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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 کاربردی *ریزی و کنترل پروژه های برنامهمفاهیم و تکنیک *
 ساعت  8مدت دوره: 

  :محتوای دوره 
o   دیریت پروژه الزامات سیستم ممفاهیم اولیه و 

o و، طرح، پروژه و عملیات یتعاریف برنامه، پورتفول 

o ریزی پروژههای برنامهها و سناریوها، خروجیگام 

o  های مدیریت پروژهو متدولوژی ااستانداردهمعرفی (PRINCE،Agile ،Lean ،Kanban،Six Sigma  ،Scrum ،Waterfall ) 

o ریزی و کنترل پروژهافزارهای برنامهمعرفی انواع نرم 

o ها  های تأمین مالی پروژهمعرفی انواع قراردادها و روش 

o ریزی و کنترل پروژه و جایگاه آن در سازمان شرح وظایف واحد برنامه 

o ریزی و کنترل پروژهبرنامهها و گردشکارهای واحد معرفی انواع دستورالعمل 

 ریزی پروژه برنامه 

 ریزی محدودۀ پروژه برنامه ❖

  PMBOKمروری بر مدیریت محدودۀ پروژه بر اساس استاندارد ➢

  WBSتهیۀ ساختار شکست کار بیانیۀ محدوه وو   KOMجلسۀ هماهنگی پروژه ➢

 Rolling Wave Planning  و  Progressive Elaborationهایتکنیک ➢

 ها تدوین فهرست فعالیت ۀو نحو RWBSو  PBS ،FBSآشنایی با  ➢

 Gola Plating و Scope Creep سندرم سینک آشپزخانهخزش محدوده یا  ➢

  Change Management  کنترل محدودۀ پروژه و مدیریت تغییرات ➢

 بندی پروژه  ریزی زمانبرنامه ❖

  PMBOKبندی بر اساس استانداردمروری بر مدیریت زمان ➢

 و...(  LOE)مایلستون، ادواری، هابندی انواع فعالیتدسته ➢

 ها )فعالیت، منابع و پروژه( معرفی انواع تقویم و هافعالیت مدت زمانهای برآورد روش ➢

   AOA & AONشبکه پیش نیازیها، انواع روابط بین فعالیت ➢

  Bar Chart /Gantt Chart میله اینمودار   وCPM & PERT بندیهای زمانتکنیک ➢

 بندی پروژه سازی زمانتحلیل مسیرهای بحرانی و فشردهو  CPMبندی در روش مسیر بحرانیمحاسبه و زمان ➢

   SVبندیو مغایرت زمان  SPIشاخصو بندی  زمان ۀتائید برنام چک لیستمعرفی  ،بندیقواعد مهم در زمان ➢

 ریزی هزینۀ پروژه برنامه ❖

  PMBOKبر اساس استاندارد هزینهمروری بر مدیریت  ➢

 ها ه های برآورد هزینه در پروژروشو  و تسطیح منابع( ، تحلیل)تعریف، تخصیص ریزی منابع پروژهبرنامه ➢

  Cash Flowها و بندی پروژهبودجهو  CBS ساختار شکست هزینه ➢

  Earned Valueهای ارزش کسب شدهکنترل هزینه و استفاده از شاخص ➢

 کنترل پروژه  

  MDRمدیریت مدارک مهندسیو   PMSگیری پیشرفت پروژهسیستم اندازه ➢

 ها )زمانی، ریالی و فیزیکی(گیری پیشرفت فعالیتهای اندازهروش و W.Vهای محاسبۀ ضرایب وزنیروش ➢

 واقعی  ای وای پیشرفت برنامهمقایسه S-Curve تهیه نمودار ➢

 Catch up Plan و برنامۀ جبرانی Replan تهیه برنامۀ مجدد ➢

 گزارشات گزارشات عملکرد و تحلیلو  روزانه، هفتگی، ماهانهات گزارش ➢

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scope_creep&oldid=842025059
http://hosseiniamir.blogfa.com/post/3
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 *  MS Projectافزار ای با نرمکاربری حرفه *
 ساعت  20:  مدت دوره

  :محتوای دوره 
 افزار، ایجاد پروژه و مشخصات آن آشنایی با محیط نرم ❖

 ها بندی انواع فعالیت، تعریف و دستهWBSایجاد ساختار شکست کار ❖

 ها گذاری بر روی فعالیتایجاد روابط و نحوۀ قید ❖

 CPM مفهوم روش مسیر بحرانی ها وزمان فعالیتبرآورد مدت ❖

 Calendar های کاریتعریف و تخصیص تقویم ❖

 بندی سازی زمانبندی و بهینه نحوۀ زمان ❖

 هاخاص روی فعالیت هایاعمال محدودیت ❖

 MSPبندی نمایش درها و فرمتLayoutبا انواع  آشنایی ❖

   Time Scale مقیاس زمانی تنظیم ❖

 MSPها دردهی دادههای سازمانبندی و روشفیلترگذاری، گروه ❖

 های پروژهتعریف و تخصیص منابع به فعالیت شناخت، ❖

  Resource Usageو  Task Usageهایتشریح محیط ❖

 Resources Leveling منابع تسطیح ❖

   Milestone ،Task Drivers  ، Effortمفاهیم ❖

  Task Splittingگسیختگی یک فعالیت ❖

  Cash Flow دیاگرام جریان نقدینگی پروژه ❖

 برای بودجۀ پروژهExcel در CBSنمایش نمودار ❖

    Baseline & Tracking مبنا و پیگیری پیشرفت پروژه برنامۀ ❖

 W.Vهامحاسبۀ درصد وزنی فعالیتتعریف و  ❖

 ها ای، واقعی و تحلیل مغایرتمقایسۀ پیشرفت برنامه ❖

 )زمانی،ریالی و فیزیکی(  های سنجش پیشرفت پروژهروش ❖

  Progress Lineهانمایش خط پیشرفت فعالیت ❖

  EXCELو MSPدر  S-Curveنحوۀ رسم منحنی ❖

 EXCELو MSPدر  Banana-Curveنحوۀ رسم منحنی موز ❖

  Earned Valueشدههای ارزش کسبسنجش کارایی با تحلیل ❖

 EXCELهای مربوطه درو رسم منحنی MSPدرBCWS ،BCWP، ACWPنحوۀ نمایش اطالعات ❖

 P6در  Catch up Planو برنامۀ جبرانی  Replanتهیۀ برنامۀ مجدد  ❖

    P6،Excelبا  Exportو Import افزارها و قابلیتارتباط با سایر نرم ❖

 P6های آنالیز تأخیرات دراستفاده از روش ❖

     MSPنحوۀ چاپ و ارائه گزارشات در ❖
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 *  Primavera P6افزار ای با نرمکاربری حرفه *
 ساعت  22مدت دوره: 

  :محتوای دوره 
   Adminآشنایی با تنظیمات نحوۀ ورود کاربر و ، و چگونگی ایجاد یک طرح پروژه در پریماورا P6آشنایی با  •

 EPS به OBS هایاختصاص باکسو  و پروژۀ جدید در پریماورا  EPSتعریف ،OBSساختار شکست سازمانی تعریف و ایجاد •

  WBSبه  OBSهایباکساختصاص و   WBSایجاد ساختار شکست پروژه، کاری )فعالیت، منابع و پروژه(تعریف و تخصیص تقویم •

 EPC در فاز مهندسی پروژه Step های یک فعالیتایجاد گامو  هاکاری به فعالیتها و تخصیص مراحلبندی انواع فعالیتتعریف و دسته •

   شناوری منفی و اقداماتی جهت حذف شناوری منفی، CPMها و مفهوم روش مسیر بحرانیزمان فعالیت برآورد مدت  •

 Suspend Date & Resume Date  و  P6ها در نرم افزار انواع تاریخبندی دسته •

 ها، منابع و پروژهبندی فعالیتتعریف و تخصیص کد •

  Relationship & Constraintsهاگذاری بر روی فعالیتایجاد روابط و نحوۀ قید •

 بندی پروژهسازی زمان های و بهینهفعالیتبندی زمان ، یبندبر اساس فرمول زمان  P6در  هاتیانواع فعال •

دو هفتگی و   هفتگی/ ۀکارگاهی، برنام ۀگیری برنامطراحی فیلتر جهت گزارش  ، هادهی دادههای سازمان بندی و روش کار با فیلترها، گروه •

 گزارش ماهانه پروژه

 کارگیری و ویرایش(ه)تعریف، ب ها Layoutکار با و  هارنگ ها و، تغییر فونتP6هایکردن محیط سفارشی  •

 WPS & Document تعریف و و تخصیص اسناد و مدارک پروژه و  Claim Digger ها بامقایسه پروژه  •

 UDFنحوۀ تعریف و اعمال فیلدهای سفارشی  •

تفاوت آن با  ها ونقش  و تحلیل ، تعریف و تخصیص Roles BSهاایجاد ساختار شکست نقش   ، RBSایجاد ساختار شکست منابع پروژه •

 منابع

 P6های برآورد هزینه و نحوۀ وارد کردن آن در روش و  ها و تحلیل منابعهای پروژه، جایگزینی منابع با نقشتخصیص منابع به فعالیت •

    Resources Levelingتسطیح منابع  و Resource Curve های منابعمعرفی گراف  •

 Cost/Price Breakdown Structure (CBS) ایجاد ساختار شکست هزینه •

 Excelدر  Cash Flowپروژه و رسم دیاگرام جریان نقدینگی  ۀنحوۀ محاسبه بودج و   Expensesتعریف و اعمال مخارج  •

 تهیۀ گزارشات متنوع از منابع و هزینۀ پروژه  و Excelدر   Banana Curveرسم منحنی •

 های سنجش پیشرفت پروژه )زمانی، ریالی و فیزیکی( آشنایی با روش •

 ای و واقعی پروژه پیشرفت برنامه S-Curve رسمو  هاهای محاسبۀ ضرایب )زمانی، ریالی و فیزیکی( در پروژه روش  •

 های پروژه برای فعالیت Percent Complete Typeتعیین  •

 سازی آنصورت دستی و اتوماتیک و بهنگامکردن اطالعات واقعی پروژه بهوارد و  برنامۀ مبنا و پیگیری پیشرفت پروژه •

 های کاری پروژه در بررسی پیشرفت جبهه Progress Line و  Progress Spotlight کاربرد •

، و کنترل پیشرفت مدارک مهندسیMDR   وPMS (Progress Measurement System) گیری پیشرفت پروژهسیستم اندازه •

 هاای و واقعی و تحلیل مغایرتیشرفت برنامهمقایسۀ پ

 P6در   Catch up Planو برنامۀ جبرانی  Replanتهیۀ برنامۀ مجدد و  هاو تحلیل شاخص  P6در  EVمکانیزم تکنیک •

   MSP،Excelبا  Exportو Import افزارها و قابلیت ارتباط با سایر نرم •

 Global Changeبا قابلیت P6اعمال فرمول نویسی در  •

 P6مدیریت ریسک در  و  Thresholds ایو حدود آستانه  Issuesآشنایی با گزارشات، انتشار اطالعات پروژه بر روی وب •

 P6های آنالیز تأخیرات دراستفاده از روش و EPC هایانواع گزارشات در پروژه  •

 P6نحوۀ چاپ و تنظیمات مربوطه در  •

 

 

 



 

   arashidi.com         alirashidi_academy         09378813834   
 

 دوره جامع مدیریت پروژه 

 *  EPCهایریزی و کنترل پروژه برنامهاصول  *
 ساعت  10مدت دوره: 

  :محتوای دوره 
 EPCهایو پروژه PMO، ریزی و کنترل پروژهمفهوم برنامه •

  ساختار سازمانی و تیم پروژه در سایت •

  ریزی و کنترل پروژه و جایگاه آن در سایتواحد برنامه •

 جلسات کارگاهی تنظیم صورتو  مدیریت کارگاهی و الزامات آن •

 ها ارکان و عوامل اجرایی در پروژه •

 ها معرفی انواع قراردادها در پروژه •

o  روش اساس  بر قراردادها (اجراییIn-House-DB -EPC  –MC - CM) 

o پرداخت نحوۀ اساس  بر قراردادها  انواع (Time & Material- Lump Sum - Cost Plus ) 

o حقوقی نظر از قراردادها  انواع (Turn Key- BOT  )... و 

 مرکز، MDRمدیریت مدارک مهندسی ها و مدارک مهندسی، ها، مراحل تهیه و تائید نقشه)انواع نقشه مهندسیفاز طراحی و مدیریت   •

 DCC)اسنادکنترل 

 خرید، انواع مدارک و مستندات در فاز خرید(های ریزی و کنترل فعالیت)مراحل خرید، برنامه مدیریت خرید •

 (    Performance Testعملکردی های اندازی، تستاندازی و پیش راه)راه نصب ،مدیریت ساخت •

    EPCهایپروژه در WBSتهیۀ ساختار شکست کار و SOWمحدودۀ کاری •

 E،P،Cهای کاری در فازهایمعرفی اقالم قابل تحویل و بسته •

   هابرآورد مدت زمان فعالیتهای روش •

  Cash Flowها وبندی پروژهبودجهو  CBSساختار شکست هزینهها و برآورد منابع، هزینه •

 بندی قواعد مهم زمانبندی تفصیلی و  تهیه برنامۀ زمان •

 Compress Schedule بندیزمانسازی تحلیل مسیرهای بحرانی و فشرده •

 EPCهایپروژههای محاسبۀ ضرایب وزنی در روش •

 ها )زمانی، ریالی و فیزیکی( گیری پیشرفت فعالیتهای اندازهروش •

 Work Progress Appraisal  (WPA)ارزیابی پیشرفت کارو   PMSگیری پیشرفت پروژهسیستم اندازه •

  WPA تهیه و بررسی صورت وضعیت وو  PMS  ،WPAتفاوت   •

 های موقت و تعدیل  تهیۀ صورت وضعیت •

 گیری و کنترل احجام کارهای اجرایی اندازهو  To Do Listیدو هفتگ ای یهفتگ یهاارائه برنامه •

 دهی و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمان سطوح مختلف گزارشو  EPCهایدر پروژهها شناسایی، تحلیل و مدیریت ریسک •

 گزارشات   های پروژه درعکس مشخصاتو   EPCهایپروژهنمونه گزارشات با فهرست موضوعی در  آشنایی •

 وضعیت، طراحی خالصه  داشبورد، گزارش از دهی، استفادهلیست گزارشابزار و چک دهی عملکرد پروژه )انتخابابزارهای گزارش  •

 (  KPIهای کلیدی عملکردشاخص از دهی، استفادهگزارش  سیستم

 تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانهو  ای و واقعیامهای پیشرفت برن مقایسه S-Curveتهیه نمودار   •

 Replan برنامۀ مجددو    Catch up Planتهیه برنامۀ جبرانی •

   Earned Value های ارزش کسب شدهبندی و عملکرد با استفاده از شاخصکنترل هزینه، زمان •

 Change Managementکنترل محدوده و مدیریت تغییرات •

  EPCدر پروژه های سازی آنالیز تاخیراتآنالیز تاخیرات و کمّیمدیریت ادعا،  •

، مدیریت دانش و ثبت درس پروژه خاتمۀ  گزارش  پروژه، ایجاد خاتمۀ  لیستپروژه، چک خاتمۀ  اقدامات )  Closingفاز خاتمه یا •

 ها(آموخته

 

 
 

http://hosseiniamir.blogfa.com/post/3
http://www.alirahmatitavakol.ir/index.php/videos-papers/project-management-system/115-wpa-work-progress-appraisal
http://www.alirahmatitavakol.ir/index.php/videos-papers/project-management-system/115-wpa-work-progress-appraisal
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 * COMFARافزار ها با نرمارزیابی اقتصادی پروژه *
 ساعت  14مدت دوره: 

  :محتوای دوره 
 :افزار کامفارهای نرم رودیو ➢

 ( برداریفاز ساخت، فاز بهره) زمانی ریزیبرنامه  ،پروژه تعریف •

 ( واحد پول داخلی، واحد پول خارجی) پولی هایواحد ،محصوالت •

 ( داخلی، خارجی)  هامشارکت، (تورم )داخلی، خارجی •

 ( دار، نرخ تنزیل سهامگذاریسرمایه کل نرخ تنزیل) تنزیل •

 :شامل گذاری سرمایه ثابت هایهزینه •

o (،دماتی و  ختجهیزات  ،آالت و تجهیزات کارخانهماشین ، هاهای عمرانی و ساختمانکار ،سازی و بهبود زمینمحوطه خریدزمین

 .(بینی نشدههای پیشبرداری و هزینههای قبل از بهره، هزینههای سربارهزینه های زیست محیطی،جانبی کارخانه، حفاظت

 :شامل تولید هایهزینه •

o ( ،مالیات تعمیرات و نگهداری، حق امتیاز، دستمزد،مواد خام، ملزومات کارخانه، یوتیلیتی، انرژی، قطعات یدکی مصرف شده ،

 ( های بازاریابیهای اجاره بلند مدت، هزینههای اداری، هزینهسربار کارخانه، هزینه ۀهزین

o ( فروش داخلی، فروش خارجی) فروش ۀبرنام 

o (کاال، مطالبات، تنخواهموجودی ) درگردش سرمایه 

o ( دار، وام کوتاه مدت و دراز مدتیارانه، آورده سهام) مالی مینأت منابع 

o ،یارانه مالیات 

 : های نرم افزار کامفارخروجی ➢

 :شامل مالی هایبررسی •

o گردش  در سرمایه برآورد  /  ثابت گذاریسرمایه برآورد 

o گذاری سرمایه سالیانه استهالک برآورد  / تولید سالیانه  ۀهزین برآورد 

o طرح  نیاز مورد ۀسرمای کل برآورد 

o هاینههز تفکیک به شدهتمام قیمت برآورد 

o آن مالی هایهزینه و طرح مالی مینأت منابع تعیین 

o طرح  هایهزینه و هادرآمد تحلیل 

o سهام آورده و گذاریسرمایه کل برای طرح زیان و سود عملکرد تعیین 

 :شامل اقتصادی هایبررسی •

o گذاری سرمایه کل نقدی  خالص جریان تعیین 

o شده تنزیل نقدینگی جریان تحلیلDCF  

o داخلی  بازده نرخIRR خالص فعلی  ارزش تعیین  وNPV  

o سرمایه کل داخلی بازگشت ۀدور و نرخ تعیین 

o سهامداران  ۀآورد برای داخلی بازگشت ۀدور و نرخ تعیین 

o سر  به سر ۀنقط تحلیل و سرمایه بازگشت ۀدور تعیین 

o آوریسود شاخصPI نشده  بینیپیش هایهزینه به طرح حساسیت تحلیل  و 

o ریسک   تحلیل و پروژه حساسیت آنالیز انجام 

o ( تلفیقی )آنالیز هاطرح  متقابل اثرات تحلیل / مالی هاینسبت تحلیل 

o مالی  هایحساب صورت ۀتهی 

 
 

 
 

https://comfar.co/videos/planning-horizon/
https://comfar.co/videos/currencies/
https://comfar.co/videos/join-venture-partner/
https://comfar.co/articles/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://comfar.co/videos/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/
https://comfar.co/videos/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7/
https://comfar.co/videos/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://comfar.co/videos/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://comfar.co/articles/tax-exemption/
https://comfar.co/articles/working-capital/
https://comfar.co/videos/depreciaton/
https://comfar.co/videos/npv/
https://comfar.co/videos/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1/
https://comfar.co/videos/irr-analysis/
https://comfar.co/articles/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9/
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 * Primavera Risk Analysis افزار ها با نرممدیریت ریسک پروژه* 
 ساعت  14مدت دوره: 

  :محتوای دوره 
 قطعیت در پروژه ریسک و عدم فرضیه، مفاهیم  •

 ISO31000و  PMBOKتعریف ریسک از دیدگاه استانداردهای  •

 ها  ریسک بندیو دسته شناسایی •

 ها ریسکتحلیل کیفی و کمی  •

 هاتدوین برنامۀ پاسخ به ریسک •

 ها دهی ریسکنظارت، کنترل و گزارش •

 ریزی قطعی پروژهایجاد پروژه و برنامه •

 های آن افزار و قابلیتمعرفی نرم •

 افزار های قابل تحلیل در نرمانواع ریسک •

 افزار ها در نرمورود اطالعات مربوط به ریسک •

 تحلیل مونت کارلو در ریسک  •

 ای سه نقطه  برآورداستفاده از  •

 بندی بر اساس ریسک زمان تهیۀ •

 تحلیل نتایج ریسک پروژه •

 های تحلیل تحلیل ریسک و خروجی •

 ها کانواع گزارشات خروجی از تحلیل ریس •

 جریان نقدینگی احتمالی در پروژه •

 های کاهش اثر ریسک راهکار •

 افزار و تحلیل اثر آن های کاهش اثر ریسک در نرمسازی راهکارمدل •
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 *  * فهرست بها، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، تعدیل و صورت وضعیت نویسی
 ساعت  6مدت دوره: 

  :محتوای دوره 

 بهای پایه در ایران و بررسی فهرست بهای ابنیه آشنایی با فهارس  ❖

 پیمان   و خصوصی های مهم موافقتنامه و شرایط عمومیشرح ماده ❖

 ریزی و کنترل پروژه شرایط عمومی پیمان در حیطه برنامه ❖

 بندی اصول و مبانی تهیه و تنظیم شرایط خصوصی، برنامه زمان ❖

 مان برای طرفینها و تهدیدهای اساسی شرایط عمومی پیها، فرصتچالش ❖

 یند اجرا بر اساس شرایط عمومی پیمان آفر ❖

 دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران  ❖

 شرح مفاد دستورالعمل کاربرد فهرست بهای ابنیه  ❖

 ها شرح کلیات و موارد کلی مهم فصول و پیوست ❖

 ای، باالسری، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منطقه  برآورد، ضرایبمالی  ریز متره، خالصه متره، صورت  اصول تهیه برآورد شامل ❖

 های موقت و قطعی وضعیت دار، جدید و فاکتوری در برآورد و صورتستاره هایتعیین و کاربرد قیمت بهل مربوط ئمسا ❖

 آشنایی با ضوابط تعدیل ❖

 انجام کار و سایر عوارض حسن  پرداخت،مربوط به صورت وضعیت شامل مالیات، بیمه، اقساط پیشسورات ک ❖

 های خاص عمومی و خصوصی پروژه ضوابط تهیه فهارس بهای خاص با توجه به تجزیه مقادیر و مشخصات فنی ❖

 و ...( هابازپرداخت هزینه -فهرست بهایی -مقطوع )گذاری در قراردادها انواع قیمت ❖

 ها در انواع قراردادهای تیپ کشورتهیه و رسیدگی صورت وضعیت ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   arashidi.com         alirashidi_academy         09378813834   
 

 دوره جامع مدیریت پروژه 

 *  هاعملکرد در پروژه گزارش دهیگیری و * گزارش
 ساعت  6مدت دوره: 

  :محتوای دوره 

 گزارش در پیشبرد اهداف سازمانی  نقش و اهمیت  ❖

 دستورالعمل تهیۀ گزارشات عملکرد پروژه ❖

 ها های اصلی آنانواع اطالعات پروژه و مشخصه ❖

 دهی پروژهلیست گزارشو چک عملکرد دهیگزارش ❖

 Project Strike zone  پروژه اهداف به دستیابی ناحیۀ ❖

 KPI عملکرد کلیدی هایشاخص طراحی داشبورد پروژه و شناسایی ❖

 وضعیت  خالصه گزارش ❖

 بینی( اصلی گزارش پروژه )وضعیت، پیشرفت و پیش  ارکان ❖

 ای ای و چند صفحه اصلی گزارشات یک صفحه ارکان ❖

 پروژه ماهانهتدوین انواع گزارشات روزانه، هفتگی و  نحوۀ ❖

 با فهرست موضوعی در گزارشات پروژه آشنایی ❖

 دهی و مشخصات آن گزارش ۀگزارش، دور شناسنامۀ ❖

 مشخصات آن و  پروژه شناسنامۀ ❖

 های مالی پروژهگزارش مشخصات ❖

 های پروژه درگزارشات عکس مشخصات ❖

 های تحلیل اطالعات درگزارشات روش ❖

 صحیح گزارش مشکالت، تغییرات و راهکارهای پیشنهادی  ۀنحو ❖

 از اطالعات اضافی در گزارشات خودداری ❖

 رایج در ارائه گزارشات اشتباهات ❖

 سازی گزارشات  بندی و نهاییقالب ❖

 های اکسل و پاور پوینت در ارائه گزارشات  قابلیت ❖

 های عملی و کاربردی گزارشات  نمونه بررسی ❖
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 * DCCها کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه  *

 ساعت  6مدت دوره : 

  :محتوای دوره 

 سازمان و پروژهدر  DCCواحد یمعرف •

 DCCو اسناد واحد کنترل مدارکو اهمیت  فیوظا •

 DCC شرح وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات •

 ها در پروژه های اجرائی دیسیپلینبر  یا مقدمهی و مهندس  یهاپروژهانواع معرفی  •

 EPC هایفاز مهندسی در پروژهمراحل ی و مهندس یهادر پروژه سکیر تیریمد •

 ها کاربردی درکنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه هایدستورالعمل •

o  گردش  /   مدارک شرفتیپمهندسی /  کنترل مدارک/ تولید و  مدارک یگذارشمارهی /  روش هماهنگ دستورالعمل

 مدارک در داخل سازمان 

 مشاور و کارفرما  مانکار،ی پ ن یب یو گردش مدارک مهندس یسازیینها ندیفرآ •

  رک در پروژهاانواع مد یمعرف •

o قرارداد Contract / نقشه Drawing /  مشخصات ۀبرگ Spec Sheet or Data Sheet 

o مشخصات فنی  Technical Specification/ دفترچه محاسبات Calculation Book 

o درخواست خرید   Material Requisition(MR) / متریالبرآورد  لیست  Material Take Off (MTO)  

o مدارک ستیل MDL)Master Document List (   /Master Document Register (MDR) 

o جزئیات اقالم خریدBOM  /فکس Faxنامه و / Letterمناقصه اسناد  Tendering Documents   

o دیاسناد خر Procurement Documents/ فرم ارسال مدارک Transmittal 

o فرم نظرات Comment Sheet/  صورت جلسه Minute of Meeting 

o یاسناد فن Technical Documents/ As-Built   و Final Book 

 مراحل تائیدیه مدارک مهندسی   •

o Issue For Information (IFI) 

o Issue For Comment (IFC) 

o Issue For Approval (IFA) 

o Approved For Construction (AFC) 

 طراحی و مهندسی شکست کار فاز  ساختار •

 ی مهندس  یبندبرنامه زمان نیتدو  •

 یها در فاز مهندستیبه فعال  یدهو وزن یبندبودجه •

 تهیۀ گزارشات فاز مهندسی   •

 EDMS (Engineering Data Management System)معرفی نرم افزار کنترل مدارک مهندسی •

 ها کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژهدر  Accessکاربرد  •

 ی مهندس هایفعالیت شرفتیپ  سنجشنظارت، کنترل و  •

 ی مهندس هایفعالیت تیصورت وضع یۀو ته نهیهز تیریمد •

 ی و مهندس یدر مدارک طراح راتییتغ تیریمد •

 ی در فاز مهندس انیو کارفرما مانکارانیپ  راتیخأبه ت یدگیرس •
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 * PMBOK  مدیریت پروژه * آشنایی با  استاندارد

 ساعت  24مدت دوره: 

  :محتوای دوره 

 PMBOK7تشریح مبانی و مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  ❖

 PMBOK6 نسبت به PMBOK7 بررسی تغییرات اساسیو  PMBOK6مروری بر  ❖

 و...  BABOK ،ITIL ،با سایر استانداردها و متدولوژی ها PMBOKارتباط   ❖

 بینی، چابک / اجایل و ترکیبی / هیبریدی( متدولوژی اجرای پروژه )آبشاری / قابل پیش  3هایو بررسی تفاوتمرور  ❖

 بررسی هرم قبلی و جدید مدیریت پروژه  ❖

 در مدیریت پروژه  Outcome و Output تفاوت ❖

    (PMO)  دفتر مدیریت پروژه ❖

 Value ارزشتحویل سیستم تشریح   ❖

های محیطی  نقش شیاخص /   نفعان پروژه در سییسیتم تحویل ارزشذی ش/تعریف پروژه و مدیریت پروژه در سییسیتم تحویل ارز

نقش  /   در سییسیتم تحویل ارزش (OPAs) سیازمان  یهای فرایندنقش دارایی   / در سییسیتم تحویل ارزش  (EEFs)  کسیب و کار

تبیین سییسیتم تحویل ارزش در    /مدیریت پروژه، مدیریت طرح، مدیریت پورتفولیو و مدیریت محصیول در سییسیتم تحویل ارزش

  ریزی، تحویل، تایید، پیگیری و گزارش ارزش(رتباط آن با تحویل ارزش در چابک )ارزیابی، برنامهو ا PMBOK7 پروژه براساس

 گانه مدیریت پروژه  ۱۲اصول  ❖

 حوزه های عملکردی پروژه  ❖

حوزه /    ریزیحوزه عملکرد برنیامیه/    حوزه عملکرد رویکرد توسیییعیه و چرخیه حییات/    حوزه عملکرد تیم/    نفعیانحوزه عملکرد ذی

 حوزه عملکرد عدم قطعیت/   گیریحوزه عملکرد اندازه/  حوزه عملکرد تحویل/  عملکرد کار پروژه

 Tailoring سازیمتناسب ❖

 ها ها و آرتیفکتها، روشمدل ❖

 ( توسعه تیم پروژه/  پیچیدگی/   تغییر/   انگیزش/  ارتباطی /   رهبری موقعیتی) های متداولمدل •

 ( جلسات و رویدادها/  برآورد/  هاتجزیه و تحلیل دادهجمع آوری و )   های متداولروش •

/   نمودارهای سلسله مراتبی/  هابرنامه/  هاها و ثبتگزارش/  های استراتژیآرتیفکت)  های معمول و مورد استفادهآرتیفکت •

 ( ها و قراردادهاموافقت نامه/  هاگزارش/   ها و اطالعات بصریداده/  خطوط مبنا

 (Agile) مفاهیم مدیریت پروژه چابکتشریح  ❖

 در یک نمونه پروژه ساختمانی  PMBOK کارگاه آموزشی پیاده سازی  ❖

 افزاری در یک نمونه پروژه نرم  PMBOK کارگاه آموزشی پیاده سازی  ❖
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 *HSE  عمومی و تدوین HSE Plan * 

 ساعت  6مدت دوره: 

  :محتوای دوره 

 (HSE-MS)محیط زیستسیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و   ❖

 (HSE-Plan)بهداشت و محیط زیست طرح ایمنی، ❖

 یسازمانHSEو اهداف   HSEالزامات    نیارتباط ب یبرقرار ❖

 پیمانکاران  HSEالزامات و   شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ❖

    نحوه تدوین و نگارش خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ❖

    مورد نیاز واحد آموزشو نحوه تکمیل فرم های   HSEضرورت آموزش ❖

 ایمنی و آتشنشانی عمومی ، مبانی آتش/    کار محیط آور  زیان عوامل  با آشنایی/   مبانی مدیریت محیط زیست ❖

 اصول و مبانی ایمنی حریق /    ایمنی کار در ارتفاع /    کمک های اولیه مقدماتی ❖

   اصول و مبانی ایمنی برق/     اصول و مبانی ایمنی مواد شیمیایی ❖

 ایمنی کار در فضای بسته  /    ایمنی در عملیات حفاری و گودبرداری ❖

 ایمنی جرثقیل و لیفتراک  /ایمنی ظروف تحت فشار /    ایمنی کار با برق ولتاژ باال ❖

 PPEلوازم حفاظت فردی /   مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری  ❖

 در کارگاه های ساختمانی HSEکلیات   /  5Sضبط و ربط محیط کار  ❖

 مبانی پدافند غیرعامل   /  HSEنویسی در گزارش ❖

   OGPبر مبنای مدل  HSEمروری بر سیستم مدیریت ❖

    HSEضرورت مستندسازی در سیستم مدیریت ❖

 (پرمیت)بررسی انواع مجوز کار  و کارگاه گزارش نویسی حوادث ❖

   (SWMS)اجرای ایمن کاربا نظامنامه، رویه اجرایی و روش    HSE Planتفاوت ❖

   OGP)-)423کامل و حرفه ای مبتنی بر الگوهای بین المللی  HSE Planتشریح ارکان یک ❖

    HSE Planنحوه اجرا، به روزآوری، مدیریت تغییر و نظارت بر ❖

 برگزاری یک کارگاه مشارکتی و عملی تدوین ❖

   HSE توانمند سازی افراد در تدوین ساختار و نگارش طرح ❖

   برای سازمان های مختلف باتوجه به نیاز شرکت کنندگان HSE-PLAN بررسی تهیه ❖

    HSE-PLANمثال های کاربردی از ❖
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 ریزی و کنترل پروژه * در برنامه ل* کاربرد اکس
 ساعت  10مدت دوره: 

  :محتوای دوره 

 فرمول نویسی مطلق، نسبی و ترکیبی  ❖

 Conditional Formattingبندی شرطی قالب ❖

 های مختلف در پروژه لیست  ۀمقایس  ❖

 معرفی توابع کاربردی در مدیریت پروژه  ❖

 ( Table،Pivot Table)جداول ❖

 ( Charts،  Spark line،  Pivot Chart) نمودارها ❖

 Gauge Chartساخت نمودارهای سرعت سنج  ❖

 WBSبندی جهت گروه TEXT to Columns  ، Groupهایاستفاده از قابلیت ❖

 جلسات و تعهدات پروژهجهت پیگیری صورت To Do List ایجاد داشبورد ❖

 و هیستوگرام منابع  ای و واقعی و ای برنامهمقایسهینامیک بر اساس پیشرفت اد S-CURVE نمودار ۀتهی ❖

    Earned Value (EVM) ارزیابی پروژه با استفاده از محاسبات ❖

 بندی و هزینه زمانشاخص عملکرد  CPIو SPI تهیۀ نمودارهای ❖

   MDR  طراحی اسناد و مدارک فاز پیشرفت سازیپیادهنحوۀ  ❖

  PMS پیشرفت فاز تأمین و اجرا سازیپیادهنحوۀ  ❖

 از سهم انحرافات پروژه ایدایره نمودار ۀتهی ❖

 های کنترل پروژه در اکسلها و فرمتها، چک لیستتهیه فرم ❖

 هاو تحلیل داده Trend ایجاد ❖

 در اکسل  Developerآشنایی با ابزار  ❖

 در اکسل  Forecastبینی آینده با استفاده از ابزارهایپیش ❖

 داینامیک در اکسل  Gantt Chart بندی وزمان ۀتهیه برنام ❖

 از مایلستون های کلیدی پروژه Time Line تهیه نمودار ❖

 What-If Analysisاستفاده از ابزار ❖

 P6و MSP افزارهایارتباط اکسل با نرم ❖

 ساختار مدیریت ریسک پروژه در اکسل ❖

 تهیه داشبورد وضعیت پیشرفت یک یا چند پروژه ❖

 های پروژه تهیه داشبورد صورت وضعیت ❖

 تهیه داشبورد وضعیت نیروی انسانی و احجام پروژه  ❖

 Excelافزار ها در نرم از مسائل واقعی پروژه کاربردی ❖
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 مدیریتی در اکسل * * طراحی داشبوردهای 
 ساعت  8مدت دوره: 

  :محتوای دوره 

 آشنایی با مفاهیم هوش تجاری و داشبورد  •

 عملیاتی(  ، داشبورد تحلیلی ، داشبورد استراتژیک بندی انواع داشبوردها )داشبورددسته •

،  Vlookup،IFError   ،Match  ،Index  ،Choose  ،Offset  ،Indirect،Row   ،Column)  نویسی پیشرفته در اکسلفرمول •

Rept ،if ،and ،or ،MID ،Left،Search ،Isnumber ، Right،Aggregate  ،Subtotal ) 

 Conditional Formatting بندی شرطیاستفاده از قالب •

اکسل • در  نمودارها  با  ،  Bar)   ،Column  ،Line  ،Are،  Doughnut  ،Pie  ،Bubble  ،Scatter  ،Radar  ،Surfaceآشنایی 

Stock،Pareto ،Waterfall  ،Sparklines ،Treemap،Sunburst  ،Histogram) 

  Pivot Table ،Slicer ،Pivot Chart ،Timeline  های محوریجدول •

 KPI کلیدی عملکرد هایشاخص •

 Name Managerو  Name Range محدوده نام •

 در اکسل  Power Query معرفی ابزار •

 در اکسل  Developer استفاده از منوی •

• Form Control  هاها و تنظیمات مربوط به آن  (Combo Box  ،Button  ،Check Box  ،Spin Button  ،List Box  ،Option 

Button ،Group Box ،Label ،Scroll Bar ،ActiveX Control ) 

 Dynamic Drop Down Listساخت لیست آبشاری پویا  •

 پیشرفته ساخت نمودارهای خالقانه و  •

o ترسیم انواع نمودارهای داینامیک  Dynamic Chart/ ای نمودار جیوهThermometer Dashboard 

o ای نمودار عقربهSPI Indicator Dashboard  /ای پیشرفته نمودار عقربهCockpit Dashboard 

o  نمودار چراغ راهنماTraffic Light  /گانت چارت Gantt Chart 

o  نمودار وقایع کلیدیMilestone Chart  / نمودار نیروی انسانیManpower Dashboard 

o های متغیرساخت نمودارها با ورودی Chart Dynamic Input Range    

o ساخت نمودارها با تغییرات در بازه زمانی Chart Change Time Interval 

o  داشبورد لوگوLogos Dashboard  / ایران   ۀروی نقشساخت نمودار حبابی بر 

o  نمودار باتریBattery Dashboard  /  نمودار تنک آب / نمودار آدمک 

o ای سه بعدی / نمودار پلیر / نمودار گیج خطی نمودارهای استوانه 
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 * آشنایی با اصول و فنون مذاکره در جلسات مدیریتی *
 ساعت  6مدت دوره: 

 

  :محتوای دوره 

 و شناخت فرآیند مذاکره مذاکره و انواع آن و تعریف مذاکرهتعریف اصول و فنون  •

 تعریف سطوح مختلف ارتباط: ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط گروهی •

 مدل ذهنی مذاکره کننده موفق /  تصورات نادرست در مورد ارتباطات و مذاکره •

 گیری های تصمیمروش/  مذاکره هااستراتژی /ها در مذاکره چارچوب /آمادگی قبل از جلسه مذاکره  •

 فاکتور هایی که یک مذاکره کننده حرفه ای بایستی داشته باشد •

 تشریح مراحل اصول فنون مذاکره موفق •

 مذاکره های تجاری  انگیزه شناسی در مذاکره های روزمره و •

 نیز آشنایی با الگوهای رفتارشناسی  در مذاکره و شخصیت شناسی •

 مذاکره گروهی  کار تیمی در مذاکره برای موفقیت در •

 در مذاکره و هوش هیجانی هوش سیاسی •

 های رقابتینقطه شروع در مذاکره •

 موفق  مذاکره و خوب مذاکره –مذاکره بد  •

 در مذاکره  مدیریت جلسه اهمیت مهارت •

 مدیریت فضای احساسی حاکم بر جلسه مذاکره •

 تشخیص مذاکرات حرفه ای و غیر حرفه ای  •

 شروع و پایان مذاکراتنحوه  •

 و فن مذاکره  Body language زبان بدن •

 انواع روش های مذاکره و نحوه برخورد با آن ها •

 نمایش فیلم مذاکراتی و تحلیل آن  •

 مدیریت جریان اطالعات در هر دو نوع مذاکره •

 گری در مذاکرهو میانجی مدیریت تعارض  •

 دام ها و حیله های مذاکراتی با فنون مذاکره •

 ارائه موارد کاری و حل آن ها  •

 

 

 

 

 

 

 

https://motamem.org/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C/
https://motamem.org/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C/
https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA/
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 دوره جامع مدیریت پروژه 

 ریت ادعا، تدوین و تشریح الیحه تأخیرات *یمد *
 ساعت  12مدت دوره: 

  :محتوای دوره 
 حقوقی و قراردادی  و رایج مباحث ❖

مدت تمدید مجاز  قرارداد، مدت  زمانی، ۀبرنام ،شرایط عمومی و خصوصی پیمان آشنایی با تعاریف و اصطالحات )قرارداد، شرایط تنفیذ قرارداد، •
  ...(و

   ریزی پروژه های برنامهمروری بر تکنیک/  هابندی در پروژهمروری بر مدیریت زمان/  های اجرائی و قراردادهاآشنایی با انواع روش •

معرفی  سازی سیستم مدیریت ادعا در سازمان /  / پیاده  هاچرخۀ حیات ادعای تأخیر / اهمیت بررسی تأخیرات در پروژه  /خیراتأت  ۀالیح  ارائهزمان   •

 ها/ گردشکار روش انجام آنالیز تأخیرات در پروژه پروژه دعاوی  فصل  و حل راهکارهای  / تشریح EPCدعاوی رایج در قراردادهای 

مروری بر فرآیند تدوین و بررسی الیحه   / کلیم از دیدگاه کارفرما و پیمانکار /  PMBOK استاندارد اساسفرآیندهای مدیرت ادعا در پروژه بر  •

ضمانت نامه، تغییر شرایط کارگاهی، کرونا و تغییر مشخصات    کلیم در زمینه /    معمول کلیم در فهرست بهای ابنیه  های آیتم/    هاخیرات در پروژه أت
 متریال 

 های ناشی از تأخیرات مدیریت ریسک و آنالیز تأخیرات / شناسایی تأخیرات و هزینه •

 بررسی راههای کاهش ادعا هنگام تدوین پیمان /  یک قرارداد با درنظرگیری موضوعات مدیریت ادعا نگارش •

 نکات قراردادی و حقوقی /  جایگاه حقوقی مدیریت تغییرات پروژه در پیمان/  مراحل حل اختالف در قرارداد •

 قراردادی نامه حل اختالفات شیوه اداری /  عدالت  دیوان –های قضایی مجتمع  •

 Changeمباحث مرتبط با تغییرات  ❖

جایگاه تغییر در پیمانهای /    روش اجرایی کنترل تغییرات /    شناسایی و ثبت تغییرات پروژه /    تغییرات در پروژه انواع  /    مفاهیم تأخیر، تغییر و ادعا •

 سرجمع 

 مباحث مرتبط با کلیم مالی ❖

تغییرات مربوط به مدیریت دعاوی  / FIDIC 2017  و FIDIC 1999 انواع کلیم در/   هااسیتفسیاریه/    های مرتبطالیحه ضیرر و زیان و مثال

چک لیسیییت ارزیابی /   ثر در مدیریت ادعاؤهای مهای مسیییتندسیییازی و بازنگری فرمروش/    تنظیم پرونده کلیم مالی/    ۲۰۱۷فیدیک قرمز    در
  شیییرح وظیایف عمومی دپیارتمیان کلیم ییا کنترل/    الگوهیای مکیاتبیات ادعیا مرتبط بیا هزینیه و تغییرات/   ییک پکیج ادعیا ءاجزا /  هیای پیمیانکیارکلیم

 تغییرات

 مباحث مرتبط با کلیم زمانی ❖

ادعاهای  ها / شناسایی و ثبت رویدادهای تأخیر /  انواع تأخیرات )قابل بخشش و غیر قابل بخشش( / علل تاخیرات در پروژه • تأخیر و  شناوری و 

انواع  /  ۱3۰۰و  5۰9۰های بخشنامه اساس بر تأخیرات آنالیز محاسبه نحوۀ/  بررسی تاخیرات مجلس  صورت –فرم ثبت تاخیرات مالکیت شناوری / 

روش طرح و  ضوابط اجرای /  هاپرداخت یا پیش  هاموقع صورت وضعیت هتأخیرات ناشی از عدم پرداخت ب ۀمحاسب ۀ نحو/  43۱۱خیرات در نشریه أت

 الگوهای مکاتبات جهت اخذ تمدیدها/  آنالیز)تأخیر/ تسریع( / آنالیز تأخیرات و همزمانی/  (549۰)نشریۀ  های صنعتیساخت در پروژه

 روش های نوین آنالیز تأخیرات  ❖

  Built-As بندی واقعیو برنامۀ زمان  Planed-Asبندی مبنا برنامۀ زمان •

 آمریکا  AACEIانگلستان و راهنمای توصیه شدۀ   SCL  پروتکل تأخیرات •

 های آنالیز تأخیرات معرفی تکنیک •

 Built-VS As Planed-As بندی واقعیبندی اولیه در مقابل زمانتکنیک زمان ➢

  Built-Collapsed As بندی واقعیتکنیک کاهش زمان ➢

 Planed-Impacted As بندی اولیهتکنیک افزایش زمان ➢

 Time Impact Analysis (TIA)تحلیل تأثیر زمانتکنیک  ➢

  (Time Windows Analysis) پنجره زمانی تحلیل تکنیک ➢

  (Longest Path Analysis)  ترین مسیرطوالنی تحلیل تکنیک ➢

  MSPسازی آنالیز تأخیرات درکمی/  خیراتأتقویم نرم افزار مدیریت پروژه و ارتباط آن با آنالیز ت/  های پریماورا در آنالیز تأخیراتمزایا و قابلیت  •

 Primavera و

 پتروشیمی در ایران  / گاز / های عمرانی و نفت های کلیم در پروژه نمونه  •

 عملی  صورتبه واقعی پروژۀ در یک تأخیرات  آنالیز سازی پیاده •


