موسسه مدیریت پروژه آریانا

متدولوژی ،استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی
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موسسه مدیریت پروژه آریانا

-1مدیریت پروژه بر اساس استانداردPMBOK
 -معرفی استاندارد 6th-PMBOK

 -تشریح مبانی مدیریت پروژه

 -تشریح انواع ساختارهای سازمانی

 معرفی انواع دفتر مدیریت پروژه ()PMO -تشریح انواع چرخه حیات پروژه ها

 معرفی حوزه های دانش ،گروه های فرایندی و فرایندهای استاندارد PMBOK -مدیریت یکپارچگی پروژه () Project Integration Management

 مدیریت محدوده پروژه ( ) Project Scope Managementمتدولوژی ،استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی

 -مدیریت زمانبندی پروژه () Project Schedule Management

 -مدیریت هزینه پروژه () Project Cost Management

 -مدیریت کیفیت پروژه() Project Quality Management

 -مدیریت تدارکات پروژه() Project Procuremnet Management

 -مدیریت منابع پروژه() Project resource Management

 مدیریت ارتباطات پروژه() Project communications Management -مدیریت ریسک پروژه() Project Risk Management

 مدیریت ذینفعان پروژه() Project Stakeholder Management-2مدیریت پروژه پیشرفته(آمادگی آزمون )PMP

 بررسي ساختار آزمون (تعداد ،ترکيب و نوع پرسش ها ،مدت زمان پاسخگويي و )... -مرور نکات مهم هر يک از فصل هاي استاندارد PMBOK Guide

 -مرور نکات تستي هر يک از فصلهاي استاندارد

 -بحث و بررسي در مورد تست هاي نمونه براي هر يک از فصل هاي استاندارد
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 -معرفي تفصيلي منابع آموزشي آمادگي براي آزمون

 -برنامهريزي تفصيلي کسب آمادگي کافي براي شرکت در آزمون

موسسه مدیریت پروژه آریانا
Prince 2 )Foundation(  مدیریت پروژه بر اساس استاندراد-3
- Introduction
- Principles
- Introduction to PRINCE2 themes:
- Business Case
- Organization
- Quality
- Plans
- Risk
- Change

 استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی،متدولوژی

- Progress
- Introduction to processes:
- Starting up a Project
- Directing a Project
- Initiating a Project
- Controlling a Stage
- Managing Product Delivery
- Managing a Stage Boundary
- Closing a Project
Prince 2 ) Practitioner (  مدیریت پروژه بر اساس استاندراد-4
Prince2  مدارک مرتبط با-

Practitioner  وFounation  مقایسه مدرکPractitioner  مزایای مدرک-

Prince2  مرور ساختارPrince2  مرور اصول-

Prince2  مرور مضمون های-
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Prince2  مرور فرآیندهای-

Practitioner  ارائه نکات آزمون-

Practitioner  حل نمونه سؤاالت آزمونPractitioner  برگزاری آزمون نمونه-

موسسه مدیریت پروژه آریانا

-5کارگاه مدیریت چابک (-)Agileآمادگی آزمون اسکرام
 -ضرورت موضوع

 -سیر تحولی مدیریت پروژه

 -تقسیم بندی متدولوژی های مدیریت پروژه

 -مفهوم واژه چابک

 -مدیریت پروژه های چابک

 اصول دوازده گانه چابکی (بیانیه چابکی)متدولوژی ،استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی

 -معرفی چارچوب و تئوری اسکرام

 معرفی تیم اسکرام (اسکرام مستر ،تیم ،صاحب محصول) -رویدادهای اسکرام

 مصنوعات اسکرام -رهبری تغییر

 -درباره آزمون ( PSM ( Professional Scrum Mater

 -حل تست های نمونه

-6استاندارد تحلیل کسب و کار و آمادگی آزمون PBA
 ( Need Assessment -ارزیابی نیاز ها )

  ( Planningبرنامه ریزی ) ( Analysis -تحلیل )

  ( Traceability & Monitoringپیگیری و پایش ) ( Evaluation Solution -ارزیابی راه حل ها )
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موسسه مدیریت پروژه آریانا
-7آشنایی با استاندارد ISO 21500
 -مفاهیم مدیریت پروژه

 -فرایندهای مدیریت پروژه

 مدیریت یکپارچگی -مدیریت ذینفعان

 مدیریت محدوده مدیریت منابع -مدیریت زمان

 -مدیریت هزینه

 مدیریت ریسک -مدیریت تدارکات

 -ارتباطات

 -8استاندارد مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP
 -اصول و مفاهيم مديريت ريسك

 -برنامه ريزي مديريت ريسك

 -شناسايي ريسك :

 -تحليل كيفي ريسك :

 -تحليل كمي ريسك

:ا

 برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك : -پاالیش و كنترل ريسك :

متدولوژی ،استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی

 -مدیریت کیفیت

اهداف -ورودي ها -ابزار و تكنيك ها -خروجي ها – نكات -تست كالسي -تست آمادگي
-9استاندارد مدیریت سبد پروژه ()PFMP
 مفاهیم و چارچوبهای پورتفولیو -مدیریت استراتژیک پورتفولیو

 -مدیریت حاکمیت پورتفولیو

 چهارم مدیریت عملکرد و ارتباطات پورتفولیو -مدیریت ریسک پورتفولیو

5
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 -10استاندارد زمانبندی و آمادگی آزمون PMI-SP
 -تعريف فعاليت بهمراه رابطه بين مديريت زمان وساختار شكست كار

 -توالي فعاليت بهمراه محدوده  ،فرض  ،وابستگي و انواع شبكه فعاليت

 براورد منابع مورد نياز هر فعاليت بهمراه رابطه بين مديريت زمان و منابع انساني براورد زمان هر فعاليت بهمراه رابطه بين مديريت زمان با هزينه و ريسك -تهيه برنامه زمانبندي

 كنترل زمانبندي بهمراه انواع گزارشات مديريت پروژه -آزمون نهايي  175تست بهمراه جواب و رفع اشكال

متدولوژی ،استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی

-11آمادگی آزمون  IPMA-ICBسطوح C&D
 -مباحث مقدماتی  - ICBتشریح چارچوب استاندارد ICB

 -تشریح نکات کلیدی شرکت در آزمون سطوح IPMA - C,D

 تشریح  20عنصر شایستگی فنی استاندارد  ICBبه همراه حل نمونه سواالتآزمون شامل:موفقيت مديريت پروژه ،گروههای ذینفع ،اهداف و الزامات پروژه ،ریسک و فرصت،

کیفیت،سازمان پروژه ،کارتیمی ،حل مسأله ،ساختارهای پروژه ،محدوده و دستاوردها ،زمان و
فازهای پروژه،
 تشریح  15عنصر شایستگی رفتاری استاندارد  ICBبه همراه حل نمونه سواالتآزمون شامل :رهبری ،مشاركت و انگيزش ،خود کنترلی ،قاطعیت ،آرامش ،گشاده رویی ،خالقیت،
نتیجه محوری ،کارایی ،مشورت ،مذاكره ،تعارض و بحران ،قابلیت اطمینان ،درک ارزش ها ،اصول
اخالقی ،تمرین و کارگروهی
 -تشریح  11عنصر شایستگی محیطی استاندارد  ICBبه همراه حل نمونه سواالت
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آزمون شامل:پروژه محوری ،طرح محوری ،سبد پروژه محوری ،اجرای پروژه ،طرح و سبد پروژه،
سازمان دائمی ،کسب وکار ،سیستم ها ،محصوالت و فناوری ،مدیریت کارکنان ،سالمتی ،امنیت،
ایمنی و محیط زیست ،تأمین مالی ،قوانین و مقررات.

موسسه مدیریت پروژه آریانا

-12متدولوژی جدید مدیریت پروژه Express-P3
- Preparing
- Cycle Planning
- Weekly Activities
- Daily Activities
- Closing
- Post-Project

-13مدیریت پروژه نوین با رویکرد توسعه پایداربراساس استاندارد جهانی P5
 -آشنایی با مفاهیم بنیادین توسعه پایدار

اهمیت توجه به مبحث توسعه پایدار در کلیه ابعاد انسانی ،اقتصادی وزیست محیطی درپروژه ها

 -تشریح زیربنا و چارچوب توسعه پایدار در اقتصاد و جامعه امروزی مرورگروه ها،

متدولوژی ،استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی

- Cycle Closing

زیرگروه ها و عناصر استاندارد P5
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موسسه مدیریت پروژه آریانا
-14کاربرد اکسل در کنترل پروژه
 -ایجاد ساختار کنترل فاز خرید پروژه

 -ایجاد ساختار کنترل فاز مهندسی (کنترل مدارک) پروژه

 -ایجاد  WBSو محاسبات پیشرفت پروژه

 مقایسه لیست های مختلف در پروژه -ایجاد  S Curveپروژه

 ایجاد هیستوگرام منابع پروژه -مدیریت ریسک پروژه

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

 ایجاد گزارشات مدیریتی از پیشرفت پروژه ()Progress Report -ایجاد داشبورد از وضعیت پروژه

 بررسی برخی از مسائل پیش روی کارشناسان برنامه ریزی پروژه مدیریت هزینه-15کارشناس حرفه ای در اکسل
 -آرایه ها ()Array

 گروه بندی ()Groupکار با نرم افزار اکسل

 فیلتر پیشرفته ()Advanced Filter -جستجوی هدف ()Goal Seek

 -نماهای سفارشی و خودکار ()View

 -فرمول نويسي مطلق و نسبي

 -فرمت دهی شرطی ()Conditional Formatting

 -مدیریت نام ها ()Name manager

 اعتبار دهی داده ها ()Data Validation -رسم جداول ()Table

 رسم نمودار Column, Bar, Line, Scatter, Pie, Bubble, Radar, Doughnut -رسم جداول و نمودار محوری ()Pivot Table / Chart

 -ابزار Slicer
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 آشنایی با ابزارهای ساخت داشبوردهای مدیریتی -کار با بیش از  30تابع کاربردی

 -مثال های کاربردی از برخی توابع از

جملهMATCH-INDEX-INDIRECT-SUMPRODUCT- :

VLOOKUP-HLOOKUP-IF-COUNTIFS-SUMIFS-AVERAGEIFS-ROUND

موسسه مدیریت پروژه آریانا

-16بانک اطالعاتی و گزارشات در اکسل
 اصول طراحی بانک های اطالعاتی در نرم افزار اکسل توابع کاربردی جهت ساخت گزارشات -ابزارهای گزارش گیری

 -ساخت گزارشات حرفه ای و داشبوردهای مدیریتی از بانک های اطالعاتی

 -طراحی بانک اطالعاتی کنترل پروژه – درصد پیشرفت ()Project Progress

 -طراحی بانک اطالعاتی کنترل پروژه – احجام و جریان نقدینگی ()Project Cash Flow

 طراحی بانک اطالعاتی ارزیابی فنی پیشنهادات مناقصات ()TBE -طراحی بانک اطالعاتی قراردادها ()Contract

-طراحی بانک اطالعاتی کنترل مدارک پروژه ()DCC

 -طراحی بانک اطالعاتی کنترل خرید ،بازرگانی یا تدارکات ()Procurement

 -طراحی بانک اطالعاتی مدیریت منابع انسانی ()HR

 -طراحی بانک اطالعاتی مکاتبات ()Correspondence

کار با نرم افزار اکسل

 -طراحی بانک اطالعاتی کنترل صورت وضعیت های پیمانکاران ()Invoice

 -طراحی بانک اطالعاتی فروش ()Sell
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 -17مدیریت دعاوی و اصول Claim
 -بررسی ماهیت بین رشته ای دعاوی پروژه

 تشریح راهکارهای عملی پیشگیری از بروز دعاوی پروژه -اصول طرح دعاوی پروژه به صورت حرفه ای

 -بررسی دعاوی متداول در پروژه های طرح و ساخت ( )EPCو ساخت ()C

 -نحوه استفاده از قرارداد پروژه و قوانین باالدستی در طرح دعاوی پروژه و پاسخگویی به آن ها

اصول مدیریت دعاوی ( )CLAIMو راه های پیشگیری از آن

 -نحوه محاسبه آنالیز تأخیرات بر اساس بخشنامه های  5090و 1300

 -روش های محاسبه آنالیز حرفه ای تأخیرات بر اساس برنامه زمانبندی پروژه

 -راهکارهای محاسبه میزان ضرر و زیان وارد شده و طرح آن در قالب دعاوی هزینه ای

 -تشریح راهکارهای حل و فصل دعاوی پروژه

-تشریح نحوه ایجاد و به روز رسانی فایل دعاوی پروژه

 -نحوه ایجاد سیستم مدیریت دعاوی پروژه به صورت نظام مند در سازمان

 کارگاه پیاده سازی آنالیز تأخیرات بر روی یک پروژه واقعی به صورت کار عملی توسط مخاطبان -کارگاه نحوه تهیه دعاوی هزینه ای بر روی چند پروژه واقعی به صورت کار عملی توسط مخاطبان

 -18مبانی حقوقی  ،فهرست بهاو شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 -مبانی حقوقی قراردادها

 -سیستمهای انجام پروژه

 -معرفی انواع قراردادهای سازمان مدیریت

 -معرفی قرارداد اجرا (شرایط عمومی پیمان ،نشریه )4311

 -معرفی فهرستبها

 -انواع ضرايب ،تجهیز کارگاه و مصالح پایکار
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 تضامین و پیش پرداخت -تعدیل
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-19تشخیص صالحیت پیمانکاران

-ارزيابي پيمانكاران و تامين كنندگان مطابق با آيين نامه تشخيص صالحيت

بررسي آيين نامه ارزيابي كيفي پيمانكاران مصوب هيات وزيران

ارزيابي مدارك ثبتي ( اساسنامه  ،روزنامه رسمي ،آگهي تغييرات)
شناسه ملي و شماره اقتصادي

ارزيابي رتبه پيمانكاري و ظرفيت مجاز كاري بر اساس نصاب معامالت

آسيب شناسي نظام ارزيابي كيفي و تشخيص صالحيتآسيب شناسي رتبه پيمانكاري و ظرفيت مجاز

آسيب شناسي دانش و تجربه

آسيب شناسي حسن سابقه در كارهاي قبلي
آسيب شناسي توان مالي

آسيب شناسي تجربه در زمينه تامين كاال

آسيب شناسي توان طراحي و مهندسي

ارزيابي نظام هاي مديريت كيفيت تامين كنندگان و پيمانكارانسازماندهي و راهبري

توان مديريت پروژه

مديريت كيفيت

اصول مدیریت دعاوی ( )CLAIMو راه های پیشگیری از آن

ارزيابي تركيب سهامداري  ،اعضاي هيات مديره و اعضاي صاحب امضا

مديريت طراحي

مديريت خريد و تداركات
مديريت منابع توليد
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-20حضور موفق در منافصات

-نمونههايي از متون و مستندات مورد مطالعه و استفاده

 شناسايي و استفادهي مؤثر از قانون برگزاري مناقصات، -قانون اساسنامهي هيأت رسيدگي به شكايات،

 آييننامهي نظام مستندسازي و اطالعرساني مناقصات، -آييننامهي ارزيابي كيفي مناقصهگران،

 -آييننامهي خريد خدمات مشاوره،

اصول مدیریت دعاوی ( )CLAIMو راه های پیشگیری از آن

 -آييننامهي بند الف مادهي  26ق.ب.م،

 -آييننامهي معامالت دولتي،

 -نمونه از مهارتهاي مورد توجه و تقويت در كارگاه

 -تمرين براي «ورود» درست به مسأله،

 -تمرين مراجعه به متن اصلح و خواندن دقيق آنها،

 تمرين مهارت خواندن و تفسير اصولي متون مقرراتي و ترجيح تفسير ارجح، -تمرين توجه به آثار اقتصادي هريك از تفاسير (تحليل اقتصادي حقوق)،

 توجه به تفاوتها و كارگردهاي متون مقررات مانند «آييننامهي معامالت دولتي»با «آييننامهي تضمين معامالت دولتي»،

تمرين يافتن مواد معتبر در «مناقصه»« ،مزايده»« ،انعقاد قرارداد» و الزاماتمحتوايي قراردادهاي دولتي و نيز «ترتيب تحويل كاال يا خدمت.

كار با «آييننامهي تضمين معامالت دولتي» براي تعيين «تضمين شركت در مناقصه»و شناخت حد اختيار «مناقصهگزار» در تعيين «نوع» اين تضمين.

 -نمونهاي از دستاوردها

-شناسايي  4مقطع كليدي در «تشريفات برگزاري مناقصات بزرگ»

-شناخت آثار متقابل ميان اين مقاطع،

-شناسايي گام واگرا براي گسترش دامنهي كار است.

-شناسايي  3گام همگرا براي كاهش تعداد گزينهها.
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-شناسايي شكلها يا سطوح متفاوت هريك از  4مقطع،
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-21ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری
 -مطالعات اقتصادي سرمايه گذاري

 محاسبات جريانات نقدينگي در Excel -تحليل ارزش زماني پول

هزينه سرمايه()Cost of Capital
برآورد نرخ تنزيل()discount
 محاسبه شاخصهاي ارزيابي اقتصادي طرح در Excelخالص ارزش فعلي ()NPV
نرخ بازده داخلي ()IRR
دوره بازگشت سرمايه عادي ()NPP
دوره بازگشت سرمايه دايناميک ()DPP
نسبت خالص ارزش فعلي ()NPVratio
نرخ بازگشت سرمايه ()ROI
 -بررسي ساختار هزينه ها

 برآورد هزينه هاي طرح در Excelهزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
هزينه هاي سرمايه گذاري قبل از توليد
هزينه هاي توليد
 -برآورد سرمايه در گردش Working Capital

 -محاسبات استهالک و ماليات در Excel

مدیریت مالی و ارزیابی اقتصادی

 -مطالعات مالي سرمايه گذاري

 -محاسبه سود و زيان پروژه در Excel

 -مقدمه اي بر اثر تورم( )Inflationو افزايش قيمت ها()escalation

 -تحليل حساسيت پارامتريك سرمايه گذاري

آشنايي با ساختار مدرك Business Plan-کارگاه تخصصي

بررسي چندين نمونه از گزارشات امکانسنجي و  BPتهيه شده در صنايع مختلف
امکانسنجي چندين نمونه از طرحهاي مختلف سرمايهگذاري صنايع (نفت ،گاز و پتروشيمي،
ساختمان ،نيروگاه و  )...واقعي با نرمافزار Excel
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موسسه مدیریت پروژه آریانا
-22کارگاه تخصصی نرم افزار ( COmfarIIIپایه و پیشرفته)
-مروري بر مطالعات بازار محصوالت طرح سرمايه گذاري

-مروري بر مطالعات فني محصوالت طرح سرمايه گذاري

 آشنائي با ساختار نرم افزار COMFAR III -ورود اطالعات در نرم افزار COMFAR III

 -گزارش گيري نتايج در نرم افزار COMFAR III

 -مطالعات اقتصادي(مطالعات ملي و اجتماعي) در COMFAR III

 تحليل حساسيت پارامتريک و آناليز ريسک در نرم افزار COMFAR III -جمع بندي و نتيجه گيري

ايجاد سنارويهاي سرمايه گذاري با COMFAR III

مقايسه و انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري با COMFAR III
آزمون مقايسه طرح ها با نرمافزار COMFAR III

انجام چند نمونه واقعي پروژه هاي سرمايه گذاري در محيط نرم افزار COMFAR III

بررسي ساختار طرح تجاري()Business plan
مدیریت مالی و ارزیابی اقتصادی

معرفي نرم افزار Business Plan pro

 – 23کارگاه مدیریت هزینه با تمرکز بر روش ارزش کسب شده()EVM
 -روش های برآورد هزینه پروژه

 -تعیین بودجه پروژه

 نکات مهم در تعیین قیمت پروژه در هنگام مناقصه -اصول و مبانی کنترل هزینه پروژه

 -اهمیت روش های اندازه گیری پیشرفت در کنترل هزینه پروژه

 -تعیین مبنای اندازه گیری عملکرد ( )PMBو نحوه نگهداری و به روز رسانی آن

 -مفاهیم و نحوه بکارگیری مدیریت جریان نقدینگی پروژه

 -مفاهیم و نحوه بکارگیری مدیریت ارزش کسب شده پروژه
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 -مباحث پیشرفته در مدیریت ارزش کسب شده ( )ES، EAC(tو )...

 نحوه ایجاد یکپارچگی میان کنترل هزینه پروژه و سیستم حسابداری پروژه -اصول تهیه گزارشات داشبوردی مدیریت هزینه پروژه

 -کارگاه پیاده سازی مدیریت هزینه بر روی یک پروژه واقعی به صورت کار عملی توسط مخاطبان

موسسه مدیریت پروژه آریانا

-24تربیت کارشناس امکان سنجی
 مطالعات استراتژيکبررسي ابزارهاي فرآيند سرمايه گذاري
مديريت پرتفوليوي سرمايه گذاري
برنامه ريزي کالن فرآيند سرمايه گذاري
 -مطالعات بازار

 -تحليل نياز بازار( )Market needو تجزيه و تحليل موقعيت هاي بازار

 تعريف محصوالت و خدمات پيشنهادي -مطالعات فني طرح سرمايه گذاري

 -انتخاب ظرفيت طرح

 مطالعات اجتماعي-اقتصادي طرح سرمايه گذاري مطالعات ارزش افزوده()Value-Added -اثرات تسعير نرخ هاي ارز

 آناليز قيمت سايه ()Shadow price -مطالعات ريسک طرح سرمايه گذاري

 -تحليل مخاطرات سرمايهگذاري

مدیریت مالی و ارزیابی اقتصادی

 -روش هاي مکان يابي طرح

 -آناليز کمي ريسک هاي سرمايه گذاري()Quantitative

 -جمع بندي و نتيجه گيري مطالعات

 -تهيه طرح کسب و کار ()Business Plan
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-25مدیریت هزینه و تدوین  PMSدر پروژه های EPC
 شناخت پروژه های  EPCو ماهیت بسته های کاری EPC درک مفاهیم هزینه  ،بوجه  ،قیمت تمام شده و سرمایه درک مفاهیم اقتصاد سنجی پروژه ها فرآیند مدیریت هزینه در پروژه های EPC تشریح روشهای اجرایی و فرمت های مرتبط با مدیریت هزینه در پروژه های EPC تشریح نحوه تخمین هزینه ها و تکنیک های تخمین هزینه در پروژه های EPC درک مفاهیم بودجه بندی در پروژه های EPC نحوه تهیه هیستوگرام هزینه ای و جریان نقدینگی و نمودار  Sهزینه پروژهمدیریت مالی و ارزیابی اقتصادی

 مروری بر روشهای تامین مالی پروژه و تطبیق نیازهای مالی و مصرف هزینه نظارت و کنترل هزینه ها در پروژه های EPC تشریح نحوه تهیه سیستم اندازه گیری پیشرفت )  ( PMSبر مبنای هزینه تشریح نحوه تهیه صورت وضعیت ( )WPAدر پروژه های EPC تشریح نحوه تهیه صورت حساب(  )Invoiceدر پروژه های EPC تشریح نحوه پیاده سازی سیستم ارزش کسب شده)EVMS (Earned Value انواع گزارش گیری و گزارش دهی هزینه ها در پروژه های EPC به همراه مطالعه موردی و بررسی مدیریت هزینه یک پروژه واقعی در نرم افزاروکارگاه های مدیریت هزینه
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-26کنترل هزینه های پروژه با نرم افزار Excel
 آشنائي با ساختار پروژه هاي EPC معرفي استراتژي هاي تحويل پروژه ()PDM بررسي ساختار قراردادها شناخت روش اجرائي EPC شناخت مدل تعامالت ذي نفعان در پروژه هاي EPCبررسي ساختار شکست هزينه پروژه ()CBSبررسي ارتباط  WBSو  CBSپروژهتعريف مراکز هزينه ( )Control/Cost Accountsبررسي تراکنش هاي مراکزهزينه پروژه
پيش بيني و تصويب بودجه بسته هاي کاريروندهاي افزايشي قيمت قرارداد ()Trend/adjustmentsصورت وضعيت ( )Invoiceو فرايند دريافت و پرداخت معرفي سامانه حسابداري پروژه ( )PASدر کنترل هزينه هاي پروژه (Cost - )Controlمعرفي نرم افزارها و روشهاي مکانيزاسيون PAS
 مروري بر قابليتهاي مورد نياز  Excelدر مدلسازي PAS مدل سازي سامانه  PASدر نرم افزار  MS Excelو موردکاوي-تخمين بودجه مرکز هزينه ،بسته هاي کاري قراردادها و کل پروژه

مدیریت مالی و ارزیابی اقتصادی

-درخواست و تصويب تغييرات ()Change request/order

پيش بيني سود و زيان مرکز هزينه ،بسته هاي کاري قراردادها و کل پروژه باالنس نقدينگي مرکز هزينه ،بسته هاي کاري قراردادها و کل پروژه محاسبه شاخص هاي  EVمرکز هزينه ،بسته هاي کاري قراردادها و کل پروژه -ارزيابي جذابيت اقتصادي مرکز هزينه ،بسته هاي کاري قراردادها و کل پروژه
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-27مطالعات ریسک سرمایه گذاری با نرم افزار ()PRA

ابزارهاي مديريت ريسك:
روش هاي شناسايي ريسك هاي كسب و كار
ابزارهاي آناليز ريسک هاي كسب و كار
 روش آناليز حساسيت سه نقطه اي روش آناليز حساسيت پارامتريک کاربرد روش  Pertدر آناليز ريسک -روش مدلسازي و شبيهسازي مونت کارلو

مطالعه ريسک در نرمافزار PRA

 آشنائي با ساختار و ابزارهاي نرم افزار PRAمدیریت مالی و ارزیابی اقتصادی

 معرفي روشهاي جمعآوري اطالعات ورودي نرمافزار PRA مدل سازي جريان نقدينگي احتمالي طرح سرمايهگذاري در نرم افزار PRAمطالعه ريسك در صورتهاي مالي
 تعريف ريسك هاي درآمدي ،هزينه اي و زماني در صورت هاي مالي تحليل تاثير ريسك هاي كسب و كار بر شاخص هاي سودآوري ،نقدينگي ،كارايي ،اهرمي و بازارتحليل تاثير ريسك هاي كسب و كار بر شاخص هاي قيمت تمام شده و نقطه سر به سرمحصوالت و خدمات توليدي
مطالعه ريسك در طرح هاي سرمايه گذاري
ي توليد و
ي سرمايهگذاري ثابت ،هزينهها 
 تعريف ريسکهاي تاخير و تسريع زماني ،هزينهها بهرهبرداري و درآمدهاي سرمايهگذاري
 تعريف ريسکهاي تورمي و نرخ تسعير ارزي -تعريف همبستگي ريسکهاي سرمايهگذاري ()Correlation
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 -محاسبه احتمال موفقيت در اهداف سرمايهگذاري

موسسه مدیریت پروژه آریانا
 -28کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه کارگاه تخصصی نرم افزار MSP

 -1-28برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی
-مقدمه (ضرورت موضوع)

 -چارچوب و مفاهیم اولیه مدیریت پروژه

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

 -مروری بر مدیریت محدوده پروژه بر اساس PMBOK

 آشنایی با PWBS, FWBS, RWBS -روش تدوین فهرست فعالیتها

 -برنامه ریزی زمان پروژه

 -مروری بر مدیریت زمان بر اساس PMBOK

 -انواع روابط میان دو فعالیت

 مفهوم شبکه و مسیر بحرانی ( )CPMو نمودار گانت-روشهای برآورد مدت زمان فعالیتها

 -آشنایی با روشهای برنامه ریزی شبکه ای ()CPM, PN, PERT, GERT

 برنامه ریزی منابع پروژه (تعریف ،تخصیص و تسطیح منابع) -قاعده مهم در زمانبندی پروژه

-برنامه ریزی هزینه پروژه

 مروری بر مدیریت هزینه بر اساس PMBOK -برآورد هزینه و روشهای آن

 -بودجه بندی پروژه

مهارت های برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار های مربوطه

 -ساختار شکست کار ( )WBSو نحوه تهیه آن

 -تعیین اوزان فیزیکی فعالیتها

-كنترل و بهنگام كردن برنامه ها

 -فرایند کنترل پروژه ،کنترل زمانی پروژه

 کنترل پیشرفت پروژه ،کنترل هزینه پروژه کنترل محدوده پروژه و مدیریت تغییرات -گزارشات عملکرد ،گزارش روزانه

 -گزارش هفتگی ،گزارش ماهانه

 -كار گروهي به همراه تمرينات عملي

19

موسسه مدیریت پروژه آریانا
 -28کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه کارگاه تخصصی نرم افزار MSP
-2-28کارگاه تخصصی نرم افزار MSP

 -ايجاد پروژه و مشخصات آن

 -تعريف ساختار شكست كار ()WBS

 تعريف فعاليتها و مدت فعالیت ها -تعریف مایلستون ها

 تعیین روابط بین فعالیت هامهارت های برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار های مربوطه

 -تعريف تقويمهاي كاري

 -تحلیل زمانبندی پروژه از طریق نمودار گانت

 تخصیص محدوديتهاي زماني و موعد تحویل -تعریف فعاليت هاي ادواري

 -تعريف منابع پروژه

 تخصيص منابع به فعاليت ها -تحليل گراف منابع

 -تسطيح منابع

 -انواع فعاليت ها

 -منابع موازي و سري

 -برنامه ريزي و كنترل هزينه

 -بررسي تحليلي نماها

 مديريت هزينه شامل شاخص هاي ارزش كسب شده فرمول نويسي اوزان جهت پیشرفت های فیزیکی -ذخيره خط مبنا

 به هنگام سازي پروژه بر مبناي برنامه و واقعيت مديريت پروژه هاي چندگانه -گروه بندي
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 -فيلترها

 -گزارش گيري

 -كارگاه آموزشي

موسسه مدیریت پروژه آریانا
 -29کارگاه تخصصی نرم افزار (PRIMAVERAپایه و پیشرفته)

سر فصل دوره نرم افزار پریماورا ( 6.0پایه):

سرفصل دوره پیشرفته:

 تعریف قیود  -فیلتر تعریف ستون های سفارشی اعمال تغییرات اساسی (کامل یگانه ,محدود ,کامل دوگانه) ورود و خروج داده ها به نرم افزارExcel تعریف نقش ها تعریف منابع با توجه به نقش ها تخصیص منابع و هزینه ها با توجه به نقش هاتعریف و تخصیص مخارج آناليز منابع  ،هزينه ها و مخارج به وسیله نماهای مربوطه تسطيح منابع Resource Levelingمراحل به هنگام سازی پروژه بر اساس منابع -تكنيك  Earned Valueو تحليل آن در نرمافزار  -گزارش گیری

مهارت های برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار های مربوطه

 آشنایی با ابزارهای  P6و بانکهای اطالعاتی آنها دسته بندی داده ها در P6 یک گشت و گزار سریع در P6 تشكيل ساختار پروژهاي سازمان  EPS -و ساختار سازماني OBS - تعريف پروژه تعریف ساختار شکست کار پروژه WBS - تعريف فعاليت ها تعريف روابط بين فعاليت ها ورود و خروج پروژه از بانک اطالعاتی تعریف تقویم های مورد نیاز تخصیص تقویم ها زمانبندی پروژه تعریف (مقدماتی) تخصیص منابع و هزینه ها (مقدماتی) دسته بندی ها (پروژه ،فعالیت ،منابع) انواع مدت زمانهای فعالیت – Duration Types انواع درصد پیشرفت های فعالیت – Complete Types % تعریف و تخصیص معیارهای وزنی WF -تهیه نمودار پیشرفت برنامه ای (تجمعی و دوره ای) -پروژه بر اساس  WFو مراحل به هنگام سازی بر اساس WF
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-30مدیریت ریسک کاربردی در پروژه های EPC
 -چرا مدیریت ریسک؟

مهارت های برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار های مربوطه

 -تعاریف پایه مدیریت پروژه و پروژه های EPC

 -تعاریف و واژگان کلیدی مدیریت ریسک پروژه

 -بررسی چند مدل مدیریت ریسک پروژه در استانداردهای مختلف

 فرآیند عمومی مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد 6.PMBOK Rev -برنامه ریزی مدیریت ریسک

 -تهیه انواع  RBSهای ریسک در پروژه های EPC

 شناسایی ریسکهای پروژه های EPCو تشریح فرم ثبت ریسک ()Risk Register -تجزیه و تحلیل کیفی ریسک و تشریح ماتریس رتبه بندی احتمال /اثر ریسک

 تجزیه و تحلیل کمی مدیریت ریسک و شبیه سازی ریسک با روش مونت کارلو -مروری بر تحلیل کیفی و کمی ریسک در نرم افزار Pertmaster

 -برنامه ریزی پاسخ به ریسکهای پروژه

 اجرای مدیریت ریسک و انجام اقدامات مدیریت رویسک در پروژه های EPC -پایش و کنترل ریسکهای پروژه

 -همراه با تشریح تجارب طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک در سازمانهای ایرانی

 -همراه با کارگاههای عملی و نمونه های واقعی و شرح آنها در نرم افزارهای مدیریت ریسک
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 -31نرم افزار Pertmaster
 تعريف فعاليت ها و وابستگي ها ساماندهي فعاليت ها -انواع فعاليت ها

 -ايجاد توقف در اجراي فعاليت ها

 نحوه تاثير تقويم ها در روابط وابستگي -تعريف و تخصيص تقويم هاي كاري

 -تعريف و تخصيص منابع

 -مدت زمان هاي احتمالي

 -فعاليت هاي احتمالي

 وابستگي هاي احتمالي -شاخه هاي احتمالي

 -تقويم هاي احتمالي

 تخصيص منابع احتمالي -آناليز ريسك

 -مدلسازی ریسک آغاز پروژه

 -هزینه های احتمالی

 -همبستگی ها

 -تحلیل شاخص بحرانی بودن

مهارت های برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار های مربوطه

 -محدوديت هاي زماني

 تحلیل شاخص وخامت -گرافت توزیع

 -گراف تورنادو

 -ماتریس ریسک

 -آنالیز کیفی و کمی ریسک
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 -32کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها ()DCC
 -تعریف مدرک ،نقشه و تفاوت های آن

 معرفی مفهوم برخی مدارک مهم مهندسی()…,MR,TBE Title Block -مدارک و نقشه های مهندسی

مهارت های برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار های مربوطه

 -بخش های مختلف فاز طراحی و مهندسی

 تعریف نقش و اهمیت مرکز کنترل مدارک( )DCCاز زاویه پیمانکار و کارفرما -دستورالعمل های کنترل مدارک مهندسی

 -شماره گذاری مدارک مهندسی

 -انواع کالس مدارک مهندسی

 معرفی فرمهای گردش مدارک مهندسی و نحوه ایجاد آن در نرم افزار اکسل -لیست مدارک مهندسی()MDR

 فرآیند نهایی سازی و گردش مدارک مهندسی بین پیمانکار ،مشاور و کارفرما -شاخص های کنترل مدارک مهندسی در مرکز DCC

 معرفی فرمولهای مهم و کاربردی اکسل در بخش DCC -ثبت و کنترل مدارک مهندسی در نرم افزار اکسل

 -مدیریت تغییرات در مدارک طراحی و مهندسی

 -محاسبه درصد پیشرفت مدارک مهندسی

 -تنظیم گزارشات مختلف از وضعیت مدارک مهندسی با نرم افزار اکسل

 رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و کارفرمایان در فاز مهندسی -مدارک  As-Builtو Final Book

 -نحوه آرشیو دیجیتالی و هارد کپی مدارک مهندسی
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-33دفتر مدیریت پروژه ( ) PMO
 -تعاریف پایه و مفهوم مدیریت پروژه سازمانی

 -چرایی نیاز به دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

 مزایای ایجاد دفتر مدیریت پروژه ()PMO -تعاریف و مفاهیم پایه در ارتباط با PMO

 -کارکردهای عمومی دفتر مدیریت پروژه ()PMO

 -انواع مدلهای مفهومی دفتر مدیریت پروژه ()PMO

 -ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی)

 چالش ها و راهکارهای ایجاد و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه -رهبری تغییر (مدیریت تحول ایجاد  PMOدر سازمان ها)

 انواع اطالعات پروژه چیست؟ چگونه می توان آنها را مستند کرد؟ -چرخه عمر مستند چیست؟

 -مستندسازی چیست؟ روش های دسته بندی مستندات پروژه به چه صورت است؟

 -مستندسازی حین اجرای پروژه چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟

 -مستندسازی انتهای پروژه چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟

 -مدیریت تغییرات در مستندات پروژه به چه صورت انجام می پذیرد؟

سایر دوره های مدیریت پروژه

 -34مستندسازی پروژه ها

 -قالب بندی و نهائی سازی مستندات پروژه

-اشتباهات رایج در مستندسازی پروژه (آلودگی اطالعات در مستندات ،ارائه اطالعات اضافی

 -مشخصات واحد مستند سازی در سازمان

دانش پروژه
 آموزش و فرهنگ سازی در مستندسازی  /آرشیو  /مدیریتِ

 مروری بر مدیریت دانش و درس آموخته ها -برگزاری کارگاه دوره
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-35شاخص های کلیدی عملکرد ()KPI
 شاخص هاي نتيجه اي کليدي ( Key Result Indicators(KRIsچیست؟ شاخص هاي عملکردي( : Performance Indicators(PIsچیست؟ شاخص هاي کليدي عملکرد( Key Performance Indicators(KPIsچیست؟  KRIs، PIsو  KPIsچه تفاوتهائی با هم دارند؟ تصمیم گیری در خصوص اندازه گیری شاخصها جمع آوری داده های شاخص ها محاسبه داده ها و شناسائی نقاط مرزی گزارش نتایج بصورت آماری و نمودارها اقدامات عملی در راستای بهبود سازمان اصالح شاخص ها در راستای تعالی سازمان بررسی نمونه های عملی شاخص های سه گانه در سازمانهای عملیات محورسایر دوره های مدیریت پروژه

 -بررسی نمونه های عملی شاخص های سه گانه در سازمانهای پروژه محور

-36متره و برارود
 کلیات پیشنیازهای متره و براورد سیستمهای انجام پروژه معرفی انواع قراردادهای سازمان مدیریت معرفی قرارداد مشاوره (مطالعه و طراحی) معرفی قرارداد اجرا (شرایط عمومی پیمان ،نشریه )4311 -معرفی فهرستبها
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-37مدیریت دانش
 شناخت هرم داده ،اطالعات ،دانش ،خرد و هوش تجاری آشنایی با واژهنامه ،عبارتها و اصول و قواعد مدیریت داده ،مدیریت اطالعاتو مدیریت دانش
 شناخت اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در پروژه ها آشنائی با انواع متدولوژی های مدیریت دانش پروژه بررسی شباهت ها و تفاوت های مدیریت دانش پروژه در روش های سنتی و نوین شناخت ارکان و اجزای مدیریت دانش پروژهفراگیری برنامهریزی ،اجرای و گزارشگیری از پیشرفت پروژه پیاده سازی آشنایی با نقش مدیر دانش ( )Knowledge Managerتفاوت های آن با سایرنقش های موجود در پروژه ها
 شناخت فرایند مديريت درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور ثبت تجربه در پروژه فرآيند مستند سازي و انتقال دروس و تجارب پروژهها -بررسي مدل هاي ثبت درس آموخته پروژه در پروژه های برتر دنيا

سایر دوره های مدیریت پروژه

مدیریت دانش در پروژه ها

 بررسی جلسات  ،فرمها و گزارشات ثبت درس آموختههای دانشی پروژه بررسی نمونه ها و فرم های واقعی از مدیریت دانش پروژه -آشنائی با نرم افزارهای مدیریت دانش
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سایر دوره های مدیریت پروژه
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