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PMBOK آموزش تئوری مدیریت پروژه بر اساس استاندارد
PMP ویرایش ششم( پیش نیاز آمادگی آزمون(

    PMBOK معرفي مدیریت پروژه و استاندارد •
• مراحل و فرآیندهاي مدیریت پروژه

 Project Scope Management - مدیریت محدوده پروژه •
 Project Time Management - مدیریت زمان پروژه •
 Project Cost Management - مدیریت هزینه پروژه •

 Project Quality Management - مدیریت کیفیت پروژه •
 Project Procurement Management - مدیریت تدارکات پروژه •

 Project Resource Management - مدیریت منابع پروژه •
 Project Communications Management - مدیریت ارتباطات پروژه •

 Project Risk Management - مدیریت ریسک پروژه •
 Project Stakeholder Management -  مدیریت ذینفعان پروژه •

 Project Integration Management -  مدیریت یکپارچگي پروژه •
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PMBOK آموزش عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد
)ویرایش ششم( 

شیوه تدریس این دوره به صورت تمام کارگاهی می باشد.بدین صورت که اطالعات یک پروژه واقعی 
در اختیار مدعوین قرار داده می شود و پس از تدریس هر بخش از ایشان خواسته می شود که گام 

به گام مطالعه موردی مطرح شده را به صورت کارگروهی تکمیل کنند.

• مبانی مدیریت پروژه
• اهمیت ساختار سازمانی

)PMO( دفتر مدیریت پروژه •
• صنعت ساخت)Construction Industry( و ویژگی های مهم آن

• حوزه دانش مدیریت یکپارچگی پروژه
• حوزه دانش مدیریت محدوده پروژه

• حوزه دانش مدیریت زمان پروژه
• حوزه دانش مدیریت هزینه پروژه

• حوزه دانش مدیریت کیفیت پروژه
• حوزه دانش مدیریت منابع پروژه

• حوزه دانش مدیریت ارتباطات پروژه
• حوزه دانش مدیریت ریسک پروژه

• حوزه دانش مدیریت تدارکات پروژه
• حوزه دانش مدیریت ذینفعان پروژه

• مدیریت ادعا )Claim( و آنالیز تأخیرات پروژه
• نحوه آنالیز تأخیرات پروژه
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آمادگی آزمون CAPM- دستیار مدیر پروژه

 PMBOK معرفي مدیریت پروژه و استاندارد •
• آشنائی با مدیریت پروژه

• آشنائی با محیط پروژه
• نقش و مسئولیت های در پروژه

• مدیریت یکپارچگی پروژه
• مدیریت محدوده پروژه

• مدیریت زمانبندی پروژه
• مدیریت هزینه پروژه

• مدیریت کیفیت پروژه
• مدیریت منابع پروژه

• مدیریت ارتباطات پروژه
• مدیریت ریسک پروژه

• مدیریت تدارکات پروژه
• مدیریت ذینفعان پروژه
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PRINCE 2 Foundation مدیریت پروژه بر اساس استاندارد

• Introduction

• Principles

• Introduction to PRINCE2 themes:

Business Case

Organization

Quality

Plans

Risk

Change

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
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PRINCE 2 Practitioner مدیریت پروژه بر اساس استاندارد

• معرفي استاندارد )خالصه اي از PRINCE2، تعریف پروژه و ...(
PRINCE2معرفي فرآیندهاي •

)SU( ایجاد یک پروژه
)IP( فاز مقدماتي یک پروژه

)DP( هدایت یک پروژه
)CS( کنترل یک مرحله

)MP( مدیریت تحویل محصول
)SB( مدیریت محدوده هاي مرحله

)CP( ختم یک پروژه
)PL( برنامه ریزي

PRINCE2 معرفي اجزاي •
)Business Case( مدل تجاري

)Organization( سازمان
)Plans( برنامه ها

)Controls( کنترل ها
)Management of Risk( مدیریت ریسک

)Quality in a Project Environment( کیفیت در محیط پروژه
)Configuration Management( مدیریت پیکربندي

)Change Control( کنترل تغییرات
)Introduction to Techniques( معرفي تکنیک ها •

)Product-base Planning( برنامه ریزي بر مبناي محصول
)Change Control technique( تکنیک کنترل تغییرات
)Quality Review Technique( تکنیک بازنگري کیفیت

  Practitioner ارائه نکات آزمون •
  Practitioner حل نمونه سواالت آزمون •
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PfMP استاندارد مدیریت سبد پروژه: آمادگی آزمون

• نگاهی به مدیریت پورتفولیو و سازمان آن
• گروه های فرآیندی مدیریت پورتفولیو

• مدیریت استراتژیک پورتفولیو
• مدیریت حاکمیت پورتفولیو
• مدیریت عملکرد پورتفولیو

• مدیریت ارتباطات پورتفولیو
• مدیریت ریسک پورتفولیو

PMI-SP استاندارد عملی زمان بندی پروژه: آمادگی آزمون

بخش اول: مقدمه
)PMBOK 2012 پروژه و مفاهیم بنیادین )بر اساس استاندارد •

)PMBOK 2012( جمع آوری و تهیه اطالعات اولیه مورد نیاز)بر اساس استاندارد •
بخش دوم: استاندارد عملی زمان بندی

• مقدمه )زمانبندی پروژه، چرایي زمانبندی، مرورکلی، هدف استاندارد، کاربرد پذیری استاندارد(
• مفاهیم، اصول و قواعد مدل زمانبندی )مرور کلی، متدهای زمانبندی، تکنیک های زمانبندی، 

ابزارهای زمانبندی، مدل زمانبندی، نمایش ها، ارائه ها و نمونه های مدل زمانبندی(

• م��روری بر اقدامات خوب در زمین��ه مدل زمانبندی )مدیریت م��دل زمانبندی، تهیه مدل 
زمانبندی، نگهداری مدل زمانبندی، آنالیز مدل زمانبندی، ارتباطات و گزارش دهی(

• اجزای زمان بندی



لی
مل
نال

بی
ای

هه
نام

هی
گوا

و
ها
رد
دا
تان
اس
ی،

وژ
دول

مت

موسسهمدیریتپروژهآریانا

12

PMI-RMP استاندارد مدیریت ریسک حرفه ای: آمادگی آزمون

• اصول و مفاهیم مدیریت ریسک 
• برنامه ریزي مدیریت ریسک

• شناسایي ریسک 
• تحلیل کیفي ریسک 
• تحلیل کمي ریسک 

• برنامه ریزي پاسخگویي به ریسک 
• پاالیش و کنترل ریسک 

PMI-PBA استاندارد تحلیل کسب و کار: آمادگی آزمون

)Need Assessment ( ارزیابی نیازها •
تعریف نیاز کسب و کار

تعیین توجیه پذیری راه حل ها
توسعه اهداف پروژه
شناسایی  ذینفعان

تعیین ارزش های ذینفعان
)Planning( برنامه ریزی •
تعیین چارچوب پروژه

برنامه ریزی پیگیری الزامات
برنامه ریزی مدیریت الزامات

برنامه ریزی کنترل تغییرات الزامات
برنامه ریزی کنترل مدارک

تعریف خروجیهای مورد انتظار پروژه
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)Analysis( تحلیل •
استخراج الزامات

تحلیل، شکست و وضوح تدریجی الزامات
ارزیابی تواناییها و سناریوهای مختلف محصول

تخصیص الزامات
تایید نهایی الزامات

نوشتن مشخصات الزامات
کفایت الزامات

)Traceability & Monitoring( پیگیری و پایش •
پیگیری الزامات

پایش وضعیت الزامات
بروز آوری آخرین وضعیت الزامات

گزارش آخرین وضعیت الزامات
مدیریت تغییرات الزامات

)EvaluationSolution( ارزیابی راه حل ها •
تایید نتایج تست ها

تحلیل شکاف بین راه حل ها
تایید نهایی راه حل بهینه

ارزیابی نتایج راه حل
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PMI- ACP اصول مدیریت پروژه به روش چابک:  آمادگی آزمون

• بررسی شباهت ها و تفاوت های مدیریت به روش چابک و سنتی
)Agile Process Map( شناخت نقشه فرایندی چابک •

  )Agile Manifestos( شناخت بیانیه چابک •
 Scrum, XP, FDD, DSDM, Crystal, Lean,( آش��نائی با متدولوژی ه��ای چاب��ک •

 )…,Kanban, AUP, TDD, ATDD, AM

• آشنائی با تکنیک های کاربردی متدولوژی چابک
• آشنائی با فرایند التزام مشتری و چگونگی تحویل ارزش به مشتری در متدولوژی چابک

 )Adaptive Planning( مدیریت ریسک چابک و برنامه ریزی تطبیقی •
• فرایند مدیریت ارتباطات و کار تیمی در متدولوژی چابک

• شناخت فرایند شناسائی مشکالت، بهبود عملکرد و یکپارچگی پیوسته در چابک
• ارائه نمونه فرم های کاربردی

• بررسی و بکارگیری نرم افزارهای چابک
• بررس��ی زیرس��اخت، تعداد س��واالت و چارچوب آزمون متخصص حرفه ای چابک 

PMI موسسه )ACP: Agile Certified Practitioner(

ACP بررسی نمونه تست ها و سواالت آزمون •

مفاهیم، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه 
ISO 21500 بر مبنای استاندارد

بخش اول: مقدمه 
• محدوده

مفهوم متدولوژی مدیریت پروژه
تعداد و دامنه کاربرد متدولوژی ها در سازمان

مراحل و نیازمندی های طرح ریزی متدولوژی مدیریت پروژه
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ویژگ��ی ها و تفاوت ه��ای متدولوژی مدیریت پروژه در س��ازمان های کارفرمایی و 
پیمانکاری

• اصطالحات و تعاریف 
فعالیت، حوزه کاربردي، خط مبنا، درخواس��ت تغییر، مدیریت پیکره بندی، کنترل، 
اقدام اصالحی، مسیر بحرانی، تأخیر، تعجیل، اقدام پیشگیرانه، چرخه حیات پروژه، 

ثبت ریسک، ذینفع، پیشنهاد مناقصه، دیکشنری ساختار شکست کار.
توجه به نقش ذینفعان کلیدی س��ازمان )مدیران ارشد سازمان و پروژه ها، مدیران 

میانی سازمان(
• مفاهیم مدیریت پروژه

کلیات پروژه، مدیریت پروژه، استراتژی سازمانی و پروژه ها، محیط پروژه، حاکمیت 
پ��روژه، پروژه ه��ا و عملیات، ذینفعان و س��ازمان پروژه، شایس��تگی های کارکنان 
پروژه، چرخه حیات پروژه، محدودیت های پروژه، ارتباط بین مفاهیم و فرایندهای 

مدیریت پروژه
• فرایندهای مدیریت پروژه

کاربرد فرایند مدیریت پروژه، گروه های فرایندی و گروه های موضوعی، فرایندها
• طرح ریزی نقشه راه پیاده سازی 

مفهوم نقشه راه )مدل ها و انواع آن(
چگونگ��ی انتخاب حوزه های دانش و فرایندهای مدیریت پروژه س��ازمان )مطالعات 

موردی سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری(
برنامه ریزی برای فرهنگ سازی و آموزش کارکنان سازمان

تهیه برنامه زمانبندی پیاده سازی
• پیاده سازی و بهبود 

 ISO 21500 بر اساس استاندارد )Process Map( چگونگی تهیه نقشه فرایندی
چگونگی تهیه شناسنامه فرایند مدیریت پروژه سازمان

تشریح محتوای نظام نامه مدیریت پروژه سازمان و چگونگی تهیه آن
ISO 21500 چگونگی ممیزی و ارزیابی میزان موفقیت در پیاده سازی استاندارد
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مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
)ویژه داوطلبین متقاضی نرم افزارهای کنترل پروژه(

• چارچوب و مفاهیم اولیه مدیریت پروژه
• شرح وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و جایگاه آن در سازمان

• برنامه ریزی محدوده پروژه
PMBOK 2017 مروری بر مدیریت محدوده پروژه بر اساس

ساختار شکست کار )WBS( و نحوه تهیه آن
PWBS, FWBS, RWBS آشنایی با

روش تدوین فهرست فعالیتها
برنامه ریزی زمان پروژه

PMBOK 2017 مروری بر مدیریت زمان بر اساس •
انواع روابط میان دو فعالیت

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

)CPM, PN, PERT, GERT( آشنایی با روشهای برنامه ریزی شبکه ای
برنامه ریزی منابع پروژه )تعریف، تخصیص و تسطیح منابع(

19 قاعده مهم در زمانبندی پروژه
برنامه ریزی هزینه پروژه

PMBOK 2017مروری بر مدیریت هزینه بر اساس •
برآورد هزینه و روشهای آن

بودجه بندی پروژه
تعیین اوزان فیزیکی فعالیتها

کنترل و بهنگام کردن 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
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برنامه ریزی و کنترل پروژه در حوزه ساخت
) سایت پروژه های اجرایی(

• تعریف پروژه
• تعریف برنامه ریزی و کنترل پروژه

• تعریف پروژه های EPC و ویژگیهای آنها
• معرفی فاز اجرا در پروژه ها

• استاندارد های مدیریت پروژه در فاز اجرا
• ساختار سازمانی و تیم پروژه در سایت

• ساختار شکست کار فاز اجرا
• روشهای وزن دهی به فعالیت ها در فاز اجرا

• برنامه زمانبندی فاز اجرا
• به روز رسانی برنامه زمانبندی

• PMS فاز ساخت
• تخمین منابع و هزینه های فاز اجرا

• تنظیم گزارشات روزانه و هفتگی
• تنظیم صورتجلسات کارگاهی

)To do list( ارائه برنامه های هفتگی و یا دو هفتگی •
• پیگیری برنامه از سرپرستهای اجرایی

• اندازه گیری و کنترل احجام کارهای اجرایی
• روشهای اندازه گیری پیشرفت فاز اجرا

• ارائه برنامه های جبرانی کارگاهی
• کنترل مدارک مهندسی تحویل شده به سایت

• کنترل تجهیزات و متریال تحویل شده به سایت
• تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای فیزیکی سایت

)Change Management(مدیریت تغییرات و ادعاها در فاز ساخت •
• آنالیز تاخیرات در فاز اجرا
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برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی
حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاه

• مقدمات و مفاهیم اساسي پروژه هاي نفت و گاز
• اصول کلي برنامه ریزي و کنترل پروژه و استانداردها

• برنامه ریزي و کنترل پروژه در مهندسي، خرید، ساخت و راه اندازي
با محورهاي تعریف محدوده وWBS، زمان بندي، هزینه و ریسک

EPC به همراه بررسي کاربردي یک پروژه •

EPC اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش ساخت پروژه های

EPC مقدمه ای بر ساخت در پروژه های •
• شناخت انواع بسته های کاری در واحد ساخت

• ارتباط با مهندسی و خرید در ساخت
• مروری بر مدیریت کارگاهی و الزامات آن

• تدوین متدولوژی سنجش پیشرفت در واحد ساخت 
• شناخت Job Phase ها و Work Stepها در ساخت 

• تهیه و بررسی صورت وضعیت و WPA در ساخت
• تهیه برنامه زمانبندی  و نمودارهای S در واحد ساخت

• نظارت و کنترل فعالیت های ساخت
• ارتباطات و گزارشات در واحد ساخت

• منابع انسانی در واحد ساخت
• شناسایی و تحلیل ریسک های ساخت
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EPC برنامه ریزی مهندسی در پروژه های

EPC مقدمه ای  بر مهندسی در پروژه های •
• انواع پروژه های مهندسی

 )Basic Engineering, FEED, Detail Engineering, Revamp ,Construction 

Engineering, Procurement Engineering…  (

 )Type and status(  انواع مدارک مهندسی •
)… ,IFI, IFC, IFA, AFC( درک انواع ارسال مدارک  •

)Acceptance Code( نحوه تایید مدارک •
• شناخت دیسیپلین های مهندسی

)Work Package( بسته های  مدارک مهندسی •
)Transmittal(تهیه مدارک، دستگردانی و ارسال •

)DCC( مرکز کنترل اسناد •
• نرم افزار های کنترل مدارک

)MDL( لیست مدارک •
• تدوین برنامه زمانبندی مهندسی 

• نظارت، کنترل  و محاسبه پیشرفت عملیات مهندسی
• مدیریت هزینه و تهیه صورت وضعیت عملیات مهندسی

• تهیه انواع گزارشات مهندسی 
• مدیریت ریسک های در پروژه های مهندسی
EPC مقدمه ای  بر مهندسی در پروژه های •

 Basic Engineering, FEED, Detail Engineering,( انواع پروژه های مهندسی •
)  …Revamp ,Construction Engineering, Procurement Engineering

)Type and status(  انواع مدارک مهندسی •
)… ,IFI, IFC, IFA, AFC( درک انواع ارسال مدارک  •

)Acceptance Code( نحوه تایید مدارک •
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• شناخت دیسیپلین های مهندسی
)Work Package( بسته های مدارک مهندسی •

)Transmittal (تهیه مدارک، دستگردانی و ارسال •
)DCC( مرکز کنترل اسناد •

• نرم افزار های کنترل مدارک
)MDL( لیست مدارک •

• تدوین برنامه زمانبندی مهندسی 
• نظارت، کنترل  و محاسبه پیشرفت عملیات مهندسی

• مدیریت هزینه و تهیه صورت وضعیت عملیات مهندسی
• تهیه انواع گزارشات مهندسی 

• مدیریت ریسک در پروژه های مهندسی

DCC کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها

• تعریف مدرک، نقشه و تفاوتهای آن
 )…,MR,TBE(معرفی مفهوم برخی مدارک مهم مهندسی •

• Title Block مدارک و نقشه های مهندسی
• بخشهای مختلف فاز طراحی و مهندسی

• تعریف نقش و اهمیت مرکز کنترل مدارک)DCC( از 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
)MDR(لیست مدارک مهندسی •
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• فرآیند نهایی سازی و گردش مدارک مهندسی بین پیمانکار، مشاور و کارفرما
DCC شاخص های کنترل مدارک مهندسی در مرکز •

DCC معرفی فرمولهای مهم و کاربردی اکسل در بخش •
• 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

Final Book و As-Built مدارک •
• نحوه آرشیو دیجیتالی و هارد کپی مدارک مهندسی

داشبوردهای مدیریتی در اکسل

• اصول طراحی بانک های اطالعاتی 
• ابزارهای طراحی بانک های اطالعاتی
• انواع داده های داشبوردهای مدیریتی
• اصول طراحی داشبوردهای مدیریتی

• توابع ضروری جهت طراحی داشبوردهای مدیریتی
• کاربرد نمودارها در داشبوردهای مدیریتی

• ابزارها و دستورهای مورد استفاده در داشبوردهای مدیریتی
• کارگاه طراحی بانک اطالعاتی

• کارگاه طراحی داشبورد مدیریتی
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کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه

• ایجاد ساختار کنترل فاز مهندسی )کنترل مدارک( پروژه
• ایجاد ساختار کنترل فاز خرید پروژه

• ایجاد ساختار کنترل فاز اجرای پروژه
)WBS( ایجاد ساختار شکست کار پروژه •

• طراحی برنامه زمانبندی پروژه
• محاسبات درصد پیشرفت پروژه

• مقایسه لیست های مختلف در پروژه
• ایجاد S Curve پروژه

• ایجاد هیستوگرام منابع پروژه
• مدیریت ریسک پروژه

• ارزیابی پروژه با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده
  Earned Value )EVM(

• بررسی برخی از مسائل پیش روی کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ها
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کارشناس حرفه ای در اکسل) پایه تا پیشرفته(

)Array( آرایه ها •
)Group( گروه بندی •

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

)View( نماهای سفارشی و خودکار •
• فرمول نویسي مطلق  و نسبي 

)Conditional Formatting( فرمت دهی شرطی •
)Name manager(  مدیریت نام ها •

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

• رسم نمودار
Column, Bar, Line, Scatter, Pie, Bubble, Radar, Doughnut  

)Pivot Table / Chart(  رسم جداول و نمودار محوری •
Slicer ابزار •

• فرمول نویسی با بیش از 30 تابع از جمله: 
MATCH-INDEX-INDIRECT-SUMPRODUCT-VLOOKUP-HLOOKUP-

IF-COUNTIFS-SUMIFS-AVERAGEIFS-ROUND
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MSP کارگاه تخصصی نرم افزار

• ایجاد پروژه و مشخصات آن
)WBS( تعریف ساختار شکست کار •

• تعریف فعالیتها و مدت فعالیت ها
• تعریف مایلستون ها

• تعیین روابط بین فعالیت ها
• تعریف تقویم هاي کاري

• تحلیل زمانبندی پروژه از طریق نمودار گانت
• تخصیص محدودیتهاي زماني  و موعد تحویل

• تعریف فعالیت هاي ادواري
• تعریف منابع پروژه

• تخصیص منابع به فعالیت ها
• تحلیل گراف منابع

• تسطیح منابع
• انواع فعالیت ها

• منابع موازي و سري
• برنامه ریزي و کنترل هزینه

• بررسي تحلیلي نماها
• مدیریت هزینه شامل شاخص هاي ارزش کسب شده

• فرمول نویسي اوزان جهت پیشرفت های فیزیکی
• ذخیره خط مبنا

• به هنگام سازي پروژه بر مبناي برنامه و واقعیت
• مدیریت پروژه هاي چندگانه

• گروه بندي
• فیلترها

• گزارش گیري
• کارگاه آموزشي
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Primavera 6.0 کارگاه تخصصی نرم افزار
پریماورا پایه

• آشنایی با ابزارهای P6 و بانکهای اطالعاتی آنها
P6 دسته بندی داده ها در •

P6 یک گشت و گزار سریع در •
OBS - و ساختار سازماني  EPS - تشکیل ساختار پروژه اي سازمان •

• تعریف پروژه 
WBS - تعریف ساختار شکست کار پروژه •

• تعریف فعالیت ها
• تعریف روابط بین فعالیت 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( 
Duration Types – انواع مدت زمانهای فعالیت •

Complete Types % – انواع درصد پیشرفت های فعالیت •
WF - تعریف و تخصیص معیارهای وزنی •

• تهیه نمودار پیشرفت برنامه ای )تجمعی و دوره ای( 
WF و مراحل به هنگام سازی بر اساس WF پروژه بر اساس •
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Primavera 6.0 کارگاه تخصصی نرم افزار
پریماورا پیشرفته

• تعریف قیود 
• فیلتر 

• تعریف ستون های سفارشی 
• اعمال تغییرات اساسی )کامل یگانه, محدود, کامل دوگانه(

 Excelورود و خروج داده ها به نرم افزار •
• تعریف نقش ها 

• تعریف منابع با توجه به نقش ها 
• تخصیص منابع و هزینه ها با توجه به نقش ها 

• تعریف و تخصیص مخارج 
• آنالیز منابع، هزینه ها و مخارج به وسیله نماهای  مربوطه

Resource Leveling تسطیح منابع •
• مراحل به هنگام سازی پروژه بر اساس منابع 

• تکنیک Earned Value و تحلیل  آن در نرم افزار 
• گزارش گیری 
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برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک با نرم افزار
 Oracle Risk Analysis) Pertmaster(

• تعریف فعالیت ها و وابستگي ها
• ساماندهي فعالیت ها

• انواع فعالیت ها
• ایجاد توقف در اجراي فعالیت ها

• نحوه تاثیر تقویم ها در روابط وابستگي
• محدودیت هاي زماني

• تعریف و تخصیص تقویم هاي کاري
• تعریف و تخصیص منابع

• مدت زمان هاي احتمالي 
• فعالیت هاي احتمالي

• وابستگي هاي احتمالي
• شاخه هاي احتمالي
• تقویم هاي احتمالي

• تخصیص منابع احتمالي
• آنالیز ریسک

• مدلسازی ریسک آغاز پروژه
• هزینه های احتمالی

• همبستگی ها
• تحلیل شاخص بحرانی بودن

• تحلیل شاخص وخامت
• گرافت توزیع
• گراف تورنادو

• ماتریس ریسک
• آنالیز کیفی و کمی ریسک



ص
خا

ث 
اح

 مب
ژه/

رو
ت پ

ری
دی

ی م
ها

ک 
کنی

ت

موسسه مدیریت پروژه آریانا

28

کارگاه مستندسازی و گزارش نویسی حرفه ای در پروژه ها

• مستندس��ازی پروژه چیست؟ روش های دسته بندی مستندات پروژه به چه 
صورت است؟

• انواع داده ها و اطالعات پروژه چیست؟ چگونه می توان آنها را مستند کرد؟
• اجزاء چرخه عمر مستندات پروژه

• 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؟
• قالب بندی و نهائی سازی مستندات پروژه

• اش��تباهات رایج در مستندسازی پروژه )آلودگی اطالعات در مستندات، ارائه 
اطالعات اضافی و …(

• مشخصات واحد آرشیو و  مستندسازی پروژه در سازمان
• آموزش و فرهنگ سازی در مستندسازی پروژه

• ارکان اصلی گزارش )وضعیت، پیشرفت و پیش بینی( 
• ارکان اصلی گزارشات یک صفحه ای و چند صفحه ای

• نمایش صحیح اطالعات در گزارشات گرافیکی
• روش های تحلیل اطالعات در گزارشات 

• نحوه صحیح گزارش مشکالت، تغییرات و راهکارهای پیشنهادی 
• قالب بندی و نهائی سازی گزارشات 

• اشتباهات رایج در ارائه گزارشات 
• طراحی و پیاده سازی سیستم جامع گزارشات سازمان

• بررسی نمونه گزارشهای حرفه ای
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تهیه گزارشات حرفه ای در پروژه ها

• مقدمه ای بر مدیریت پروژه و انواع قراردادها و روشهای اجرای پروژه ها 
• مقدمه ای برگزارش و گزارش دهی در پروژه ها 

• اصول کلی گزارش نویسی در پروژه ها 
• مروری بر انواع گزارشات )گزارشات عملکرد و گزارشات کارکرد(

EPC تدوین رویه گزارش دهی در پروژه ها خصوصا •
•  نقشPMIS در گزارش دهی

• مروری بر انواع گزارشاتی که در پروژه های EPC  تهیه و تولید می شود
• مروی بر محتوای گزارشات روزانه هفتگی ماهانه 

• نحوه تهیه گزارشات تحلیلی و تلفیقی پروژه 

مستند سازی و مدیریت درس آموخته ها در سازمانهای پروژه محور

• جزئیات محتوای دوره آموزشی مستند سازی و مدیریت درس آموخته ها
• فرایند مدیریت درس آموخته ها در پروژه سازمان یادگیرنده پروژه محور و مدیریت 

دانش در پروژه ه
• ثبت تجربه در پروژه

• فرآیند مستند سازی و انتقال دروس و تجارب پروژه ها
• بررسی مدل های ثبت درس آموخته پروژه در شرکتهای برتر دنیا

• بررسی پس از اقدام
• درو کردن دانش پروژه

• پروژه به عنوان فرصت ارشاد و راهنمایی
• جلسات، فرم ها و گزارشات ثبت درس آموخته ها

• نمونه های موفق پندآموزی در پروژه و نتایج به دست آمده از این نمونه ها
DOD,Intell,Shell, BP, Microsoft,NASAمدیریت درس آموخته ها در شرکت های •

جایگاه مدیریت درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور
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کارگاه مستندسازی درس آموخته های پروژه
) به کمک بازی کریدور(

• شناخت هرم مدیریت دانش در پروژه
• آشنائی با اهمیت مستندسازی و ثبت درس آموخته ها 

• شناخت تفاوت مستندسازی پروژه با مستندسازی تجربه مدیریتی پروژه
• آشنائی با شیوه های گوناگون مستندسازي تجارب مدیریت پروژه

• شناخت تفاوت مستندسازی تجربه مدیریتی با مستندسازی تجربه غیرمدیریتی
• شناخت تفاوت مستندسازی تجربه سازمانی با مستندسازی تجربه شخصی

• شناخت مخازن ساختارمند و غیرساختارمند جهت مستندسازی درس آموخته ها
• شناخت ساختار سازمانی مستند سازی )واحد دانش، واحد مستندسازی و واحد آرشیو فنی(

• شناخت شرح وظایف، مسئولیت ها و اختیارات هریک از واحد مستندسازی، مدیریت 
دانش و کمیته ارزشیابی اسناد

• آشنائی با روش اجرائی مستندسازی پروژه 
• آشنائی با دسته بندی مدارک پروژه، قالب بندی و نهائی سازی مستندات پروژ

• مستندسازی  در خدمت مدیریت ادعا و تغییرات و تحلیل تاخیرات
• شناخت چرخه عمر مستند و مدیریت تغییرات در مستندات پروژه 

• قالب بندی مستندات پروژه
• اشتباهات رایج در مستندسازی پروژه )آلودگی اطالعات در مستندات، ارائه اطالعات اضافی و ...( 

• آشنائی با مشکالت مستندسازی
• آموزش و فرهنگ سازی در مستندسازی / آرشیو / مدیریت دانِش پروژه

• مروری بر مدیریت دانش و بهره برداری از درس آموخته ها
• بررسی نحوه مستند سازي در وضعیت هاي مختلف پروژه و ملزومات هر یک

 )در حین انجام، اختتام یافته(

PMBOK-2017 )V6( آشنائی با نحوه مستندسازی پروژه با رویکرد استاندارد •
• آش��نائی با نحوه مستندس��ازی درس آموخته های پروژه و نحوه ثبت آن در فازهای 

5 گانه مدیریت پروژه
• آشنائی با نحوه مستندسازی درس آموخته های پروژه و نحوه ثبت آن در حوزه های 

10 گانه دانش مدیریت پروژه
• آشنائی با مستندسازی درس آموخته های پروژه به کمک بازی کریدور
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مدیریت مهندسی در پروژه ها

• تفاوت دیدگاه طراح با مهندس در پروژه ها چیست؟
• انواع ساختارهای سازمانی و تعامل با هماهنگ کنندگان مهندسی پروژه

• آشنایی با فازهای مختلف مهندسی در پروژه های صنعتی
)Project Engineering Life Cycle( و مرز دقیق آنها در کجاست؟

)Feasibility Study( مطالعات امکان سنجی
)Conceptual Design( طراحی مفهومی

)Basic Engineering( طراحی پایه
)Front End Engineering Design( طراحی پیش بردانه

 )Detail Engineering( طراحی تفصیلی
• مفهوم طراح��ی پیش بردانه )Front End Engineering Design( و جایگاه آن در 

گستره فازهای طراحی کجاست؟
 HAZID و HAZOP مفهوم •

• تفاوت س��ازمان مهندسی در س��تاد کارفرما و پیمانکار طراحی )سازمان مشاور( 
در چیست؟

• شرح وظایف مدیر مهندسی )هماهنگ کننده مهندسی( یک پروژه چیست؟
• س��ازمانهای مختلف مهندسی، تدارکات و اجرا و نمونه ای از چارت سازمانی 

هریک
• طبقه بن��دی مدارک مهندس��ی ک��ه در هریک از این فازهای مذکور توس��ط 

سازمان مهندسی تولید می شود
• مفهوم قابل اجرا بودن، قابل بهره برداری بودن و قابل تعمیر بودن از کجا در 

طراحی ورود می کند؟
• نمونه ای از مثاالهای عملی در تکمیل سرفصل های باال
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مدیریت ریسک در عمل

• بررسي فضاي ریسک پذیري سرمایه گذاري در ایران و جهان
• تعاریف و چارچوب ریسک

• پیاده سازي ریسک در پروژه ها، مدل ها و استانداردها
• مدیریت ریسک سازماني، پروژه اي و عملیاتي و همراستایي آنها

• فرایندهاي مدیریت ریسک در پروژه شناسایي، تحلیل، پاسخ و نظارت
• تحلیل کمي ریس��کها با ش��بیه س��ازي مونت کارلو با اس��تفاده از نرم افزار 

 EPC پرت مستر به صورت عملي روي یک  نمونه پروژه

ISO 31000 مدیریت ریسک سازمانی بر مبنای

• تاریخچه  و معرفی مدلهای مدیریت ریسک سازمانی 
ISO 31000معرفی ساختار مدیریت ریسک بر مبنای •

• اصول مدیریت ریسک   
• چارچوب مدیریت ریسک

• فرایند مدیریت ریسک
• معرفی ابزارها و تکنیک های شناسایی و تحلیل ریسک ها

• کارگاه شناسایی ریسک های داخلی و خارجی سازمان
• کارگاه ارزیابی ریسک ها

• کارگاه پاسخگویی به ریسک
• کارگاه پایش و بازنگری ریسک ها
• گزارش دهی و ارتباطات  ریسک

•  فرهنگ سازی و  پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی درسازمان های پروژه محور
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EPC مدیریت پروژه های

) …,EPC,DB, BOT,BOO(انواع روشهای اجرایی پروژه •
)cost Plus, Lump sum (انواع قراردادها و مدیریت پروژه •

• عوامل اجرای پروژه) کارفرما، پیمانکار، کنسرسیوم، ناظر، مشاور...(
 EPC شرحی بر پروژه های •
 EPC دوره عمر پروژه های •

 EPC در مدیریت پروژه های PMO •
EPC مروری بر مدیریت مهندسی پروژه های •

انواع بس��ته های کاری در مهندس��ی،انواع مدارک، MDL،برنامه ریزی و کنترل 
فعالیتهای مهندسی ...

EPC مروری بر مدیریت خرید پروژه های •
مراح��ل خری��د در پروژه ه��ای مهندس��ی PSR, ISR برنامه ری��زی و کنترل 

فعالیتهای خرید انواع مدارک در خرید و...
EPC مروری برمدیریت ساخت و نصب پروژه های •

• مدیریت راه اندازی و پیش راه اندازی در پروژه های صنعتی
 Commissioning and Pre Commissioning 

•  شرحی بر سایر پکیج های پروژه های
).…,EPC TPA, Camp, General Service(

• مدیریت محدوده  و هزینه و سیستم اندازه گیری پیشرفت و ارزیابی عملکرد 
EPC در پروژه های )PMS, WPA(

PMS وزن ده��ی و روش ه��ای WF در پ��روژه های EPC بررس��ی متدولوژی 

Invoice, WPA پیشرفت
EPCپروژه های Schedule مدیریت زمان و تدوین •

EPC مدیریت ریسک در پروژه های  •
EPC مروری بر گزارشات و گزارش دهی در پروژه های •
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 EPC مدیریت خرید و تدارکات در پروژه های

EPC مقدمه ای بر پروژه های •
EPC مقدمه ای بر مدیریت کاالو قراردادها  در پروژه های •

انواع قراردادها 
انواع روش های اجرا

تهیه برنامه تدارکات پروژه 
• برنامه ریزی تدارکات 

تهیه فهرست MR های پروژه 
PSR تهیه چارچوب برنامه ریزی و پیگیری خرید و فرمت

)Procurement Statement of Work- PSOW( تهیه بیانیه کار خرید
Procurement Documents اسناد خرید

شرایط انتخاب منبع خرید.
روشهای قیمت گذاری در خرید و تدارکات

تشریح مبانی اینکوترمز
تشریح مبانی قراردادهای فیدیک

• راهبری تدارکات 
دریافت )MR Material Requisition( از واحد مهندسی 

 )Inquiry Package( تهیه اسناد خرید
تهیه Short List تامین کنندگان

 )Inquiry Package( ارسال بسته خرید
 )Offer/ Proposal( ها Bidder جمع آوری پیشنهادها از

ارسال سواالت فنی واحد مهندسی )TC(  به Bidder ها و دریافت پاسخ 
TBE )Technical Bid Evaluation( تهیه ارزیابی فنی

 CBE )Commercial Bid Evaluation( تهیه ارزیابی مالی
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 LOI معرفی برنده و صدور تمایل نامه یا
 )P.O Purchase Order( عقد قرارداد

 )KOM Kick off Meeting( برگزاری جلسه اولیه یا
 )P.O Effectuation( نافذ نمودن قرارداد

LC تشریح مبانی گشایش اعتبار
• کنترل و خاتمه تدارکات

 )PIMPre Inspection Meeting(برگزاری جلسه کیفی
)Manufacturing / fabrication( ساخت کاال

)Expediting( پیگیری ساخت
)Vendor Document Review( بررسی مدارک سازنده

)Inspection(بازرسی های حین ساخت
)Final Inspection( بازرسی نهائی کاال

 )Export License( دریافت  مجوز صادرات از کشور مقصد
)Custom formalities( انجام تشریفات گمرکی در کشور مبدا

حمل کاال به کشور مقصد )Shipment( و  پیگیری حمل
)Custom Clearance( ترخیص کاال از گمرک کشور مقصد

حمل کاال به سایت)Transportation to Site( و پیگیری حمل 
بازرسی نهائی کاال در سایت 

 )OPI Opening Package Inspection( باز نمودن بسته کاال
Vendor از Final Book تحویل

تدوین برنامه زمانبندی تدارکات 
نظارت، کنترل  و محاسبه پیشرفت عملیات خرید

مدیریت هزینه و تهیه صورت وضعیت خرید و تدارکات
تهیه انواع گزارشات خرید و تدارکات 

مدیریت ریسک های در خرید و تدارکات
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EPC در پروژه های PMS مدیریت محدوده و

EPC و ماهیت بسته های کاری EPC شناخت پروژه های •
• درک مفاهیم هزینه، بودجه، قیمت تمام شده و سرمایه 

• درک مفاهیم اقتصاد سنجی پروژه ها
• فرآیند تعریف محدوده کار 

WBS تهیه ساختار شکست کار •
 W.F structure پایه ریزی ساختار وزن دهی پروژه •

 PMS  تشریح نحوه تهیه  سیستم اندازه گیری پیشرفت •
 EPC در پروژه های )WPA( تشریح نحوه تهیه صورت وضعیت •

• تصدیق و تحویل رسمی محدوده و نظارت و کنترل محدوده

EPC مدیریت زمان بندی در پروژه های

EPC  و ماهیت  بسته های کاری EPC شناخت پروژه های •
• درک مفاهیم زمانبندی و فرآیندهای آن

• نحوه استخراج فعالیتهای مهندسی 
• نحوه استخراج فعالیتهای خرید و تدارکات

• نحوه استخراج فعالیتهای ساخت و نصب و راه اندازی 
• درک روابط بین فعالیت ها در مهندسی، خرید و ساخت

• تشریح نحوه تخمین مدت فعالیتهای مهندسی، خرید و ساخت
• تشریح نحوه تخمین و تخصیص منابع به فعالیتهای مهندسی، خرید و ساخت

EPC فیزیکی در پروژه های S و تهیه نمودار )WF Activity( نحوه تعریف اوزان فعالیتها •
EPC نظارت و کنترل زمانبندی در پروژه های •

• درک مفاهیم Replan  و Reschedule و Rebaseline  در مدیریت زمانبندی پروژه ها 
   look ahead planو برنامه پیش رو Catch up plan درک مفاهیم برنامه جبرانی •
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 Duration % complete تشریح درصد پیشرفت زمانی و کاربرد آن  •
• نقش ارزش کسب شده)EVMS Earned Value(  در زمانبندی 

EPC انواع گزارش گیری و گزارش دهی زمانبندی ها  در پروژه های  •
•  به همراه  مطالعه موردی و بررسی مدیریت زمان یک پروژه واقعی  با استفاده 

Primavera از نرم افزار

EPC مدیریت ریسک در پروژه های

• مقدمه ای بر ریسک و مدیریت ریسک
 EPC مقدمه ای بر پروژه های •

• ریسک در انواع قراردادها 
• ریسک در انواع روشهای اجرای پروژه

• پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه در سازمانهای پروژه محور 
• مدل ها و متدولوژی های مدیریت ریسک پروژه و سازمان 

EPC گامهای اجرای مدیریت ریسک در پروژه های •
• تدوین روش اجرایی مدیریت ریسک پروژه 

• درک مفاهیم اشتها و استانه ریسک سازمان و پروژه 
• شناسایی ریسک ها در بخش های مهندسی، خرید و ساخت و راه اندازی

• کارگاه شناسایی ریسک های مهندسی
• کارگاه شناسایی ریسک های خرید و تدارکات

• کارگاه شناسایی ریسک های ساخت و راه اندازی
• تحلیلی کیفی ریسک ها در مهندسی، خرید و ساخت و تشریح ساختار ماتریس ریسک
• تحلیلی کمی ریسک ها در مهندسی،خرید و ساخت و مروری بر نرم افزار پرت مستر

• تدوین برنامه پاسخ به ریسک در مهندسی، خرید و ساخت
• نظارت و کنترل ریسک در مهندسی، خرید و ساخت

• گزارش دهی ریسک ها و مستند سازی آن 
• ب��ه همراه اجرای فرآیندهای مدیریت ریس��ک یک پ��روژه EPC نمونه در نرم افزار 

مدیریت ریسک  و اجرای حداقل 6 کارگاه گروهی برای درک بهتر مفاهیم



ص
خا

ث 
اح

 مب
ژه/

رو
ت پ

ری
دی

ی م
ها

ک 
کنی

ت

موسسه مدیریت پروژه آریانا

38

مدیریت دانش

• اجزاء هرم دانش 
• مفهوم دانش 

• انواع دانش 
• ویژگی های دانش

• منابع دانش 
• فرآیند مدیریت دانش 
• اصول مدیریت دانش 

• فرآیند پیاده سازی و استقرار فرآیند مدیریت دانش 
• مدل های پیاده سازی مدیریت دانش 

• ابزارهای اکتساب دانش
• ابزارهای استخراج دانش 

• ابزارهای تبادل دانش
• مهارت های الزم برای استفاده از ابزارهای مدیریت دانش

مدیریت ارتباطات

• نقش و اهمیت مدیریت ارتباطات در مدیریت موفق 
• اجزاء مدل ارتباطات 

• تکنیک های مدیریت ارتباطات 
• فرآیند مدیریت ارتباطات 

• برنامه ریزی ارتباطات 
• تهیه برنامه مدیریت ارتباطات 

• مشخصات ارتباط اثربخش 
• تحلیل انتظارات ذینفعان 

• ابزارهای مدیریت ذینفعان 
• روش های توزیع اطالعات 
• کنترل اثربخشی ارتباطات
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مدیریت بهره وری

• تعریف بهره وري از دیدگاههاي مختلف
• تحلیل مقایسه اي وضعیت بهره وري کشور ایران و جهان

• شناخت عنصر فرهنگی و تاثیر فرهنگ در بهره وري
• تشریح مولفه هاي بهره وري

• تاثیر بهره وري بر رقابت پذیري سازمانها
• نگرش سیستمی و فرآیندي در مدیریت بهره وري

• آشنایی با چرخه و مدار بهره وري
• نقش انسان و ابزارهاي مدیریتی در ارتقاء بهره وري

مدیریت تامین و تدارکات کاال

 PMBOK مدیریت پروژه و مدیریت تدارکات بر مبنای •
• آشنایی با روش های زمان بندی و تخصیص منابع

EPC سیستم های انجام پروژه و شرح تفصیلی سیستم •
• س��ازمان، جایگاه س��ازمانی مدیریت تدارکات و خرید اصولی و سیاست های 

سفارش کاال
• قوانین و مقررات مربوط به خرید داخلی

• خرید خارجی و مباحث مرتبط با آن و اینکوترمز
• انبارداری و جمع بندی
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مدیریت تکنولوژی

• ترمینولوژی، تعاریف و مفاهیم تکنولوژی
• ارتباط تکنولوژی با کارآفرینی، تولید علم و نوآوری

• اهمیت و ضرورت مدیریت تکنولوژی در سازمان های امروزی
• ارکان و اجزای مدیریت تکنولوژی 

• نقش تکنولوژی در جامعه امروزی و خلق ثروت
• چرخه حیات و عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی

• الگوهای جدید مدیریت تکنولوژی
• انواع متدولوژی های پیاده سازی مدیریت تکنولوژی

• فرایند نوآوری در تکنولوژی
• کارآفرینی به کمک تکنولوژی

• برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی ارتباط آن با برنامه استراتژیک سازمان
• تکنولوژی و مزیت رقابتی

• پیش بینی، برنامه ریزی، دستیابی، بکارگیری، انتقال و محافظت از تکنولوژی
• حقوق مالکیت معنوی در تکنولوژی

• بومی سازی تکنولوژی
• ثبت درس آموخته های تکنولوژیک

• نقش مدیر تکنولوژی )Technology Manager( تفاوت های آن با سایر نقش 
های سازمانی 

• نمونه ها و فرم های واقعی از مدیریت تکنولوژی
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مدیریت پروژه های فناوری اطالعات

IT مقدمه ای بر مدیریت پروژه و ماهیت پروژه های •
IT متدولوژی های آبشاری، چابک و هیبریدی برای مدیریت پروژه های •

IT مدیریت چابک پروژه های •
IT شناسایی، تعریف و شروع پروژه های •

IT مدیریت کیفیت پروژه های •
IT ساختار تجزیه کار در پروژه های •

IT زمان بندی و بودجه بندی پروژه های •
IT مدیریت ریسک پروژه های •

IT مدیریت تغییرات، مقاومت ها و تعارضات سازمانی در پروژه های •
IT رهبری در پروژه های •

IT برون سپاری در پروژه های •
IT ارتباطات، پیگیری و گزارش گیری در پروژه های •

IT استقرار، اختتام و ارزیابی پروژه های •
IT راهکارهای مدیریت مگاپروژه های •

IT آشنائی با نرم افزارهای مدیریت پروژه و تخصصی در پروژه های •

)PMO( کارگاه کاربردی طرح ریزی و توسعه دفتر مدیریت پروژه

• تعاریف پایه و مفهوم مدیریت پروژه سازمانی
• چرایی نیاز به دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور

)PMO( 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 •

• ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور )مطالعه موردی(
• چالشها و راهکارهای ایجاد و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

• رهبری تغییر )مدیریت تحول ایجاد PMO در سازمانها(
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کارگاه تفکر طراحی در مدیریت پروژه
)Design Thinking in Project Managment(

• تفکر طراحی چیست؟ و چه نیست؟
• چرا طراحی؟ و چرا تفکر طراحی؟

• شناخت پرسش های مهم در تفکر طراحی
• بررسی ابزارهای تفکر طراحی

• بررسی تکنیک های تفکر طراحی در مدیریت پروژه
• بررسی نحوه تحلیل وضع موجود پروژه

• تحلیل چگونگی تصویرسازی وضع پروژه
• شناخت تفاوت تصویرسازی و مستندسازی پروژه

• شناخت نحوه تحلیل زنجیرۀ ارزش پروژه
• ترسیم نقشۀ ذهنی پروژه از منظر کارفرما

• ترسیم نقشۀ ذهنی پروژه از منظر پیمانکار
• تحلیل What if Scenario در پروژه

• شناخت نحوه طوفان ذهنی چابک در پروژه
• توسعۀ مدل تفکر طراحی در مدیریت پروژه

• فرضیات و نمونه سازی سریع در پروژه
• آفرینش راه کارهای جدید در حل مشکالت پروژه

• آفرینش راه کارهای جدید در مدیریت تغییرات پروژه
• آفرینش راه کارهای جدید در مدیریت تاخیرات پروژه

• یادگیری از تفکر طراحی در چابک سازی پروژه
• رشد و نوآوری در پروژه به کمک تفکر طراحی
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نقش و جایگاه مدیران در سیستم مدیریت کیفیت

 با استناد به استاندارد ایزو 9004

• آشنایی با محیط کسب و کار سازمان
• نقش مدیران در تعریف ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی

• نقش رهبری در موفقیت پایدار
• ارتباط بین خط مشی و استراتژی های سازمانی

• مدیریت فرایند برای موفقیت پایدار
• مدیریت منابع

• نقش مشارکت و انگیزه مند بودن کارکنان در موفقیت پایدار
• دانش سازمانی و تکنولوژی

• تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان در مسیر موفقیت پایدار
• بهبود، یادگیری و نوآوری

رهبری

• شناخت نظریه ها و سبک های رهبری در سازمانها
• بدنه ی دانش رهبری پروژه

• تغییر سبک رهبری در طول چرخه عمر پروژه ها  
• تیم ها در پروژه و رهبری آنها

• هوش هیجانی رهبران
• مقایسه رهبری و مدیریت
• مدیریت و رهبری تغییر 

• حل و فصل تنش ها و ناسازگاری ها
• مروری برمهارت های ارتباطی رهبران

• مورد کاوی : مروری بر سبک رهبری سازمان های موفق جهان
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برون سپاری در پروژه

• بررسی مفاهیم و تعاریف رایج برون سپاری
• بررسی مزایای برون سپاری 
• بررسی معایب برون سپاری

PMI مرور راهنمای انتخاب مشاور مدیریت پروژه موسسه •
• تمایز بین مدیریت و اجرای پروژه

• بررسی روش های متداول برون سپاری پروژه 
• بررسی تعاریف مدیریت طرح یا پیمانکار مدیریت در سایر کشورهای دنیا

• بررسی تعاریف مدیریت طرح یا پیمانکار مدیریت در ایران
• بررس��ی بخش��نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در شرح خدمات 

مدیریت طرح 
• نشریه معاونت مهندسی و فناوری وزارت نفت در شرح خدمات مدیریت طرح

• مالحظات تنظیم قراردادهای مدیریت طرح
• بررسی نحوه برون سپاری اجرای پروژه 

• بررسی نحوه برون سپاری مدیریت پروژه
• جمع بندی و نتیجه گیری
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)KPI( شاخص های کلیدی عملکرد پروژه

• تعریف ش��اخص های نتیجه ای)KRI(، کلی��دی)KPI(  و فاکتورهای بحرانی 
موفقیت )CSF( در پروژه

• زیرساخت های الزم جهت پیاده سازی و اندازه گیری شاخص های کلیدی 
• نحوه جمع آوری داده ها و گزارش دهی به کمک شاخص های کلیدی پروژه
• نحوه جمع آوری داده ها و گزارش دهی به کمک شاخص های کلیدی پروژه

• اقدامات عملی بهبود در سازمان به کمک شاخص های کلیدی پروژه
• استراتژی اجرای پروژه و شاخص های کلیدی پروژه

• بررسی شاخص ها و واریانس های زمانی پروژه )وزنی- غیروزنی(
• بررسی شاخص ها و واریانس های کاری )نفر ساعت( پروژه

• بررسی شاخص ها و واریانس های هزینه ای پروژه 
• بررسی شاخص های ارزش کسب شده پروژه

• بررسی قالب های گزارش دهی برای شاخص های کلیدی پروژه 
• بررسی نمونه های عملی شاخص های کلیدی در صنایع مختلف

 )IT، نفت و گاز و پتروشیمی، استارت آپ و ...( 
• مدل ایجاد و بکارگیری شاخص های عملکرد در پروژه
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آشنایی با مدل تعالی پروژه)PEM(، مبنای جایزه ملی مدیریت پروژه

• آش��نایی با انجمن بین المللی مدیریت پروژه )IPMA( و انجمن مدیران پروژه 
)Iran-PMA( ایران

• آشنایی با جایزه ملی و بین المللی مدیریت پروژه و سوابق برگزاري آن 
• آشنایی با چارچوب مدل PEM ) توانمندسازها و نتایج(

• آشنایی کامل با معیارها و زیر معیارهاي ارزیابی 
• PEM  آشنایی با نحوه امتیاز دهی بر اساس مدل 

• آشنایی با فرایند ارزیابی، وظایف ارزیابان و سر ارزیاب
• آشنایی با وظایف سازمان شرکت کننده در طول فرایند ارزیابی 

• برنامه ریزي جهت تدوین اظهارنامه
• تعیین نقش ها و مسئولیت ها )مدیران، کارشناسان و تیم اظهارنامه نویسی(

• تدوین برنامه مدیریت ارتباطات جهت نگارش اظهارنامه
• نحوه جمع آوري اطالعات الزم) اطالعات مورد نیاز معیارهاي توانمند ساز و معیارهاي نتایج(

• تشریح نکات شکلی و ظاهري در تدوین اظهارنامه 
• بررسی نکات مهم در نگارش توانمندسازها و نتایج در اظهارنامه 

• نحوه برقراري ارتباط بین معیارهاي مرتبط در توانمندسازها و نتایج 
• Site Visit  نکات کلیدي و مهم فرآیند 

• نحوه تعامل با تیم ارزیابی و آماده س��ازي س��ازمان جه��ت حضور ارزیابان و 
روزهاي سایت ویزیت 

• پرسش هاي کلیدي ارزیابان )ارزیابان به دنبال چه هستند؟ 
• تحلیل یک اظهارنامه خوب و بد) بایدها و نبایدها(
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)OPM3, PEM, PM3(آشنایی با مدل های بلوغ مدیریت پروژه و سازمان

• تعاریف پایه و مفهوم مدیریت پروژه و سازمان
• ضرورت بکارگیری مدلهای بلوغ و تعالی در پروژه ها و سازمان های پروژه محور

• دسته بندی انواع مدل های بلوغ و تعالی
مدل های بلوغ مدیریت پروژه سازمانی

مدل های ارزیابی پروژه
مدل های بلوغ افراد

• مدل های بلوغ و تعالی) تعاریف و کارکردها(
مدل بلوغ PMMM) مدل دکتر کرزنر(

)3OPM(مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی
مدل بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه) مدل دکتر ویسوکی(

CMMI مدل یکپارچه بلوغ توانمندی
)PEM(مدل تعالی پروژه

• گام ه��ای م��ورد نیاز جهت ارزیاب��ی و عارضه یابی  سیس��تم مدیریت پروژه 
سازمان ها

• بررسی تجربیات کسب شده در خصوص استفاده از مدل های بلوغ
• بررسی چند نمونه واقعی در ارزیابی های صورت گرفته
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کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه
)EVM( با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده 

• 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 )PMB( و نحوه نگهداری و به روز رسانی آن

• مفاهیم و نحوه بکارگیری مدیریت جریان نقدینگی پروژه 
• مفاهیم و نحوه بکارگیری مدیریت ارزش کسب شده پروژه

 )ES، EAC(t(... مباحث پیشرفته در مدیریت ارزش کسب شده )رو •
• نحوه ایجاد یکپارچگی میان کنترل هزینه پروژه و سیستم حسابداری پروژه

• محاسبه درآمد و هزینه
• اصول تهیه گزارشات داشبوردی مدیریت هزینه پروژه

• کارگاه پی��اده س��ازی مدیریت هزینه بر روی یک پ��روژه واقعی به صورت کار 
عملی توسط مخاطبان

EPC مدیریت هزینه در پروژه های

EPC  و ماهیت  بسته های کاری EPC شناخت پروژه های •
• درک مفاهیم هزینه، بوجه، قیمت تمام شده و سرمایه 

• درک مفاهیم اقتصاد سنجی پروژه ها 
EPC 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 •
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• نحوه تهیه هیستوگرام هزینه ای و جریان نقدینگی  و نمودار S  هزینه پروژه 
• مروری بر روشهای تامین مالی پروژه و تطبیق نیازهای مالی و مصرف هزینه 

EPC نظارت و کنترل هزینه ها در پروژه های •
•  تشریح نحوه تهیه  سیستم اندازه گیری پیشرفت PMS بر مبنای هزینه  

EPC در پروژه های )WPA( تشریح نحوه تهیه صورت وضعیت •
EPC در پروژه های )Invoice(تشریح نحوه تهیه صورت  حساب •

)EVMS Earned Value(تشریح نحوه پیاده سازی سیستم ارزش کسب شده •
EPC انواع گزارش گیری و گزارش دهی هزینه ها  در پروژه های  •

•  به همراه مطالعه موردی و بررس��ی مدیری��ت هزینه یک پروژه واقعی در نرم 
افزار و کارگاه های مدیریت هزینه 

• کارگاه پیاده س��ازی مدیریت هزینه بر روی ی��ک پروژه واقعی به صورت کار 
عملی توسط مخاطبان

تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری

• مطالعات استراتژي و مطالعات بازار 
• مطالعات فني طرح سرمایه گذاري

• مطالعات مالي و اقتصادي سرمایه گذاري
• مطالعات اجتماعي- اقتصادي طرح سرمایه گذاري

• مطالعات ریسک طرح سرمایه گذاري
• جمع بندي و نتیجه گیري مطالعات

• کارگاه تخصصي
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ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری

1.روشهاي ارزیابي مالي و اقتصادي سرمایه گذاري
)OPEX( و بهره برداري )CAPEX( ساختار هزینه هاي ساخت •

• معرفي روشهاي برآورد درآمدهاي طرح
• هزینه هاي ثابت و متغیر و مستقیم و غیر مستقیم

) Peer,Risk factoring,Berkus( و مقایسه با سایر روشها DCFروش ارزش گذاري •
)Working Capital( تخمین سرمایه در گردش •

)Scrap( روشهاي محاسبه استهالک، مالیات و ارزش قراضه •
)Cash flow Projection( محاسبات جریانات نقدینگي •

)Time value of money(تحلیل ارزش زماني پول •
)Discounting rate, MARR(و نرخ تنزیل )Cost of Capital(هزینه فرصت •

• شاخص هاي ارزیابي مالي طرح
NPVratio و )NPV(خالص ارزش فعلي •

 )IRR(نرخ بازده داخلي •
)short NPV-short IRR( شاخص هاي کوتاه مدت •

)DPP( و متحرک  )NPP( دوره بازگشت سرمایه عادي •
)Unit cost( و قیمت تمام شده )BEP( تحلیل سر به سر •

Margin و )ROI,ROS,ROE,ROA( نرخ هاي بازگشت •
• تحلیل اثر تورم)Inflation( و افزایش قیمتها 

)Expansion & Rehabilitation(سرمایه گذاري توسعه و نوسازي •
)Business Plan( معرفي ساختار طرح تجاري •

COMFAR III معرفي نرم افزار •
2.کارگاه تخصصي

• بررسي چندین نمونه از گزارشات امکانسنجي و BP  تهیه شده در صنایع مختلف
• امکان س��نجي چندین نمونه از طرحهاي مختلف سرمایه گذاري صنایع )نفت، گاز و 

Excel پتروشیمي، ساختمان، نیروگاه و ...( واقعي با نرم افزار
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کارگاه تخصصی نرم افزار Comfar III ) پایه و پیشرفته(

دوره پایه 
• تئوري ارزیابي مالي و اقتصادي طرحهاي سرمایه گذاري

)Financial Feasibility Study(

COMFAR ورود اطالعات در نرم افزار •
COMFAR بررسي سناریوي جذابیت سرمایه گذاري در نرم افزار •

• آنالیز اثرات خواب سرمایه و تورم بر ارزش زماني پول
COMFAR بررسي سناریوي استقراض )وام( سرمایه گذاري در نرم افزار •

COMFAR آنالیز حساسیت پارامتریک در نرم افزار •
COMFAR تجزیه و تحلیل نتایج گزارشات خروجي نرم افزار •

)Business Plan(آشنائي با ساختار گزارشات طرح تجاري •

دوره پیشرفته
COMFAR در نرم افزار )Joint Venture; JV( بررسي سناریوي شراکت •

)Expansion/Rehabilitation( امکان سنجي پروژه هاي بهسازي و نوسازي •
• معرفي روش دلتاي قیمتي

• معرفی روش حق العمل کاری
• محاسبات قیمت تمام شده و نقطه سر به سر)BEP( پروژه هاي چند محصولي
• تجزیه و تحلیل نتایج گزارشات خروجي نرم افزار COMFAR پروژه هاي چند محصولي

• مطالعات اجتماعي، اقتصادي و ملي طرح هاي سرمایه گذاري
BS,BM,BC,FS,BP تشریح مفاهیم •

• روش هاي انتخاب سناریو و پیشنهاد سرمایه گذاري بهینه
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مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه ها

• مقدمه 
معرفی مبحث آموزشی

مالحظات کلی مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه
• مدیریت حسابداری

سیستم حسابداری پروژه
حسابداری عملیات مالی پروژه

مسایل تکمیلی حسابداری پروژه
محاسبه استهالک و مالیات در پروژه

• مدیریت هزینه
برآورد هزینه و قیمت پروژه

تعیین درصد سود برای مناقصه
مدیریت هزینه پروژه

• مدیریت مالی
آنالیز سود در سازمان پروژه محور

آنالیز گزارشات مالی در سازمان پروژه محور
پیش بینی شبکه جریان های نقدینگی پروژه

پیش بینی شبکه جریان های نقدینگی سازمان پروژه محور
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اصول تهیه و تنظیم قراردادها

• استراتژی های تدوین قرارداد و اصول کلی مذاکره
• اصول کلی تنظیم قرارداد

• ساختار قوانین حاکم بر قراردادها
• بررسی ساختار قرارداد و ارکان آن

• عقود و انواع تقسیم بندی آن
• مراحل تهیه پیش نویس قرارداد

• باید و نبایدهای تهیه و تنظیم قراردادها
• بررسی اشخاص درگیر و نقش هرکدام

• شرایط صحت قرارداد
• شروط ضمن عقد و چالش های آن

• معرفی مسئولیت ها، وظایف و تعهدات افراد کلیدی قرارداد و خسارت های ناشی 
از عدم انجام تعهد

• معرفی فرایند اجرا، معیارهای پذیرش و تایید به همراه  فرصت ها و تهدیدهای آن
• فرایندهای حل اختالف 

• انحالل قرارداد )فسخ، انفساخ و تفاسخ(
• بررسی تأخیرات و محاسبه خسارت آن

• مدت زمان، تغییرات مدت و فرایند تمدید
• تعدیل و نکات آن

• به همراه ارائه درس آموخته هایی از نمونه موردی های واقعی و نقد و بررسی چند 
نمونه قرارداد
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مبانی حقوقی قراردادهای خصوصی و دولتی

• مبانی حقوقی قراردادها 
• تاریخچه قراردادها

• عقود و انواع آن
• اهلیت و صالحیت طرفین معامله

• شرایط صحت قراردادهای خصوصی
• شروط ضمن عقد

• شرایط فسخ و اقاله قراردادهای خصوصی
• عدم اجرای تعهد و آثار آن

• مفاد اساسی در قراردادهای خصوصی
• فرایند خرید و نکات مهم در معامله ملک و خانه

• اقدامات پیشگیرانه بروز اختالفات و دعاوی در قراردادهای خصوصی
• روش های حل اختالف و جایگاه حقوقی آنها در ایران

• بررسی چندین ادعا در کالس 

قراردادهای مطالعات و طراحی- خدمات مشاوره) نشریه 3418(

• مدیریت زمان و زمانبندی در قراردادهای مشاوره
• مدیریت هزینه و پرداخت ها

• عوامل کلیدی و کارکنان مهندس مشاور
• اصول تنظیم قرارداد مشاوره و فرصتها و تهدیدهای آن

• مدیریت دعاوی و حل اختالف پروژههای مشاوره
• اصول تسلیم و تصویب گزارشها

• تغییرات و مدیریت آن )زمان و هزینه(
• تحویل شدنیها و چالش ها آن

• بررسی عوامل شکست پروژه های مشاوره
• تعهدات مهم و خسارتها ناشی از عدم انجام تعهد

• به همراه ارائه درس آموخته های از نمونه موردی های واقعی
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قراردادهای طرح و ساخت ) EPC صنعتی و غیر صنعتی(

• انواع سیستم های انجام پروژه
روش امانی، مزایا و معایب و روش تنظیم قرارداد

روش سه عاملی، مزایا و معایب و روش تنظیم قرارداد
روش طرح و ساخت و EPC، مزایا و معایب و روش تنظیم قرارداد

روش BOT، مزایا و معایب 
EPC نحوه تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و پیمان قراردادهای طرح و ساخت و •

EPC حدود اختیارات و مسئولیت طرفین قراردادهای  طرح و ساخت و •
• ش��رح مف��اد برخی ماده های  مهم ش��رایط عمومی پیم��ان قراردادهای طرح و 

EPC ساخت و
•  بررسي و تشریح اسناد پیمان طرح و ساخت صنعتي نشریه 5490

• بررسي و تشریح اسناد پیمان طرح و ساخت عمراني 
• بررسي و تشریح اسناد پیمان طرح و ساخت صنعتي نشریه 5490

EPC بررسی برخی ادعاهای رایج در پروژه های طرح و ساخت و •
• بررسی انواع قرارداد هاي فیدیک 

فرم هاي کوتاه )کتاب سبز(
قراردادهاي تیپ براي سیستم سه عاملي)کتاب قرمز(

قراردادهاي تیپ براي سیستم طرح و ساخت )کتاب زرد(
قراردادهاي تیپ براي سیستم کلید در دست )کتاب نقره ای(

قراردادهای خدمات مشاوره )کتاب سفید(
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اصول تنظیم قراردادهای اجرا 
با تاکید بر شرایط عمومی پیمان 54 ماده ای) نشریه4311 (

• شرح ماده های مهم موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان) نشریه 4311 (
• شرح دستورالعمل تکمیل اسناد و مدارک قرارداد

• اصول و مبانی تهیه و تنظیم شرایط خصوصی، برنامه زمانبندی
• چالشها، فرصتها و تهدیدهای اساسی شرایط عمومی پیمان برای طرفین

• کلیات مدیریت دعاوی قرارداد اجرا و سیاست های شناسایی و کاهش ادعا )از نگاه 
پیمانکاران و کارفرمایان(

• بررسی ساختار قراردادهای اجرا و ارکان آن
• بررسی اشخاص درگیر در پروژه و نقش هرکدام

• معرفی مس��ئولیتها، وظایف و تعهدات افراد کلیدی قرارداد و خس��ارتهای ناش��ی از 
عدم انجام تعهد

• معرفی فرایند اجرا، معیارهای پذیرش و تایید به همراه فرصتها و تهدیدهای آن
• فرایند اجرا بر اساس شرایط عمومی پیمان

• فرایند حل اختالف در شرایط عمومی پیمان
• بررسی تأخیرات و محاسبه خسارت آن

• تغییرات مدت خدمات و حق الزحمه مربوطه
• تعدیل و نکات آن

• ارائه درس آموخته های واقعی از قراردادهای پیمانکاری
• بررسی عوامل شکست پروژههای پیمانکاری

• ب��ه همراه ارائه درس آموخته هایی از نمونه موردیهای واقعی و نقد و بررس��ی چند 
نمونه قرارداد



موسسه مدیریت پروژه آریانا
یی

جرا
- ا

نی
م ف

ظا
و ن

ی 
داد

رار
،  ق

قی
قو

 ح
ث

اح
مب

57

دوره جامع تامین اجتماعی

آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
آشنائی مخاطبین با تکالیف و تعهدات  کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی

آش��نائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط پیمانکاران با س��ازمان 
تامین اجتماعی 

آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری در سازمان تامین اجتماعی 
آش��نائی مخاطبی��ن با بازرس��ی از دفاتر قانونی و جای��گاه آن در روابط کاری س��ازمان تامین 

اجتماعی با کارفرمایان
آشنایی با انواع بدهی کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی 

آشنایی با تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه شدگان و مستمری بگیران 

آشنائی با قراردادهای پیمانکاری
 در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی 

آشنائی مخاطبین با تکالیف و تعهدات  پیمانکاران  در قبال سازمان تامین اجتماعی
آش��نائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط پیمانکاران با س��ازمان 

تامین اجتماعی 
آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری در سازمان تامین اجتماعی 

آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
آش��نایی ب��ا انواع قرارداده��ای پیمانکاری و ضرایب آنه��ا در قوانین و مقررات س��ازمان تامین 

اجتماعی 
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بررسی نکات کلیدی و متداولترین اشتباهات رایج 
در  قراردادهای پیمانکاری سازمان تامین اجتماعی 

آش��نائی مخاطبین با اش��تباهات رایج کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری ) بررسی  
50 مورد از رایجترین اشتباهات ( 

معرفی الگوی ایفای تعهدات و پیشگیری از جرایم کارفرمایان
 در قبال سازمان تامین اجتماعی

آشنائی با تکالیف منجر  به ایجاد بدهی  برای کارفرمایان در قوانین و مقررات سازمان 
تامین اجتماعی 

بررس��ی فرآیندها ، قوانین و مقررات ناظر بر چگونگ��ی ایفای تعهدات کارفرمایان در 
قبال سازمان تامین اجتماعی 

ارایه الگوی ایفای بهینه تکالیف و پیش��گیری از جرایم کارفرمایان در قبال س��ازمان 
تامین اجتماعی به تفکیک نوع تعهد

آشنائی با بازرسی از دفاتر قانونی
 در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی 

آشنائی مخاطبین با بازرسی از دفاتر قانونی و جایگاه آن در روابط کاری سازمان تامین 
اجتماعی با کارفرمایان

آشنایی مخاطبین با فرآیند و چگونگی بازرسی از دفاتر قانونی
آشنایی مخاطبین با سرفصلهای بیمه خیز در دفاتر قانونی شرکت ها و موسسات

آشنایی مخاطبین با دستور العمل اجرایی بازرسی از دفاترقانونی 
آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر بازرسی از دفاتر قانونی 

آشنائی مخاطبین با تکالیف کارفرمایان در زمینه بازرسی از دفاتر قانونی   
آشنایی مخاطبان با اقدامات ممکن کارفرمایان در زمینه بازرسی از دفاتر قانونی 
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)PPP(مدیریت پروژ ه های مشارکت عمومی و خصوصی

PPP آموزش مفاهیم و ساختارهاي پروژه هاي •
PPP  معرفی سیستم مشارکت عمومی و خصوصی

)Project Finance( آشنائی با روش هاي متنوع تامین مالی پروژه اي
معرفی ساختار قرارداديPPP و ذینفعان

  PPP معرفی ساختارهاي حقوقی پشتیبان
PPP آموزش متدولوژي مدیریت پروژه هاي •

PPP تعریف پروژه
PPP انتخاب سرمایه گذار و برگزاري مناقصه براي یک پروژه

PPP  نحوه تنظیم یک قرارداد
PPP طراحی مدل مالی قرارداد هاي

نظارت و راهبري پروژه هاي PPP در چرخه عمر طرح

BOT دوره تخصصی مدیریت قراردادهای

• مرور مفاهیم و ساختارهاي پروژه ها 
)PPP(آشنایی با مفاهیم مشارکت عمومی و خصوصی

BOT معرفی سیستم قراردادهاي
BOT معرفی ساختارهاي حقوقی پشتیبان

BOT آموزش متدولوژي مدیریت قراردادهاي •
BOT معرفی انواع بسته قراردادي

تعریف و تصویب طرح
ارزیابی کیفی و تعیین صالحیت های سرمایه گذاران

BOT مدیریت ریسک در قراردادهاي
BOT تهیه اسناد مناقصه براي یک پروژه

 BOT تنظیم یک قرارداد
خاتمه پیمان در قراردادها 

BOT مدیریت ادعا در قراردادهاي
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)MC مدیریت قراردادهای مدیریت طرح )عامل چهارم

• مروری بر مبانی حقوقی قراردادها
• معرفی سیستم های انجام پروژه

• معرفی انواع قراردادهای مدیریت طرح در ایران
انواع قراردادهای مشاوره سازمان برنامه و بودجه

قرارداد مدیریت طرح سازمان برنامه و بودجه )نشریه 24121(
قرارداد مدیریت طرح وزارت نفت

• تشریح قرارداد مدیریت طرح )نشریه 24121(
بررسی ساختار قرارداد مدیریت طرح و ارکان آن
بررسی اشخاص درگیر در پروژه و نقش هرکدام

معرفی مس��ئولیت ها، وظایف و تعهدات افراد کلیدی قرارداد و خسارت های ناشی 
از عدم انجام تعهد

معرفی فرایند انجام خدمات، تصویب گزارش ها به همراه  فرصت ها و تهدیدهای آن
اصول و مبانی تهیه و تنظیم پیوست های قراردادهای مدیریت طرح

شرح دستورالعمل تکمیل  اسناد و مدارک قرارداد
شرح ماده های مهم موافقتنامه و شرایط عمومي قرارداد مدیریت طرح

تضامین، آزادسازی آنها
فرایند پرداخت ها و تسویه حساب نهایی

فرایند حل اختالف در شرایط عمومی قرارداد مدیریت طرح
تغییر مدت قرارداد و نحوه تمدید قرارداد

بررسی تأخیرات و نحوه  محاسبه تاخیرات مجاز 
خسارت تاخیر تادیه )تاخیر در پرداخت صورت حساب مدیر طرح(

فسخ، خاتمه قرارداد
تعلیق قرارداد

فورس ماژور و شرایط قراردادی آن
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• جمع بندی
ارائه درس آموخته های واقعی از قراردادهای مدیریت طرح

بررسی عوامل شکست قراردادهای مدیریت طرح
ارائ��ه درس آموخته های��ی از نمونه موردی های واقعی  و نقد و بررس��ی چند نمونه 

قرارداد
کلیات مدیریت دعاوی قرارداد مدیریت طرح و سیاس��ت های شناس��ایی و کاهش 

ادعا ) از نگاه کارفرمایان(

کارگاه عملی مدیریت ادعا)Claim( و آنالیز تاخیرات پروژه

• بررسی ماهیت بین رشته ای دعاوی پروژه
• تشریح راهکارهای عملی پیشگیری از بروز دعاوی پروژه

• اصول طرح دعاوی پروژه به صورت حرفه ای
)C( و ساخت )EPC( بررسی دعاوی متداول در پروژه های طرح و ساخت •

• نح��وه اس��تفاده از ق��رارداد پروژه و قوانین باالدس��تی در طرح دع��اوی پروژه و 
پاسخگویی به آن ها

• نحوه محاسبه آنالیز تأخیرات بر اساس بخشنامه های 5090 و 1300
• روش های محاسبه آنالیز حرفه ای تأخیرات بر اساس برنامه زمانبندی پروژه 

• راهکارهای محاس��به میزان ضرر و زیان وارد ش��ده و ط��رح 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
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قانون برگزاری مناقصات

سناریوي الف
• اصول حاکم بر معامالت بخش دولتي

• قوانین و مقررات حاکم بر معامالت دولتي
• تبیین ماهیت مرکب قراردادهاي پیمانکاري و نظام فني و اجرایي

• الگوریتم تصمیم گیري در تدارکات عمومي
• تیم هاي تصمیم سازي و دامنه ي کار آنها در تدارکات عمومي

• معرفي و تبیین احکام الزامي در قراردادهاي دولتي
• قواعد و احکام تضمین در معامالت دولتي

• معرفي روش تشکیل قرارداد با روش برگزاري مزایده
• معرفي روش تش��کیل قراداد با روش مناقصه با شناسایي مجموعه ي الزامات قانوني 

پراکنده در مقررات مناقصات
• معرفي قواعد الزامي در ارزیابي مناقصه گران و پیشنهاد آنان

• معرفي اصول و شیوه هاي طراحي فرایند مناقصه و مدیریت آن
• تهیه، تدوین، توزیع، گردآوري و بررسي اسناد مناقصه

• حقوق مناقصه گزار و مناقصه گران و روش پیگیري و استیفاي آن

سناریوي ب
• شناسایی و تعیین اهداف در هر مناقصه

• تعیین عوضین و ایجاد تعادل در معامالت
• روش حل تعارض » کمترین قیمت« با »بهترین کیفیت«

• مهمترین نکات » قانون برگزاري مناقصات«
• مهمترین نکات » قانون اساسنامه ی هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات«

• تحلیل لزوم ارزیابی کیفی از دیدگاه فنی و مالی و حقوقی
• تکنیک های ارزیابی فنی و بازرگانی کارآمد و اثربخش

• مالحظات »کمترین قیمت متناسب« و رسم نمودارهای مربوطه.
• محاسبات » قیمت ترازشده« و تحلیل حساسیت آن

• تشکیل کارگروه تدوین اسناد مناقصه و مدیریت این کارگروه
• جایگاه کمیته ی فنی بازرگانی و چالشهای آن با کمیسیون مناقصه

• نکات کلیدی در عدم الزام به مناقصه و ترک تشریفات مناقصه
• خرید خدمات مشاوره و نکات کلیدی آن
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اجرای قانون معامالت دولتی و فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده

• اصول حاکم بر معامالت دولتي
• قوانین و مقررات حاکم بر معامالت دولتي

• تبیین ماهیت مرکب قراردادهاي پیمانکاري و نظام فني و اجرایي
• الگوریتم تصمیم گیري در تدارکات عمومي

• تیم هاي تصمیم سازي و دامنه ي کار آنها در تدارکات عمومي
• معرفي و تبیین احکام الزامي در قراردادهاي دولتي

• قواعد و احکام تضمین در معامالت دولتي
• معرفي روش تشکیل قرارداد با روش برگزاري مزایده

• معرفي روش تش��کیل قراداد ب��ا روش مناقصه با شناس��ایي مجموعه ي الزامات 
قانوني پراکنده در مقررات مناقصات

• معرفي قواعد الزامي در ارزیابي مناقصه گران و پیشنهاد آنان
• معرفي اصول و شیوه هاي طراحي فرایند مناقصه و مدیریت آن 

• تهیه، تدوین، توزیع، گردآوري و بررسي اسناد مناقصه 
• حقوق مناقصه گزار و مناقصه گران و روش پیگیري و استیفاي آن،

) ردیف هاي ستاره دار * در گارگاه 16 ساعته، یک نمونه به صورت کارگاهي و گام به گام اجرا مي شود(

مدیریت مناقصات

• معرفي انواع مناقصات
• شناسایي و نحوه حضوردر مناقصات

• تهیه اظهارنامه ارزیابي کیفي
• عقد شراکت تجاري

• تهیه پیشنهاد فني و مالي
• تعامل با ذینفعان

• تحلیل برد و باخت در مناقصات و رویکرد آتي
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)TBE-CBE( ارزیابی پیشنهاد فنی- مالی مناقصات

• ارزیابي پیشنهاد فني بازرگاني مناقصه )پاکت ب(
بررسي اجزاء و الزامات مورد نیاز در یک پیشنهاد فني کامل

بررس��ي کفای��ت اس��ناد فن��ي منظم ب��ه پیش��نهاد فني در دس��یپلین ه��اي تخصص��ي (برق، 
مکانیک،سیویل،کنترل و ابزار دقیق(

طراحي جداول فني و جداول تعهد گارانتي
بررسي و تطبیق احجام کار برآوردي در دسیپلین هاي تخصصي

بررسي کفایت مستندات مربوط به وندورهاي پیشنهادي
بررسي الزامات شراکت هاي تجاري در قالب کنسرسیوم و جوینت ونچر

بررسي تطبیق شرایط بازرگاني پیشنهاد با اسناد مناقصه
مشخصات یک پیشنهاد آموزش کامل

ارزیابي و تصمیم گیري در خصوص انحرافات فني پیشنهاد نسبت به اسناد مناقصه
• ارزیابي پیشنهاد مالي مناقصه )پاکت ج(

بررسي برآورد هزینه هاي تجهیزاتي
بررسي برآورد هزینه هاي غیر تجهیزاتي و برون سپاري
بررسي برآورد هزینه هاي نیروي انساني مورد نیاز پروژه

بررسي برآورد هزینه هاي مدیریت پروژه
بررسي برآورد هزینه هاي مالي تامین جریان نقدینگي

بررسي برآورد هزینه هاي خدمات بازرگاني
بررسي برآورد سربار غیر مستقیم

بررسي برآورد ضرایب باالسري قیمت )مالیاتها، انواع بیمه ها، ریسک هاي محتمل(
طراحي جداول تفکیکي قیمت با جزئیات کامل در مناقصه

تشخیص صالحیت پیمانکاران و تامین کنندگان پروژه ها

• ارزیابي پیمانکاران و تامین کنندگان مطابق با آیین نامه تشخیص صالحیت
بررسي آیین نامه ارزیابي کیفي پیمانکاران مصوب هیات وزیران

ارزیابي مدارک ثبتي ) اساسنامه، روزنامه رسمي، آگهي تغییرات(
ارزیابي ترکیب سهامداري، اعضاي هیات مدیره و اعضاي صاحب امضا

شناسه ملي و شماره اقتصادي
ارزیابي رتبه پیمانکاري و ظرفیت مجاز کاري بر اساس نصاب معامالت

ارزیابي دانش و تجربه
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ارزیابي حسن سابقه در کارهاي قبلي
ارزیابي توان مالي

ارزیابي توان فني و برنامه ریزي
ارزیابي توان تجهیزاتي

ارزیابي تجربه در زمینه تامین کاال
ارزیابي توان طراحي و مهندسي

ارزیابي توان مدیریتي
ارزیابي شراکت تجاري مشارکت پیمانکاري

ارزیابي شکلي مستندات دریافتي
روش امتیازدهي به نتایج ارزیابي

• ارزیابي پیمانکاران و تامین کنندگان مطابق با آیین نامه تشخیص صالحیت
بررسي آیین نامه ارزیابي کیفي پیمانکاران مصوب هیات وزیران

ارزیابي مدارک ثبتي ) اساسنامه، روزنامه رسمي، آگهي تغییرات(
ارزیابي ترکیب سهامداري، اعضاي هیات مدیره و اعضاي صاحب امضا

شناسه ملي و شماره اقتصادي
ارزیابي رتبه پیمانکاري و ظرفیت مجاز کاري بر اساس نصاب معامالت

ارزیابي دانش و تجربه
ارزیابي حسن سابقه در کارهاي قبلي

ارزیابي توان مالي
ارزیابي توان فني و برنامه ریزي

ارزیابي توان تجهیزاتي
ارزیابي تجربه در زمینه تامین کاال

ارزیابي توان طراحي و مهندسي
ارزیابي توان مدیریتي

ارزیابي شراکت تجاري مشارکت پیمانکاري
ارزیابي شکلي مستندات دریافتي
روش امتیازدهي به نتایج ارزیابي

• آسیب شناسي نظام ارزیابي کیفي و تشخیص صالحیت
آسیب شناسي رتبه پیمانکاري و ظرفیت مجاز 

آسیب شناسي دانش و تجربه
آسیب شناسي حسن سابقه در کارهاي قبلي

آسیب شناسي توان مالي
آسیب شناسي توان فني و برنامه ریزي

آسیب شناسي توان تجهیزاتي
آسیب شناسي تجربه در زمینه تامین کاال
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آسیب شناسي توان طراحي و مهندسي
آسیب شناسي توان مدیریتي

• ارزیابي نظام هاي مدیریت کیفیت تامین کنندگان و پیمانکاران 
سازماندهي و راهبري

توان مدیریت پروژه
مدیریت کیفیت 
مدیریت طراحي

آسیب شناسي نظام ارزیابي کیفي و تشخیص صالحیت
آسیب شناسي رتبه پیمانکاري و ظرفیت مجاز 

آسیب شناسي دانش و تجربه
آسیب شناسي حسن سابقه در کارهاي قبلي

آسیب شناسي توان مالي
آسیب شناسي توان فني و برنامه ریزي

آسیب شناسي توان تجهیزاتي
آسیب شناسي تجربه در زمینه تامین کاال

آسیب شناسي توان طراحي و مهندسي
آسیب شناسي توان مدیریتي

• ارزیابي نظام هاي مدیریت کیفیت تامین کنندگان و پیمانکاران 
سازماندهي و راهبري

توان مدیریت پروژه
مدیریت کیفیت 
مدیریت طراحي
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فهرست بها، تعدیل و صورت وضعیت نویسی

• آشنایی با فهارس بهای پایه در ایران و بررسی فهرست بهای ابنیه
• دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران.

• شرح مفاد دستورالعمل  کاربرد فهرست بهای ابنیه
• شرح کلیات و موارد کلی مهم فصول و پیوست ها. 

• اص��ول تهیه برآورد ش��امل ریز متره، خالصه متره، ص��ورت مالی برآورد، ضرایب 
منطقه ای، باالسری، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.

• مس��ایل مربوط ب��ه تعیین و کاربرد قیمت های س��تاره دار، جدید و قیمت های 
فاکتوری در برآورد و صورت وضعیت های موقت و قطعی.

• آشنایی با ضوابط تعدیل
• کس��ورات مربوط به صورت وضعیت ش��امل مالیات، بیمه، اقساط پیش پرداخت، 

حسن انجام کار و سایر عوارض.
• ضواب��ط تهی��ه فهارس بهای خاص ب��ا توجه به تجزیه مقادیر و مش��خصات فنی 

عمومی و خصوصی پروژه های خاص.
• انواع قیمت گذاری در قراردادها )مقطوع- فهرس��ت بهایی- بازپرداخت هزینه ها 

و ....(
• تهیه و رسیدگی صورت وضعیت ها در انواع قراردادهای تیپ کشور
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متره و برآورد )حوزه ساخت(

• کلیات
معرفی علم متره

تعریف متره
انواع متره

جایگاه متره و برآورد در فرایند اجرای پروژه ها
• پیش نیازهای متره و براورد

آشنایی با نقشه خوانی و بررسی اسناد و مدارک پیمان
شناخت انواع نقشه

واحدها و تبدیل آنها
• معرفی سیستم های انجام پروژه

• معرفی انواع قراردادهای سازمان مدیریت 
• معرفی قرارداد مشاوره )مطالعه و طراحی(

• معرفی قرارداد اجرا )شرایط عمومی پیمان، نشریه 4311(
• معرفی فهرست بها
انواع فهرست بها

ساختار فهارس بها
فصل بندی فهارس بها

معرفی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی 
• انواع ضرایب، تجهیز کارگاه و مصالح پای کار

معرفی و شناخت انواع ضرایب
تشریح پیوست های فهرست بها

پیوست 1. مصالح پای کار 
پیوست 2. ضریب طبقات 

پیوست 3. شرح اقالم هزینه های باالسری 
پیوست 4. دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه 

پیوست 5. کارهای جدید
• معرفی و تشریح متره بر اساس هر فصل

• تعدیل
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تامین منابع مالی پروژه

• آشنایی با موسسات ملی و بین المللی تامین کننده  منابع مالی 
• آشنایی با  الگوها و شیوه های تامین مالی

انواع روشهاي روش تامین مالی
منابع تامین مالی

ساختار تامین مالی ) دولتی/ خصوصی / پروژه ای(
ابزارهاي تامین مالی )بازارپول، بازار سرمایه، ابزاراعتباری...(

• چالش ها و حوزه های ریسک در تامین مالی تا پایان عمر پروژه
 )مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه ها(

• ارزیابی فنی اقتصادی پروژه در تامین مالی 
• قوانین و مقررات مرتبط با تامین مالی پروژه ها

• آثار و پیامدهای تامین مالی بر قرارداد و پروژه )ترتیبات قراردادی در تامین مالی(
• مدیریت هزینه و منابع اعتباری تخصیص به پروژه ها در نقطه بهینه عملکرد

• آشنایی با تامین مالی به روش BOT )به عنوان نمونه(
ساختار 
تضامین

قرارداد) تعهدات طرفین و ...(
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انواع سیستم های تامین مالی پروژه

• روش های تامین مالی پروژه ها
الف- بر اساس منبع تامین کننده سرمایه

تامین مالی دولتی)عمومی(
تامین مالی خصوصی)تجاری(

تامین مالی مشارکتی )بخش عمومی و خصوصی(
ب- بر اساس منبع تضمین کننده بازپرداخت

تامین مالی دولتی )کشوری(
تامین مالی شرکتی

تامین مالی پروژه ای
• نمونه منابع تامین مالی پروژه ها

بازار پول
بازار سرمایه

• نمونه ابزارهای تامین مالی پروژه ها
الف- ابزارهاي مالی بازار پول

سرمایه 
بدهی: وام ارشد )در دو نوع تضمین شده یا بدون تضمین(، وام تبعی، اوراق خزانه 

اسالمی، صندوق توسعه ملی، گواهی سپرده سرمایه گذاری
ب- ابزارهاي مالی بازار سرمایه

سرمایه: سهام، صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری پروژه، صندوق 
سرمایه گذاری خصوصی

بده��ی: اوراق قرض��ه، صکوک )اجاره، مرابحه، س��فارش س��اخت و ...(، ابازرهای 
ساختار یافته

ج- ابزارهاي اعتباري )یا ابزارهاي کاهش ریسک(
تضمین ها، بیمه ها و قراردادهای مشتقه

)مانند قرارداد اختیار معامله، قراردادهاي آتی و قرارداد معاوضه)تاخت((. 
• نمونه استراتژی های مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه ها



موسسه مدیریت پروژه آریانا
یی

جرا
- ا

نی
م ف

ظا
و ن

ی 
داد

رار
،  ق

قی
قو

 ح
ث

اح
مب

71

)LC (مدیریت قراردادهای بین المللی، اینکوترمز،اعتبارات اسنادی

• International supply contract
• Purpose the contract
• Scope if the contract
• Contract price
• Tax and Governing charges
• Terms of payment
• Packing
• Delivery Schedule and delivery term
• Standards and Inspection
• Change Management
• Spare parts
• Warrantee and Guarantee obligations

Liquidated damages and penalty
Indemnification
Termination
Assignment and subcontracting
Force majeure
Applicable law and resolution despite
Confidentiality
 Intellectual property right
Notices
Governing language

• Incoterms
• Letter of credit review




