دوازدهمیــن کارگاه آمـــوزشی

مدیریت پروژه هــای فنــاوری اطــالعات
IT PROJECT MANAGEMENT
به همراه  21کارگاه عملی
تهران 4الی  5اسفند ماه 2931

گواهینامه به ارزش PDU 81

اهداف

کمک به مدیران و مدیران پروژه سازمان ها جهت:

 آشنائی عملی با مدیریت پروژه های فناوری اطالعات در  21کارگاه عملی

 آشنایی با ماهیت پروژه های فناوری اطالعات و چالش های خاص این حوزه
 ارائه فرم های کاربردی در زمینه مدیریت پروژه های فناوری اطالعات

گروه آموزشی فناوری اطالعات مرکز توسعه اطالعات کاربردی اعتقاد دارد:
این دوره کم نظیرترین برنامه آموزشی به لحاظ محتوا  ،مدرس  ،کاربردی بودن و  ...در سبد دوره های آموزشی

این مرکز می باشد.

چرا باید ادر این دوره شرکت کنیم :
• تدریس توسط یکی از قوی ترین راهبران آموزشی  ITو مدیریت پروژه کشور.







استفاده از سبک و سیاق منحصر به فرد آموزشی برای یادگیری و تثبیت داشته ها.
به کارگیری مثال های واقعی از میان پروژه های بزرگ  ITکشور .

بی نظیر بودن نوع طراحی مطالب سیالبس ها.

شیوه خالقانه و کامال ً ویژه دوره.

گواهی نامه معتبر بین المللی .
محتوای کارگاه

 پروژه ،چرخه حیات ،استاندارد و متدولوژی های
پروژه های IT

 زمانبندی پروژه
کارگاه پنجم :تحلیل مسیر بحرانی

فاز صفر :شروع/عدم شروع یک پروژه IT

بودجه بندی پروژه

کارگاه اول :تحلیل شروع/عدم شروع یک پروژه IT

 مدیریت ریسک پروژه
کارگاه ششم :مدیریت ریسک یک پروژه IT

فاز اول :فاز آغازین پروژه

 مدیریت کیفیت پروژه های IT

کارگاه دوم عملی :بررسی منشور یک پروژه
فاز دوم :فاز برنامه ریزی پروژه
 شناسایی و مدیریت محدوده پروژه
کارگاه سوم :تعریف الزامات یک پروژه IT

کارگاه هفتم :بررسی معیار های سنجش کیفیت
پروژه های IT
 مدیریت منابع انسانی پروژه

کارگاه چهارم :تهیه ساختار تجزیه کار یک پروژه

کارگاه هشتم :بررسی انواع ساختار های سازمانی

IT

پروژه

 مدیریت تغییرات ،مقاومت ها و تعارضات سازمانی

کارگاه یازدهم :محاسبه ارزش حاصله و معیار عملکرد

کارگاه نهم :بررسی فرایند و فرم های مدیریت

پروژه

تغییرات پروژه های IT

 استقرار ،اختتام و ارزیابی پروژه

 مدیریت تدارکات و برون سپاری

کارگاه دوازدهم :مستند سازی یک پروژه IT

اجرا ،پایش و گزارش گیری پروژه های IT

 روش اجرای دوره:


بصورت علمی و عملی از طریق برگزاری  21کارگاه عملی



بکارگیری کارگروهی ) (Team Workاز طریق انجام بازی استراتژیک کریدور



بکارگیری روش ها و تکنیک های چابک

مدرس دوره:
محمد احمدزاده )(PhD, PMI Agile Professional, PMP

مشاور و مدرس:

(مدیریت پروژه ،مدیریت نوآوری ،مدیریت چابک ،مدیریت



فناوری ،مدیریت کسب و کار



بالغ بر  011میلیارد تومان

دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران و فوق



لیسانس مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری از
مدیر طرح و برنامه و تحلیل اقتصادی شرکتهای
آریاهمراه سامانه ،نوکیا و پارس ایراتل ،گروه
شرکت های مشتری پیمان(CCG - CCi CCc - NT-


مدرس بیش از  111دوره تخصصی مدیریت
چابک ،مدیریت پروژه ،مدیریت فناوری اطالعات،

دانشگاه صنعتی امیرکبیر


همکاری در  211پروژه داخلی و خارجی با ارزشی

)NH-NP
 21سال سابقه کار در حوزه های نفت ،گاز،
پتروشیمی ،برق ،نرم افزار و  ITو مدیریت و

مدیریت نوآوری  ،مدیریت کسب و کار در مرکز
توسعه اطالعات کاربردی ،آریانا ،پژوهشکده
توسعه تکنولوژی دانشگاه شریف ،دانشکده برق
دانشکده شریف ،موسسه بهار ،دنیای اقتصاد و
مهاب قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکز آموزش
و تحقیقات صنعتی ایران.

ثبـــت نـــام
هزینه دوره :پرداخت قبل دوره  319 :هزارتومان تومان  --بعداز دوره  2/299 :میلیون تومان


پکیج کامل دوره شامل جزوه و لوح فشرده دراختیارشرکت کنندگان قرارخواهد گرفت.



برای ثبت نام های گروهی تخفیف ویژه در نظرگرفته خواهدشد.

نحوه ثبت نام
خواهشمند است نسبت به ارسال معرفی نامه و یا لیست شرکت کنندگان قبل از زمان شروع کارگاه آموزشی به

شماره فکس  11211181100و یا ارسال تصویر آن به آدرس پست الکترونیکtraining@aidi.ir :

اقدام نمایید .

نماینده  AIDIgroupایران /تهران /تلفن 88170812 -88170811:فکس88891833 :

