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9ACEMI کانون دانش پژوهان موسسه

مـزایــای عضــویت در کانــون 

ویــژه تــخفیف هــــاى  از  بهـــــره مندى 

به روزرســـانى مســـتمر دوره هاى آموزشى

متمایزسازى بر اساس مشـارکت در تـوسعه

 PDF دسترسى به جزوات دوره ها به صورت

تخصصى  VIP دوره هـــاى  به  دسترســـى 

حـضور در دوره هــــاى کوتاه مدت رایگان

تــــخصصى مــــقاالت  بـــه  دسترســـى 

دسترســـى بـــه پادکســـت هاى تخصصى

تخصصـــى TVهـــاى  بـــه  دستــــرسى 

دسترسـى به پـرسش  و  پاسـخ هاى تخصصى

حضـور در جایـگاه VIP سمینارهاى مـوسسه

دسترسـى با دستگاه هاى بیشتـر به ویدئوها

تمدید دسترســـى به ویدئوها با هزینه کمتر

ثــبـت نــــــام زودهنگـــام در دوره هـــا

درســال1400وبــاهــدفایجادبزرگترینشــبکهارتباطیدرزمـــینه
مـــدیریتســــاختوپــــروژهدرکشــورراهاندازیگردیدتادرکنار
ایــنشبکهســازی،خدمــاتویــژهایبــهاعضــایخــودارائــهنمایــد.

عضویــت	در	کانــون	بــه	دو	روش	دانشــجویی	و	عــادی	صــورت	
می	گیــرد	و	در	حــال	حاضــر	ایــن	عضویــت	فقــط	به	عنــوان	شــخص	
ــا	 ــد	ب ــون	می	توانی ــت	در	کان ــرای	عضوی ــت.	ب ــن	اس ــی	ممک حقیق
مراجعــه	بــه	صفحــه	کانــون،	نحــوه	عضویــت	خــود	را	انتخــاب	نموده	
و	پــس	از	درج	اطالعــات	و	بارگــذاری	مــدارک	الزم،	ثبت	نــام	خــود	را	

انجــام	دهیــد.	
ــو	 ــال	عض ــدت	یک	س ــه	م ــده،	ب ــال	ش ــدارک	ارس ــد	م ــس	از	تایی پ
ــود.	 ــد	ب ــه	ACEMI	خواهی ــان	موسس ــون	دانش	پژوه ــراه	کان و	هم
در	صورتــی	کــه	تمایل	به	ادامه	عضـــویت	داشــته	باشــید،	مـــی	توانید	

در	پایــان	زمــان	مقــرر،	آن	را	تمدیــد	نمایید.

تمامــی	افــرادی	کــه	قصــد	دارنــد	از	خدمــات	موسســه	اســتفاده	نماینــد.	
	اگــر	قصــد	داریــد	در	چنــد	دوره	شــرکت	کنیــد،	هزینــه	ایــن	طــرح	بــه	
واســطه	تخفیف	هــای	ارائــه	شــده	بــه	شــما	بازپرداخــت	خواهــد	شــد.	
عــالوه	بــر	ایــن	از	ســایر	تخفیف	هــای	ویــژه	اعضــاء،	به	روز	رســانی	دائمی	
ــت	ها،	 ــی	VIP،	پادکس ــای	تخصص ــی	دوره	ه ــور	در	برخ ــا،	حض دوره	ه
ــا	 ــه	صرف ــی	ک ــاالت،	پرسش	و	پاســخ	ها	و	بســیاری	از	خدمات TVهــا،	مق

ــوید.	 ــد	می	ش ــود،	بهره	من ــه	می	ش ــون	ارائ ــرای	اعضــای	کان ب

ACEMIکانــوندانشپژوهانموسســه

نـحـوهعضـویـتدرکـانونچگونهاست؟

ایـــنطـرحمـــناسبچهافـرادیاسـت؟
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CMمهارتهای»

CMدپارتمانهای»
CMساختار»

CMطرحپیشنیازی»
CMگواهینامههای»

https://dralavipour.com/




dralavipour.com

12CM مهارت های

ایــن	مهارت	هــا	کــه	در	ســطح	ارشــد	و	اســتراتژی		تعریــف	شــده	اند،	بــا	الگوبــرداری	
از	انجمــن	مدیریــت	ســاخت	آمریــکا	)CMAA(،	بــه	۵	ســطح	و	۱۱	حــوزه	دانشــی	
تقســیم	شــده	و	هــدف	از	ارائــه	آنهــا،	آمــوزش	کارشناســان	ارشــد	و	مدیــران	پــروژه	
اســت.	ایــن	مهارت	هــا	بــرای	کارشناســان	ارشــد	و	مدیــران	پــروژه	الــزام	آور	بــوده	و	
مخاطبــان	تنهــا	در	شــرایطی	موفــق	بــه	اخــذ	تاییدیــه	در	ایــن	مهارت	هــا	می	شــوند	
کــه	در	دوره	هــای	مشــخص	شــده	موسســه	ACEMI	بــرای	هــر	مهــارت	بیــش	از	

۶۰	درصــد	مــدت	زمــان	دوره	حضــور	داشــته	باشــند.

ایــن	مـــهارت	ها	کــه	در	ســطح	کارشناســی	و	اجرایــی	تعریــف	شــده	اند،	
ــه	۵	ســطح	و ــکا	)CMAA(،	ب ــاخت	آمری ــت	س ــن	مدیری ــرداری	از	انجم ــا	الگوب ب
۱۱	حــوزه	دانشــی	تقســیم	شــده	و	بــه	منظــور	آمــوزش	کارشناســان	پــروژه	طراحــی	
ــان	 ــوده	و	مخاطب ــزام	آور	ب ــروژه	ال ــان	پ ــرای	کارشناس ــا	ب ــن	مهارت	ه ــده	اند.	ای ش
ــه	در	ایــن	مهارت	هــا	می	شــوند	کــه	در	 ــه	اخــذ	تاییدی ــا	در	شــرایطی		موفــق	ب تنه
دوره	هــای	مشــخص	شــده	موسســه	ACEMI	بــرای	هــر	مهــارت	بیــش	از	۶۰	درصــد	

مــدت	دوره	حضــور	داشــته	و	در	آزمــون	نمــره	قبولــی	کســب	کــرده	باشــند.

ــه	۵	ســطح	تقســیم	 ــف	شــده	اند،	ب ــه	در	ســطح	مشــاوره	تعری ــن	مهارت	هــا	ک ای
ــد	و		قصــد	 ــی	را	گذرانده	ان ــات	مدیریت ــه	الزام ــرادی	هســتند	ک ــژه	اف ــده	و	وی گردی
دارنــد	بــه	مشــاوره	در	پروژه	هــا	بپردازنــد.	نقشــه	راه	تدویــن	شــده	بــرای	مشــاوران	
بــر	اســاس		بهتریــن	روش	)Best Practice(	مدیریــت	ســاخت	و	پــروژه	برنامه	ریــزی	
گردیــده	اســت.	الزم	بــه	ذکــر	اســت	ایــن	دوره	هــا	تنهــا	پــس	از	بررســی	و	تاییــد	
ــای	 ــردد.	در	انته ــزار	می	گ ــه	صــورت	محــدود	برگ ــت	درخواســت	کنندگان،		ب صالحی
ــه	 ــدرس،	گواهینام ــرکت	کننده	در	دوره		توســط	م ــرد	ش دوره	و	در	صــورت	تاییــد	ف

ــردد. ــرکت	کنندگان	صــادر	می	گ ــرای	ش ــه	ای	ب ــاوره	حرف مش

ایــن	مهارت	هــا	کــه	در	ســطح	مدیریتــی	تعریــف	شــده	اند،	بــه	۵	ســطح	تقســیم	
شــده	و	گام	نهایــی	بــرای	مدیــران	پــروژه	هســتند.	پــس	از	آنکــه	مهارت	هــای	الزم	را		
در	ســطح	مهارت	هــای	ســخت	و		نرم	فــرا	گرفتیــد	و	پیش	نیازهــای	الزم	را	گذراندیــد،	
می	توانیــد	در	دوره	هــای	منتورینــگ	ثبت	نــام	کــرده	و	بــرای	هــر	مهــارت،	زیــر	نظــر	
ــن	دوره	هــا	جلســاتی	طراحــی	 ــرای	ای ــروژه	نماییــد.	ب ــه	انجــام	پ ــدام	ب ــی	اق مرب
ــروژه	 ــه	پ ــی	ک ــروژه	هدایــت	شــوید.	در	صورت ــا	شــما	در	طــول	اجــرای	پ شــده	ت
خــود	را	بــا	موفقیــت	ارائــه	کنیــد	و	از	داوران		نمــره	قبولــی	کســب	نماییــد،	موفــق	

بــه	اخــذ	گواهینامــه	مدیریتــی	در	ســطح	مربوطــه	می	شــوید.

ــطح	 ــه	۵	س ــده	اند،	ب ــف	ش ــردی	تعری ــعه	ف ــطح	توس ــه	در	س ــا	ک ــن	مهارت	ه ای
تقســیم	شــده	و	بــرای	فعــاالن	حــوزه	مدیریــت	ســاخت	و	پــروژه،	الــزام	آور	هســتند.	
در	واقــع	مدیــران	پــروژه	بایــد	عــالوه	بــر	ارتقــای	دانــش	تخصصــی	خــود،	نحــوه	
مواجــه	بــا	بحران	هــا	و	مهارت	هــای	حــل	مشــکل	و	رهبــری	را	بیاموزنــد.	مخاطبــان	
ــه	در	ایــن	مهارت	هــا	می	شــوند	کــه	در	 ــه	اخــذ	تاییدی ــا	در	شــرایطی	موفــق	ب تنه
دوره	هــای	مشــخص	شــده	موسســه	ACEMI		بــرای	هــر	مهــارت	بیــش	از	۶۰	درصــد		
مــدت	دوره	حضــور	داشــته		و	در	آزمــون	دوره	نمــره	قبولــی	کســب	کــرده		باشــند.

مهارتهایسخت

مهارتهایسخت

مهـارتهاینــرم

منتــــورینــــگ

مشــــاوران

1

2

3

4

5
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13CM دپارتمان های

اگرچـــه	مدیریـــت	پـــروژه	محدوده	هـــای	متفاوتـــی	از	دانـــش	را		در	بـــر	می	گیـــرد،	امـــا	در	ســـاختار	اســـتراتژی	و	
فرآینـــدی	ســـاختار		یکپارچـــه	ای	ارائـــه	می	نمایـــد.	بـــرای	ارائـــه	ســـاختاری	کـــه	تمـــام	محدوده	هـــای	مدیریـــت	
ـــی	و...	 ـــت	ایمن ـــت،	مدیری ـــت	کیفی ـــث	BIM،	مدیری ـــروژه،	مباح ـــرل	پ ـــزی	و	کنت ـــداری،		برنامه	ری ـــت	پای ـــی،	مدیری مال
ـــه	 ـــاخت	ارائ ـــت	س ـــتانداردهای	مدیری ـــد	PRINCE2	و	PMBOK	و	اس ـــتانداردهایی	مانن ـــد،	اس ـــرار	ده ـــم	ق ـــار	ه را	در	کن
ـــران	 ـــا	مدی ـــد		ت ـــرار	گیرن ـــار	هـــم	ق ـــا	در	کن ـــا	و	متودولوژی	ه ـــن	اســـتانداردها	و	راهنماه ـــده	اســـت.	الزم	اســـت	ای گردی
ـــد. ـــی	نماین ـــد	طراح ـــک	فرآین ـــی	را	در	ی ـــای	دانش ـــام	داده	و		محدوده	ه ـــن	Tailoring	را	انج ـــد	بهتری ـــروژه	بتوانن پ

مــدیریت

پـــــروژه

ـــن	 ـــس	و	تامی ـــه	فاینان ـــوط	ب ـــث	مرب ـــادی	و	مباح ـــی	اقتص ـــه،	ارزیاب ـــت	هزین ـــی،	مدیری ـــت	مال ـــات	مدیری موضوع
مالـــی	پروژه	هـــا	مـــوارد	بســـیار	مهمـــی	هســـتند	کـــه	بایـــد	در	محـــدوده	دانشـــی	متفاوتـــی	آمـــوزش		داده	
ـــه	 ـــت	هزین ـــروژه،	مدیری ـــی	پ ـــت	مال ـــث	مدیری ـــرای		مباح ـــه	ب ـــی	جداگان ـــه	دپارتمان ـــن	رو	در	موسس ـــوند.	از	ای ش
ـــا	 ـــی	ب ـــاختارهای	بین	الملل ـــرداری		از	س ـــا	الگوب ـــروژه	و	ب ـــی	پ ـــن	مال ـــروژه	و	تامی ـــادی	پ ـــی	اقتص ـــروژه،		ارزیاب پ
مطابقت	ســـازی	بـــا	داخـــل	کشـــور		ایجـــاد	شـــده	تـــا	آموزش	هـــای	ایـــن	محـــدوده	دانشـــی	بـــه	صورتـــی	

ـــردد. ـــه	گ ـــجم	ارائ منس

مــدیریت

مالــــیو

هــزینــه

شـــاید	برنامه	ریـــزی	و	زمان	بنـــدی	پروژه	هـــا	اصلی	تریـــن	و	مهم	تریـــن	بخـــش	در	همـــه	پروژه	هـــا	بـــوده	و	
ـــدی	 ـــزی	و	زمان	بن ـــث	برنامه	ری ـــد.	بح ـــته		باش ـــی	داش ـــاط	نزدیک ـــر	ارتب ـــی	دیگ ـــای	دانش ـــی	محدوده	ه ـــا	تمام ب
پـــروژه	صرف	نظـــر	از	حـــوزه	نرم	افـــزاری	یـــک	موضـــوع	تخصصـــی	و	مفهومـــی	بـــوده	کـــه	نیـــاز	بـــه	دانـــش	
ـــد	 ـــا	فرآین ـــد	ت ـــک	می	کنن ـــته	و	کم ـــژه	ای	داش ـــگاه	وی ـــش	جای ـــن	بخ ـــز	در	ای ـــا	نی ـــه	نرم	افزاره ـــی	دارد.	البت فراوان

ـــود. ـــام	ش ـــری	انج ـــت	باالت ـــرعت	و	دق ـــا	س ـــزی	ب برنامه	ری

مــدیریت

برنامهریزی

وزمانبندی

ســـاختار	مدیریـــت	کیفیـــت	کـــه	عمومـــا	بـــرای	پروژه	هـــا	بـــه	صـــورت		یکپارچـــه	اجـــرا	می	شـــود	از	اهمیـــت	
ـــا	 ـــت		در	پروژه	ه ـــت	کیفی ـــه	مدیری ـــرد	ک ـــاره	ک ـــوع	اش ـــن	موض ـــه	ای ـــد	ب ـــه	بای ـــت.		البت ـــوردار	اس ـــی	برخ فراوان
و	بخصـــوص	پروژه	هـــای	ســـاخت	فراتـــر	از	مدیریـــت	کیفیـــت	در	پروژه	هـــای	تولیـــدی	بـــوده	و	بـــه	علـــت	

ــد.	 ــه	متفاوتـــی	می	باشـ ــتاندارد	رویـ ــا	نیازمنـــد	اسـ ــرایط		خـــاص	پروژه	هـ ــا	و	شـ پیچیدگی	هـ

مــدیریت

ــفیت کیــ

ـــم	 ـــار	ه ـــه	در	کن ـــروژه	ای	اســـت	ک ـــت	پ ـــی	و	مدیری ـــی،	فن ـــده	مباحـــث	حقوق ـــروژه	در	برگیرن ـــرارداد	در	پ ـــت	ق مدیری
معنـــی	می	یابنـــد.	اگـــر	فـــردی	از	روش	هـــای	اجـــرای	پـــروژه	ماننـــد	روش	هـــای	ســـه	عاملـــی،	چهـــار	عاملـــی،	
ـــات	 ـــاء	و	اختالف ـــت	ادع ـــد	مدیری ـــد،	نمی	توان ـــرات	آگاه	نباش ـــز	تاخی ـــد	آنالی ـــا	فرآین ـــاخت،	EPC	و...	ی ـــرح	و	س ط
ـــد	 ـــد،	نمی	 توان ـــنا	نباش ـــروژه	آش ـــی	پ ـــت	مال ـــث	مدیری ـــا	مباح ـــر	ب ـــا	اگ ـــد	و	ی ـــام	ده ـــبی	انج ـــکل	مناس ـــه	ش را	ب
ـــث	 ـــی	مباح ـــه،	تمام ـــد.	در	نتیج ـــن	کن ـــبی	تدوی ـــرات	مناس ـــه	تاخی ـــام	داده	و	الیح ـــرات	را	انج ـــی	تاخی ـــز	مال آنالی
ـــروژه	 ـــرای	پ ـــد	اج ـــروژه،	فرآین ـــرای	پ ـــای	اج ـــروژه،	روش	ه ـــات	پ ـــاء	و	اختالف ـــت	ادع ـــروژه،	مدیری ـــرات	پ ـــز	تاخی آنالی
ـــرد. ـــرار	می	گی ـــروژه	ق ـــرارداد	پ ـــت	ق ـــته	بندی	مدیری ـــر	در	دس ـــط	دیگ ـــوارد	مرتب ـــی	و	م ـــل	چهارم ـــه	روش	عام ب

مــدیریت

قـــرارداد

ـــراد	 ـــاله	اف ـــر	س ـــد	و	ه ـــب	نموده	ان ـــه	را	کس ـــن	رتب ـــوادث	باالتری ـــزان	ح ـــر	می ـــاخت	از	نظ ـــت	س ـــای	صنع پروژه	ه
ـــد	 ـــا	نیازمن ـــی	در	پروژه	ه ـــت	ایمن ـــن	رو	مدیری ـــد.	از	ای ـــت	می	دهن ـــا	از	دس ـــن		پروژه	ه ـــود	را	در	ای ـــان	خ ـــادی	ج زی
ـــی	 ـــا	تمـــام	فرآیندهـــای	مدیریـــت	ایمن ـــزام	وجـــود	دارد	ت ـــروژه	ایـــن	ال ـــر	پ ـــرای	یـــک	مدی ـــوده	و	ب ـــژه	ای	ب توجـــه	وی

ـــد.	 ـــاری	نمای ـــا	را	ج ـــد	آنه ـــه	و	بتوان ـــرا	گرفت ـــروژه	ف ـــات	پ ـــول	چرخه	حی را	در	ط

مــدیریت

ایــمنــی
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ـــوص	 ـــاختار	بخص ـــن	س ـــه	ای ـــه	ب ـــدم	توج ـــده	ای	دارد	و	ع ـــاختار	پیچی ـــا	س ـــه	در	پروژه	ه ـــرح	و	برنام ـــت	ط مدیری
ــد.	 ــتگی	نمایـ ــار	ورشکسـ ــدت	دچـ ــازمان	ها	را	در	بلندمـ ــن	سـ ــد	ایـ ــور	می	توانـ ــروژه	محـ ــازمان	های	پـ در	سـ
ســـازمان	ها	بایـــد	بـــا	عطـــف	بـــه	ســـاختار	پـــروژه	و	دفترهـــای	مدیریـــت	پـــروژه	و	مدیریـــت	طـــرح	یـــک	
ـــد.	ایـــن	موضـــوع	 ـــاده	نماین ـــر	پروژه	هـــا	پی ـــق	ب سیســـتم	مدیریـــت	طـــرح	ایجـــاد	نمـــوده	و	ایـــن	سیســـتم	را	منطب
در	جایـــی	حســـاس	تر	می	شـــود	کـــه	صنعـــت	ســـاخت	بـــه	علـــت	ویژگی	هـــای	خـــاص	خـــود	نیازمنـــد	توجـــه	
ـــود. ـــعه	داده	ش ـــی	و	توس ـــب	طراح ـــکلی	مناس ـــه	ش ـــی	ب ـــدوده	دانش ـــن	مح ـــد	ای ـــوده	و	بای ـــری	ب متفاوت	ت

مــدیریت

طـــرحو

بــرنــامه

ـــتانداردهای	 ـــه	و	اس ـــی	یافت ـــت	فراوان ـــا	اهمی ـــداری	پروژه	ه ـــدار	و	پای ـــت	پای ـــث	مدیری ـــر	بح ـــال	های	اخی در	س
ـــنتی،	 ـــای	س ـــن	پروژه	ه ـــادی	بی ـــز	زی ـــه	تمای ـــوان	وج ـــاید	بت ـــت.	ش ـــده	اس ـــن	ش ـــرای	آن	تدوی ـــز	ب ـــادی	نی زی
پروژه	هـــای	پایـــدار	و	بحث	هـــای	پایـــداری	پـــروژه	قائـــل	شـــد،	امـــا	ایـــن	شـــاکله	اصلـــی	باعـــث	می	شـــود	
ـــه	 ـــف،	مطالع ـــرای	تعری ـــری	ب ـــراوان	دیگ ـــی	ف ـــه	مبان ـــه	و	ب ـــروژه	رفت ـــت	پ ـــدی	از	مدیری ـــف	جدی ـــراغ	تعاری ـــه	س ب

و	اجـــرای	پروژه	هـــا	بپردازیـــم.	

مــدیریت

پایـــداری

ـــرای	رســـیدن	 ـــوده	و	مدیریـــت	آن	ب ـــر	در	تمامـــی	ســـطوح	و	ارکان	کســـب	و	کارهـــا	ب ریســـک	موضوعـــی	انکارناپذی
بـــه	موفقیـــت	از	اهمیـــت	فراوانـــی	برخـــوردار	اســـت.	پروژه	هـــا	بـــه	دلیـــل	دارا	بـــودن	ســـاختاری	متغیـــر	و	
پیچیـــده	بـــا	ریســـک	های	متنـــوع	و	بیشـــتری	مواجـــه	هســـتند	کـــه	مـــا	را	بـــه	داشـــتن	فرآیندهـــای	موثـــر	
ـــا	 ـــک	در	پروژه	ه ـــت	ریس ـــح	ماهی ـــه	درک	صحی ـــا	ب ـــن	فرآینده ـــد.	ای ـــزم	می	نمای ـــک	مل ـــت	ریس ـــرای	مدیری ب
ــا	را	وادار	می	نمایـــد	تـــا	از	فرصت	هـــا	بهره	بـــرداری	کافـــی	نمـــوده	و	از	تهدیدهـــا	حـــذر	 نیـــاز	داشـــته	و	مـ
کنیـــم.	مدیریـــت	ریســـک	پـــروژه	در	کشـــورمان	کـــه	در	جایگاهـــی	بـــا	درجـــه	ریســـک	بـــاال	قـــرار	گرفتـــه،	از	
ـــم	در	 ـــن	مه ـــرد	ای ـــه	کارب ـــتری	ب ـــت	بیش ـــا	دق ـــد	ب ـــل	بای ـــن	دلی ـــه	همی ـــت	و	ب ـــوردار	اس ـــتری	برخ ـــت	بیش اهمی

ــت. ــا	پرداخـ پروژه	هـ

مــدیریت

ریـــسک

ـــت	 ـــث	مدیری ـــت	بح ـــوع	اهمی ـــن	موض ـــده	و	ای ـــر	ش ـــازمان	ها	منتش ـــات	در	س ـــیعی	از	اطالع ـــطح	وس ـــروزه	س ام
اطالعـــات	را	بـــرای	ســـازمان	ها	پررنگ	تـــر	می	کنـــد.	در	بســـیاری	از	مواقـــع	اطالعـــات	از	طریـــق	پلتفرم	هـــای	
ـــا	اطالعـــات	و	دیتاهـــای	اشـــتباه	در	ســـازمان	منتقـــل	شـــده	و	کار	مستندســـازی	 مختلـــف	و	غیریکپارچـــه	و	حتـــی	ب
آنهـــا	نیـــز	بـــه	درســـتی	صـــورت	نمی	گیـــرد.	اینکـــه	چـــه	ســـطوحی	از	دسترســـی	بـــرای	چـــه	گزارش	هایـــی	
ـــازمان	 ـــات	در	س ـــت	اطالع ـــه	ای	از	مدیری ـــتم	یکپارچ ـــک	سیس ـــوان	ی ـــه	می	ت ـــد	و	چگون ـــته	باش ـــود	داش ـــد	وج بای

ـــت.	 ـــوردار	اس ـــی	برخ ـــت	فراوان ـــر	از	اهمی ـــال	حاض ـــه	در	ح ـــت	ک ـــی	اس ـــرد	موضوع ـــاد	ک ایج

مــدیریت

اطالعـــات

ـــی	 ـــروف	اســـت	موضوع ـــه	BIM	مع ـــه	ب ـــان	Building Information Modeling	ک ـــا	هم ـــات	ســـاختمان	ی مدل	ســـازی	اطالع
پـــر	اهمیـــت	بـــرای	کاهـــش	هزینه	هـــای	پـــروژه،	افزایـــش	کیفیـــت	و	کاهـــش	زمـــان	اجـــرای	پـــروژه	تلقـــی	
ـــا	داده	و	 ـــه	م ـــادی	ب ـــزان	زی ـــه	می ـــا	را	ب ـــش	خطاه ـــازه	کاه ـــازی	اج ـــن	مدل	س ـــه	ای ـــت	ک ـــن	عل ـــه	ای ـــردد.	ب می	گ
ـــی	 ـــت	فراوان ـــد	از	اهمی ـــم،	می	توان ـــش	ببری ـــه	پی ـــروژه	را	ب ـــه	پ ـــی	یکپارچ ـــاختار	اجرای ـــک	س ـــد	در	ی ـــک	می	نمای کم
ـــای	 ـــان	BIM	از	بخش	ه ـــا	هم ـــاختمان	ی ـــات	س ـــازی	اطالع ـــه	مدل	س ـــود	ک ـــاره	نم ـــد	اش ـــه	بای ـــد.	البت ـــوردار	باش برخ
ـــاص	 ـــون	Navisworks	و	Revit	و	Synchro	و	...	اختص ـــی	چ ـــوع	نرم	افزارهای ـــه	موض ـــا	ب ـــده	و	تنه ـــکیل	ش ـــادی	تش زی
نـــدارد،	بلکـــه	بایدشـــیوه	مدیریـــت	پـــروژه	ای	کـــه	بـــا	اســـتفاده	از	BIM	تغییـــر	می	نمایـــد	را	نیـــز	فـــرا	گرفتـــه	و	
ـــم.	 ـــتفاده	نمایی ـــازی	اس ـــاختار	و	مدل	س ـــن	س ـــد	از	ای ـــبی	بای ـــه	تناس ـــه	چ ـــروژه	ب ـــات	پ ـــول	چرخه	حی ـــم	در	ط بدانی

مــدیریت
مدلسازی
اطالعــات
ساختـمان

)BIM(

CM دپارتمان های
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سطح5 سطح4 سطح3 سطح2 سطح1 دپارتمانها
استانداردمدیریت

CMAAساخت Prince2متدولوژی PMBOKراهنمای مدیریتپروژههای
صنعتساخت

مدیریتپروژه

تامینمالیپروژه
مدیریتمالیوهزینهپروژه

مدیریتمالیوهزینه
ارزیابیاقتصادیپروژه

برنامهریزیوکنترلپروژه
مدیریتبرنامهریزی
وزمانبندی

MSPنرمافزار

P6نرمافزار

مدیریتکیفیتپروژه مدیریتکیفیت

CMاجرایپروژهبهروش مدیریتادعاءواختالفات آنالیزتاخیراتپروژه مدیریتقرارداد

مدیریتایمنیپروژه مدیریتایمنی

مدیریتطرح Agileمدیریتچابک
Leanمدیریتپروژهبهروش

مدیریتطرحوبرنامه
)PMO(دفترمدیریتپروژه

مدیریتپایداریپروژه مدیریتپایداری

مدیریتریسکپروژه مدیریتریسک

PowerBIنرمافزار مدیریتاسنادومدارکپروژه مدیریتاطالعات

مدیریتBIMدرپروژه BIMنرمافزارهای
مدیریتمدلسازی

)BIM(اطالعاتساختمان

سطح5 سطح4 سطح3 سطح2 سطح1 دپارتمانها
منشوراخالقدرمدیریت

پروژه
مدیریتپروژه

استراتژیمدیریتهزینهو
مهندسیارزش مدیریتمالیوهزینه

استراتژیمدیریت
برنامهریزیوزمانبندی

مدیریتبرنامهریزی
وزمانبندی

استراتژیمدیریتکیفیت مدیریتکیفیت

استراتژیمدیریتقرارداد اصولمدیریتساخت مدیریتقرارداد

استراتژیمدیریتایمنی مدیریتایمنی

استراتژیمدیریتطرح
وبرنامه مدیریتطرحوبرنامه

استراتژیمدیریتپایداری مدیریتپایداری

استراتژیمدیریتریسک مدیریتریسک

استراتژیمدیریتاطالعات مدیریتاطالعات

BIMاستراتژیمدیریت
مدیریتمدلسازی

)BIM(اطالعاتساختمان

مهارتهایسخت)HardSkills(-سطحکارشناسیواجرایی

مهارتهایســخت)HardSkills(-ســطحارشــداستراتژی
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سطح5 سطح4 سطح3 سطح2 سطح1

مهارتمذاکره مدیریتاسترس مهارتارتباطات
هوشهیجانی

مهارترهبری مدیریتتعارضات مهارتتیمسازی

مهارتهاینرم)SoftSkills(-سطحتوسعهفردی

سطح5 سطح4 سطح3 سطح2 سطح1

پیشنیازورود پیشنیازورود پیشنیازورود پیشنیازورود پیشنیازورود

داشتنمدرکمدیریتیسطح4 داشتنمدرکمدیریتیسطح3 داشتنمدرکمدیریتیسطح2 داشتنمدرکمدیریتیسطح1
دارایمدرککارشناسیدرزمینه

مهندسی

تسلطبرمباحثمهارتهای

سختونرمسطح5

تسلطبرمباحثمهارتهای

سختونرمسطح4

تسلطبرمباحثمهارتهای

سختونرمسطح3

تسلطبرمباحثمهارتهای

سختونرمسطح2

تسلطبرمباحثمهارتهای

سختونرمسطح1

منتورینگ)ManagementSkills(-سطحمدیریتی

سطح5 سطح4 سطح3 سطح2 سطح1

مدیریتدرس

آموختههایپروژه

مدیریتکیفیتپروژه جلوگیریوحلاختالفدرپروژه
برنامهریزیپروژه

مدیریتتغییراتپروژه

مدیریتایمنیپروژه آنالیزومدیریتریسکپروژه
آنالیزواجرایساختپذیریپروژه

مشــاوران)ConsultingSkills(-ســطحمشــاوره
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CBMنقشـــهراه

ـــد ـــش می خوانی ـــن بخ ـــه در ای آنچ

CBMمعرفینقشهراه»
CBMماژولهاوگواهینامههای»

CBMساختار»
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CBM معرفی نقشه راه

ـــت	 ـــف	فعالی ـــورهای	مختل ـــت	در	کش ـــن	اس ـــاخت	ممک ـــت	س ـــال	در	صنع ـــرکت	های	فع ـــیاری	از	ش بس
نمـــوده	و	بـــا	اصـــول،	ســـاختار،	رویـــه	و	چهارچـــوب	ایـــن	نـــوع	ســـازمان	ها	در	ســـاختار	بین	الملـــل	
ـــی	 ـــا	و	Best Practiceهای ـــتانداردها،	رویه	ه ـــاس	اس ـــر	اس ـــه	ACEMI	ب ـــن	رو،	موسس ـــند.	از	ای ـــنا	نباش آش
ـــا	 ـــه	آنه ـــبت	ب ـــی	نس ـــناخت	کاف ـــاید	ش ـــده	و	ش ـــه	ش ـــرای	Construction Business Management	ارائ ـــه	ب ک
در	کشـــورمان	نباشـــد،	اقـــدام	بـــه	ارائـــه	ایـــن	برنامـــه	کـــه	از	ماژول	هـــای	مختلفـــی	تشـــکیل	شـــده،	
ــده ــن	گردیـ ــق	تدویـ ــرکت	های	موفـ ــای	شـ ــات	و	درس		آموخته	هـ ــه	از	مطالعـ ــی	کـ ــد.	مبانـ می	نمایـ
و	بـــه	صـــورت	کامـــال	اجرایـــی	در	بخش	هـــای	مختلـــف	ارائـــه	می	شـــود.	ایـــن	برنامـــه	در	ســـطح	
متخصصـــان	کســـب	وکار،	مدیـــران	ارشـــد	و	مدیـــران	عامـــل	در	صنعـــت	ســـاخت	تدویـــن	گردیـــده	و
ـــاوران	 ـــران	و	مش ـــان،	مدی ـــطح	کارشناس ـــروژه	از	س ـــاخت	و	پ ـــت	س ـــه	راه	مدیری ـــل	نقش ـــت	تکمی در	جه

ـــردد. ـــه	می	گ ـــل	ارائ ـــران	عام ـــد	و	مدی ـــران	ارش ـــب	وکار،	مدی ـــان	کس ـــطح	متخصص ـــا	س ـــروژه	ت پ

اولیـــننقشــــهراهجامـــعمدیریـــتکســـبوکاردرصنعـــتســــاختایـــران

نقشــه راه

CBM Program

ــی(	و	 ــاژول	اصلـ ــاز	و	۴	مـ ــاژول	پیش	نیـ ــاژول	)۱	مـ ــده	در	۵	مـ ــه	راه	تدویـــن	شـ نقشـ
ـــان	 ـــوی	متخصص ـــارب	از	س ـــه	تج ـــور	و	ارائ ـــت.	حض ـــده	اس ـــه	گردی ـــی	ارائ ـــدوده	دانش ۱۰	مح
ـــار	 ـــی،	در	کن ـــع	آموزش ـــرفصل	های	جام ـــه	س ـــراه	ارائ ـــه	هم ـــاخت،	ب ـــت	س ـــب	و	کار	در	صنع کس
برگـــزاری	پنـــل	تخصصـــی	پرسش	و	پاســـخ	و	مشـــاوره	ســـازمانی،	بخش	هایـــی	هســـتند	کـــه	

ایـــن	دوره	جامـــع	و	منحصربه	فـــرد	را	شـــکل	داده	انـــد.		
	،)CBM Certificate of Participation(	آبـــی	رنـــگ	بـــه	حضـــور	گواهینامـــه	یـــک	Program	ایـــن	بـــرای
بـــا	حضـــور	حداقـــل	۶۰	درصـــدی	در	دوره	و	یـــک	گواهینامـــه	تاییـــد	صالحیـــت	بـــه	رنـــگ	زرشـــکی	
)Industry	Construction	in	Manager	Business	Construction(،	پـــس	از	موفقیـــت	در	آزمـــون	)کســـب	
نمـــره	۷۰	و	بیشـــتر(	صـــادر	می	گـــردد.	ایـــن	گواهینامـــه	کـــه	بـــه	اختصـــار	CBMCI	شـــناخته	
ـــت.	 ـــاخت	اس ـــت	س ـــب	و	کار	در	صنع ـــر	کس ـــوان	مدی ـــه	عن ـــرد	ب ـــت	ف ـــر	صالحی ـــود،	بیان	گ می	ش

CBM Program ماژولهاوگواهینامههای

20

بارویکردبینالمللی

https://dralavipour.com/


https://dralavipour.com/


dralavipour.com

22CBM ساختار

)CBMCertificateofParticipation(حضوربیشاز60درصددردوره---<اخذگواهینامهحضور

)CBMCICertification(قبولیدرآزمون---<اخذگواهینامهتاییدصالحیت

CBMـــواهینامههادر ـــذگـ ـــرایطاخـ شـ
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۲.تعیینهدف

اگـر مدیـر پـروژه بخصـوص مدیـر پروژه هـای صنعت سـاخت هسـتید و یـا در این رشـته 
تحصیـل می کنیـد و یـا عالقه منـد بـه تحصیـل و فعالیـت در این حـوزه هسـتید، می توانید 
بـا نقشـه راه موسسـه ACEMI پیـش رویـد و به یک متخصـص در این حوزه تبدیل شـوید! 
ایـن نقشـه راه جامـع در دو بخش مدیریت سـاخت )CM( و مدیریت کسـب و کار در صنعت 
سـاخت )CBM(، بـرای اولیـن بار در کشـور ارائه شـده اسـت. پیشـنهاد و توصیه ما، بررسـی 

راهنمای CM و CBM اسـت.

۳.بررسیراهنماها

در وبسـایت موسسـه، نقشـه راه  کاملـی دربـاره CBM ،CM و گواهینامه هـا، ثبت نـام در 
سـایت و دوره هـا، ورود بـه وبینارهـا، دانلـود فایل هـا و ویدئوهـا، آزمون ها، دسترسـی به 
گواهینامه هـا و قوانیـن و مقـررات وجـود دارد.  حتمـا آنها را بررسـی کنیـد و در صورت نیاز 

بـه راهنمایـی بـا همکاران مـا در موسسـه ارتباط حاصـل نمایید. 

۴.بررسیتقویمآموزشی

لیسـت دوره های آموزشـی موسسـه به صـورت یکجا، در صفحه تقویم آموزشـی قـرار دارد که 
از طریـق لینـک اطالعـات هر دوره، می توانید وارد صفحه هر دوره شـوید و اطالعات بیشـتری 
کسـب کنیـد. عالوه بـر این، دوره ها در منوی آمـوزش، در دو بخش CM و CBM درج شـده اند. 

۵.زمانثبتنام

ثبت نـام دوره هـا حـدود دو هفتـه پیـش از شـروع هـر دوره آغـاز می شـود. البتـه زمـان 
دقیـق ثبت نـام دوره هـا، حـدود یـک هفتـه پیـش از آغـاز ثبت نـام، از طریـق شـبکه های 
اجتماعـی، اطالع رسـانی می شـود. زمـان اعـالم شـده بـرای ثبت نـام دوره هـا را بـه یـاد 
داشـته باشـید و در تقویـم خـود ثبت کنیـد. ثبت نام دوره ها بـرای اعضای کانـون نیز یک 

هفتـه زودتـر از ثبت نـام عمومـی، آغـاز می شـود.

۶.ثبتنامدرسایتودوره

بـرای ثبت نـام در دوره هـا، دانلـود مقـاالت، ثبت نظـر و... ابتدا باید در وبسـایت موسسـه 
ثبت نـام کنیـد. قبـل از ثبت نـام نیـز راهنمـای قوانیـن و مقـررات را مطالعه کنیـد. راهنمای 
ثبت نـام نیـز در منـوی راهنمـا قـرار دارد. ثبت نـام دوره هـا بـه صـورت آنالیـن، از طریـق 
وبسـایت موسسـه انجام می شـود و پرداخـت هزینـه دوره از طریـق درگاه پرداخت صورت 
می گیـرد. قبـل از آغـاز ثبت نـام، راهنمـای ثبت نام را حتمـا مطالعه کنید. چنانچـه در مراحل 

ثبت نـام مشـکلی داشـتید، حتمـا با همـکاران مـا ارتباط برقـرار کنید.

۷.برگزاریدوره

دوره در زمان هـای مقـرر برگـزار می شـود. بـرای دوره هـای آنالیـن، در روزهـای برگـزاری، 
یـک ایمیـل حـاوی لینـک ورود دریافـت می کنیـد. بـرای شـرکت در دوره هـا، فقـط به یک 
اینترنـت با سـرعت مناسـب و یک گوشـی یا لپ تاپ نیـاز دارید. قبل از شـروع کالس حتما 

راهنمـای ورود بـه وبینارهـا را مشـاهده نمایید.

۸.دانلودجزواتوویدئوها

تـا 24 سـاعت بعـد از برگـزاری هـر جلسـه، 
قـرار  اختیارتـان  در  ویدئوهـا  و  جـزوات 
می گیـرد. پیشـنهاد می کنیم حتمـا راهنمای 
دانلـود فایل ها و ویدئوهـا را مطالعه نمایید. 

۹.اتمامدوره

بابـت اتمـام موفقیت آمیـز دوره بـه شـما 
می شـویم  خوشـحال  می گوییـم.  تبریـک 
اگـر نظر ارزشـمند خـود را در سـایت برای 

دوسـتان خـود بـه اشـتراک گذارید. 

۱۰.صدورگواهینامه

ــه  ــی ارائـ ــر دوره گواهینامه هایـ ــرای هـ بـ
ـــرح داده  ـــه دوره ش ـــه در صفح ـــود ک می ش
ـــر  ـــرای ه ـــز ب ـــدور نی ـــرایط ص ـــده و ش ش
گواهینامـــه متفـــاوت اســـت. هنـــگام آپلـــود 
ــانی  ــا اطالع رسـ ــرف مـ ــه از طـ گواهینامـ
خواهـــد شـــد. راهنمـــای دسترســـی بـــه 

گواهینامه هـــا را هـــم بررســـی کنیـــد. 

۱۱.آزمون

بین دو تا سـه ماه پـس از اتمام دوره، لینک 
آزمـون در پنل کاربری شـما فعال می شـود و 
شـش مـاه فرصـت داریـد در آزمون شـرکت 
شـما  بـه  ایمیـل  طریـق  از  مـوارد  کنیـد. 
اطـالع داده خواهد شـد. پیشـنهاد می کنیم 

راهنمـای آزمـون را مطالعـه بفرمایید. 
تا 30 روز پس از شـرکت در آزمون، پاسخنامه 
شما توسـط استاد )یا اساتید( دوره تصحیح 
می شـود و اگـر حداقـل نمـره را کسـب کرده 
باشـید، گواهینامـه مربوطه برای شـما صادر 

می شـود و در پنـل کاربری قـرار می گیرد. 

۱۲.باماهمراهباشید

موسسـه ACEMI و همراهان آن مانند یک 
خانـواده در کنـار هم هسـتند و این مسـیر 
پـر پیچ و خـم را در کنـار هـم طـی می کنند. 
از اینکـه عزیزانـی چـون شـما را در کنارمان 
داریـم به خـود می بالیم و امیدواریم شـما 

را در قله هـای بلنـد موفقیـت ببینیم.

۱.آشناییباما

اگـر بـه تازگـی با موسسـه ACEMI آشـنا شـده اید و می خواهیـد اطالعات بیشـتری درباره 
مـا و اهدافمـان، هسـته های اصلـی، خدمـات، دالیـل تمایـز، اعضـای کلیـدی و ... کسـب 

کنیـد، بـه صفحـه دربـاره ما در وبسـایت موسسـه مراجعـه نمایید. 
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ـــزار	 ـــن	برگ ـــن	و	آفالی ـــی	از	آنالی ـــورت	ترکیب ـــه	ص ـــه	ب ـــای	موسس ـــی	از	دوره	ه برخ
می	شـــوند	کـــه	در	زمان	هـــای	مشـــخص	شـــده،	ویدئوهـــا	و	جـــزوات	دوره	در	
ـــذاری	 ـــون	بارگ ـــای	کان ـــرای	اعض ـــا	ب ـــزوات	تنه ـــرد	)ج ـــرار	می	گی ـــما	ق ـــار	ش اختی
می	شـــود(	و	عـــالوه	بـــر	ایجـــاد	گـــروه	پرسش	و	پاســـخ	در	تلگـــرام،	جلســـات	
ـــزار	 ـــه	برگ ـــق	برنام ـــن	طب ـــه	صـــورت	آنالی ـــم	ب ـــکال	ه ـــع	اش ـــخ	و	رف پرسش	و	پاس
می	گـــردد.	جـــزوات	و	ویدئوهـــای	جلســـات	آنالیـــن	نیـــز	ماننـــد	دوره	هـــای	

آنالیـــن	در	اختیـــار	شـــما	قـــرار	می	گیـــرد.

ـــم	 ـــه	در	تقوی ـــی	ک ـــن	در	زمان	های ـــورت	آنالی ـــه	ص ـــه	ب ـــتند	ک ـــی	هس دوره	های
آموزشـــی	درج	شـــده،	برگـــزار	می	شـــوند.

ـــت	 ـــک	ورود	دریاف ـــه	لین ـــرف	موسس ـــا	از	ط ـــن	دوره	ه ـــزاری	ای ـــای	برگ در	روزه
می	کنیـــد،	در	جلســـه	آنالیـــن	می	شـــوید	و	تـــا	۲۴	ســـاعت	بعـــد	از	برگـــزاری	
ـــرای	 ـــا	ب ـــزوات	تنه ـــد.	)ج ـــت	می	کنی ـــزوات	را	دریاف ـــا	و	ج ـــه،	ویدئوه ـــر	جلس ه

اعضـــای	کانـــون	بارگـــذاری	می	شـــود(.

ـــز	 ـــای	حضـــوری	نی ـــن،	دوره	ه ـــای	آنالی ـــزون	دوره	ه ـــت	روز	اف ـــود	محبوبی ـــا	وج ب
ـــوری،	 ـــای	حض ـــرکت	در	دوره	ه ـــه	ش ـــل	ب ـــت	تمای ـــد.	عل ـــود	را	دارن ـــداران	خ طرف
ایـــن	اســـت	کـــه	ارتبـــاط	بهتـــری	بـــا	اســـاتید	برقـــرار	می	شـــود	و	امـــکان	
ـــد	 ـــتر	خواه ـــن	بیش ـــه	آنالی ـــبت	ب ـــوری	نس ـــای	حض ـــی	در	دوره	ه ـــای	تیم کاره
ـــث	 ـــاختی،	باع ـــات	زیرس ـــد	و	الزام ـــت		و	آم ـــد	رف ـــواردی	مانن ـــد	م ـــر	چن ـــود.	ه ب
ـــری	 ـــب	برت ـــت	موج ـــن	جه ـــده	و	از	ای ـــا	ش ـــن	دوره	ه ـــای	ای ـــش	هزینه	ه افزای
دوره	هـــای	وبینـــاری	)آنالیـــن(	نســـبت	بـــه	دوره	هـــای	حضـــوری	می	گـــردد.	
ـــد.	 ـــزار	می	نمای ـــازمان	ها	برگ ـــرای	س ـــا	ب ـــا	را	عموم ـــن	دوره	ه ـــه	ACEMI	ای موسس

ــای	 ــورت	آموزش	هـ ــه	صـ ــت	بـ ــن	اسـ ــه	ممکـ ــای	موسسـ ــی	دوره	هـ برخـ
ویدئویـــی	برگـــزار	شـــوند.	ایـــن	دوره	هـــا	عمومـــا	بـــه	دو	بخـــش	تقســـیم	
می	شـــوند.	بخـــش	اول	دوره	هایـــی	هســـتند	کـــه	برگـــزار	شـــده	و	موسســـه	
قصـــد	برگـــزاری	مجـــدد	نـــدارد.	بخـــش	دوم،	دوره	هایـــی	هســـتند	کـــه	بـــه	
ـــایت	 ـــه	وبس ـــه	ب ـــا	مراجع ـــوند.	ب ـــه	می	ش ـــده	ارائ ـــط	ش ـــش	ضب ـــورت	از	پی ص
ـــای	 ـــد	و	دوره	ه ـــاهده	کنی ـــا	را	مش ـــن	دوره	ه ـــت	ای ـــد	لیس ـــه،	می	توانی موسس

مد	نظـــر	خـــود	را	تهیـــه	کنیـــد.

آنـــالیــن دوره

حضـــوری دوره

ــدی هیبریـ دوره

ویدئویـــی دوره

 مشاهده	دوره	ها	و
رویداد	های	ثبت	نام	شده

 دسترسی	به	فایل	ها	و
پشتیبانی	دورهویدئوهای	دوره	ها  ایجاد	پروفایل	اختصاصی

با	قابلیت	درج	رزومه
 دانلود	و	درخواست

آزمون	آنالیننسخه	چاپی	گواهینامه	ها

ــری ــلکاربـ ــاتپنـ امکانـ

بدون	نیاز	به	نصب کادر	پرسش	و	پاسخضبط	رویداد	آنالین
نرم	افزار  ارتباط	صوتی	و	تصویریآزمون	و	نظر	سنجی

با	شرکت	کنندگان 
 ارائه	با	انواع	فرمت	های

رسانه

ـــزاری ـــرمبرگ ـــاتپلتف امکان
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CM ــای دوره هـ

سرمایه گذاری )تومان( تاریخ برگزاری مدت نوع برگزاری سطح نام دوره دپارتمان

اعضای کانون: 2/950/000 16، 19، 23، 26 و 30 
فروردین

 و 2، 6، 13 اردیبهشت

44
ساعت

وبیناری

 )آنالین(

کارشناسی

و اجـرایی

مدیریت پروژه های صنعت ساخت 

)ساختمانی، زیرساختی و صنعتی( ت پروژه
مدیری

عادی: 4/450/000

متعاقبا اعالم می گردد

آپلود ویدئوها:
 ،18 ،16 ،13 ،11 ،9 ،6 
 30 ،27 ،25 ،23 ،20

آبان و 2 و 4 آذر 
جلسات آنالین:

 1 و 22 آبان و 6 آذر

72
ساعت

هیبریدی

 )آنالین-آفالین(

کارشناسی

و اجـرایی

 PMBOK مدیریت پروژه بر اساس

)نسخه هفتم + الحاقیه ساخت + 

مقایسه با نسخه ششم و استاندارد 

)CMAA

اعضای کانون: 3/900/000
آپلود ویدئوها:

 ،20 ،16 ،13 ،9 ،6 ،2 
23، 27، 30 خرداد

 و 3 و 6 تیر 
 جلسات آنالین:

1 و 22 خرداد و 12 تیر

63
ساعت

هیبریدی

 )آنالین-آفالین(

کارشناسی

و اجـرایی

مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری 

و هزینه در پروژه و سازمان های 

پروژه محور

هزینه
ی و 

ت مال
مدیری

عادی: 4/900/000

اعضای کانون: 2/600/000 آپلود ویدئوها:
24 ،20 ،17 ،13 ،10 ،6

 و 27 تیر  
جلسات آنالین:
 1، 15 و 29 تیر

39
ساعت

هیبریدی

 )آنالین-آفالین(

کارشناسی

و اجـرایی

رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی 

در پروژه همراه با آموزش مدل سازی 

)Excel( عادی: 3/000/000در اکسل

اعضای کانون: 3/800/000
آپلود ویدئوها:

30 فروردین، 3، 6، 10، 
13، 17، 20، 24، 27 و 

31 اردیبهشت
 جلسات آنالین:

31 فروردین،
 21 اردیبهشت و 4 خرداد

 61
ساعت

هیبریدی

 )آنالین-آفالین(

کارشناسی

و اجـرایی

فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، 

زمان بندی، ارزیابی و کنترل پروژه

ی
ن بند

ی و زما
ت برنامه ریز

مدیری

عادی: 4/900/000

اعضای کانون: 2/600/000
 28 ،24 ،21 ،17 ،10

و 31 خرداد
24

ساعت

وبیناری

 )آنالین(

کارشناسی

و اجـرایی

 Microsoft Project آموزش نرم افزار

در مدیریت پروژه
عادی: 3/200/000

اعضای کانون: 3/200/000
 25 ،21 ،18 ،14 ،11 ،7 ،4

و 28 تیر
36

ساعت

وبیناری

 )آنالین(

کارشناسی

و اجـرایی

 Primavera P6 آموزش نرم افزار

در مدیریت پروژه
عادی: 3/900/000

https://dralavipour.com/general-course/construction-management
https://dralavipour.com/general-course/PMBOK
https://dralavipour.com/general-course/financial3
https://dralavipour.com/general-course/economic3
https://dralavipour.com/general-course/scheduling2
https://dralavipour.com/general-course/msp3
https://dralavipour.com/general-course/Primavera3
https://dralavipour.com/cm
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CMــای دورههـ

سرمایهگذاری)تومان( تاریخبرگزاری مدت نوعبرگزاری سطح نامدوره دپارتمان

اعضایکانون:300/000

23اردیبهشت
4

ساعت

وبیناری

)آنالین(

ارشدو

استراتژی

)S-Curve(منحنیهایپیشرفتپروژه

)انواع+تدوین+تحلیل+نکاتکلیدی(

)AACEبراساسسندیاز(

ی
نبند

یوزما
تبرنامهریز

مدیری

عادی:700/000

اعضایکانون:400/000

28مرداد
5.5
ساعت

وبیناری

)آنالین(

ارشدو

استراتژی

تدوینوتصویببرنامهزمانبندی

)BaselineSchedule(اولیه

)اصول+نکاتحیاتی+چکلیست(

)AACEبراساسسندیاز(
عادی:900/000

اعضایکانون:رایگان

13شهریور
5.5
ساعت

وبیناری

)آنالین(

ارشدو

استراتژی

تدوینوتاییدبرنامهزمانبندی

)UpdateSchedule(بهروزشده

)اصول+نکاتحیاتی+چکلیست(

)AACEبراساسسندیاز(
عادی:900/000

اعضایکانون:400/000

20آذر
5.5
ساعت

وبیناری

)آنالین(

ارشدو

استراتژی

تدوینوتصویببرنامهجبرانی

)RecoverySchedule(

)اصول+نکاتحیاتی+چکلیستها(

)AACEبراساسسندیاز(
عادی:900/000

اعضایکانون:700/000

22اسفند
4

ساعت

وبیناری

)آنالین(

ارشدو

استراتژی

اجراپذیریبرنامهزمانبندی

)ScheduleConstructability(

)فرآیند+چالشها+چکلیستها(

)AACEبراساسسندیاز(

اعضایکانون:4/950/000
آپلودویدئوها:
31مردادو7،4،
،25،21،18،14،11
28شهریورو1مهر
جلساتآنالین:

30مرداد،20شهریور
و3مهر

66.5
ساعت

هیبریدی

)آنالین-آفالین(

کارشناسی

واجـرایی

فرآیندجامعآنالیزتاخیراتدرپروژه

)تدوینالیحهتاخیراتجامع(

تقرارداد
مدیری

عادی:6/150/000

متعاقبااعالممیگردد

آپلودویدئوها:
،22،19،15،12،8،5
26و29آذر
و3و6دی
جلساتآنالین:
2و23آذر
و7دی

64.5
ساعت

هیبریدی

)آنالین-آفالین(

کارشناسی

واجـرایی

مدیریتادعاواختالفاتدرطول

چرخهحیاتپروژه

https://dralavipour.com/
https://dralavipour.com/general-course/s-curve
https://dralavipour.com/general-course/baseline-schedule
https://dralavipour.com/general-course/update-schedule
https://dralavipour.com/general-course/recovery-schedule
https://dralavipour.com/general-course/schedule-constructability
https://dralavipour.com/general-course/delay2
https://dralavipour.com/general-course/claim2
https://dralavipour.com/cm
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CMــای دورههـ

سرمایهگذاری)تومان( تاریخبرگزاری مدت نوعبرگزاری سطح نامدوره دپارتمان

متعاقبااعالممیگردد
25،18،15،11،8،4،1

و29بهمن
و6،2و9و13اسفند

66
ساعت

وبیناری

)آنالین(

ارشدو

استراتژی
استراتژیمدیریتقرارداد تقرارداد

متعاقبااعالممیگرددمدیری

آپلودویدئوها:
17بهمن

جلسهآنالین:
24بهمن

10
ساعت

هیبریدی

)آنالین-آفالین(

ارشدو

استراتژی

آنالیزتاخیراتبراساسیکمطالعه

موردی+نحوهبکارگیریروشها

P6درنرمافزار

متعاقبااعالممیگردد

آپلودویدئوها:
،22،18،15،11،8،4،1

29،25مهر
و2آبان

جلساتآنالین:
30شهریور،20مهر

و4آبان

62.5
ساعت

هیبریدی

)آنالین-آفالین(

کارشناسی

واجـرایی

اجراومدیریتپروژهبهروشاصولناب

)LeanProjectManagement(

حوبرنامه
طر
ت
مدیری

متعاقبااعالممیگردد

آپلودویدئوها:
27،23،20،16،13
و30دی
جلساتآنالین:
11و25دی
و2بهمن

30
ساعت

هیبریدی

)آنالین-آفالین(

کارشناسی

واجـرایی

پیادهسازیوتوسعهدفترمدیریت

پروژه)PMO(درراستایدفتر

)PgMO(مدیریتطرح

متعاقبااعالممیگردد
،21،18،14،11،7،4
28،25آذر
و2و5دی

60
ساعت

وبیناری

)آنالین(

کارشناسی

واجـرایی

)Agile(مدیریتپروژهچابک

بانگاهیبهصنعتساخت

مفاهیم،فکرافزارهاوابزارها

اعضایکانون:1/500/000
16،12،9و19
اردیبهشت

16
ساعت

وبیناری

)آنالین(

ارشدو

استراتژی

آموزشنرمافزارEPPMبارویکرد

یکپارچهسازیسبدپروژهها
عادی:2/200/000

متعاقبااعالممیگردد
،23،19،16،12،9،5
30،26مهر
و3و7آبان

40
ساعت

وبیناری

)آنالین(

کارشناسی

واجـرایی

فرآیندجامعمدیریتریسکدرپروژه

PertMasterآموزشنرمافزار+

ت
مدیری
ک
س
ری

اعضایکانون:2/500/000
17،14،10،7و24

مرداد
22.5
ساعت

وبیناری

)آنالین(

کارشناسی

واجـرایی

فرآیندجامعمدیریتاسنادو

مدارکپروژهبههمراهپیادهسازیدر

AccessوExcel

ت
طالعا

تا
مدیری

عادی:2/900/000

اعضایکانون:2/900/000
22،19،15،12،8،5،1
شهریورو2مهر

36
ساعت

وبیناری

)آنالین(

کارشناسی

واجـرایی

PowerBIآموزشنرمافزار

بارویکردمدیریتپروژه
عادی:3/500/000
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CMــای دورههـ

سرمایهگذاری)تومان( تاریخبرگزاری مدت نوعبرگزاری سطح نامدوره دپارتمان

متعاقبااعالممیگردد
28،24،21،17،14،10

آبانو
8،5،1و12آذر

45
ساعت

وبیناری

)آنالین(

کارشناسی

واجـرایی

آموزشنرمافزارهای

Navisworks+Synchro

بارویکردمدیریتپروژه

ت
طالعا

یا
ساز
ل
مد

)B
IM
ن)
ختما

سا

متعاقبااعالممیگردد
15،12،8
و19اسفند

16
ساعت

وبیناری

)آنالین(

ارشدو

استراتژی

آموزشBexelManagerبارویکرد

مدیریتپروژهوپیوندگزارشهابا

PowerBI

اعضایکانون:3/700/000
آپلودویدئوها:

،22،18،15،11،8،4،1
29،25مرداد
و1شهریور

جلساتآنالین:
31تیر،21مرداد
و4شهریور

65
ساعت

هیبریدی

)آنالین-آفالین(

توسعه

فردی

استفادهازضریبهوشی)IQ(،هوش

)VQ(وهوشارزشی)EQ(هیجانی

درمدیریتپروژه

تنرم
مهار

عادی:4/500/000

متعاقبااعالممیگردد
30،26،23،19،16،12
دیو3و7و10
و14بهمن

45
ساعت

وبیناری

)آنالین(

توسعه

فردی

مهارتهایارتباطیبارویکرد

مدیریتپروژه

سرمایهگذاری)تومان( تاریخبرگزاری مدت نوعبرگزاری سطح نامدوره دپارتمان

ثبتنامزودهنگام
اعضایکانون:14/900/000
عادی:16/900/000

جلساتحضوری:
5آبانو29دی
جلساتآنالین:

19،12و26آبان،3،
17،10و24آذر،8،1
و15و22دی

71
ساعت

حضوری

+

وبیناری

)آنالین(

CBM

مدیریتکسبوکاردرصنعتساخت

)ConstructionBusiness

Management(

بوکار
س
تک
مدیری

ثبتنامدیرهنگام
اعضایکانون:16/900/000
عادی:18/900/000

CBMدورههـــای

ـــوده ـــگامب ـــامزودهن ـــرایثبتن ـــرمایهگذاریب ـــغس ـــدول،مبال ـــدهدرج ـــرمایهگذاریدرجش ـــغس مبال
ـــت. ـــدیاف ـــشخواهن ـــوقافزای ـــرمایهگذاریف ـــغس ـــگام،مبال ـــامزودهن ـــانثبتن ـــامزم ـــسازاتم وپ
ـــام ـــروعثبتن ـــانش ـــااززم ـــیدت ـــاباش ـــراهم ـــههم ـــایتموسس ـــیوس ـــبکههایاجتماع ـــقش ازطری

ـــد. ـــعگردی هـــردورهمطل
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31

ـــاخت  ـــت س ـــای صنع وژه ه ـــت پر مدیری
ــی( ــاختی و صنعتـ ــاختمانی، زیرسـ )سـ

تعاریـــف	مختلفـــی	بـــرای	"ســـاخت"	وجـــود	دارد،	
ـــه	 ـــی	ک ـــر	محصول ـــه	ه ـــوان	ب ـــه	می	ت ـــه	طوری	ک ب
ـــاخت"	را	 ـــه	"س ـــت،	کلم ـــر	اس ـــت	بش ـــاخته	دس س
نســـبت	داد.	امـــا	در	معنـــای	تخصصـــی،	عبـــارت	
"Built Environment"	بـــرای	ســـازه	یـــا	زیرســـاختی	
ـــده،	 ـــی	ش ـــر	طراح ـــط	بش ـــه	توس ـــی	رود	ک ـــه	کار	م ب
ـــای	 ـــده	و	عملکرده ـــاخته	ش ـــی	س ـــی	واقع در	محیط
طبیعـــی،	اقتصـــادی	و	اجتماعـــی	را	دســـت	خوش	
تغییـــر	می	نمایـــد.	بـــا	ایـــن	تعریـــف،	تمـــام	
پروژه	هـــای	ســـاختمانی	مســـکونی،	غیرمســـکونی،	
زیرســـاختی	)ماننـــد	راه،	ســـد،	تونـــل،	فـــرودگاه،	شـــبکه	
ـــگاه،	 ـــی	)پاالیش ـــی	صنعت ـــا	حت ـــل	و	...(،	ی حمل	و	نق
ـــرار	 ـــه	"Built Environment"	ق ـــروگاه	و	...(	زیرمجموع نی
ـــروژه	را	 ـــت	پ ـــی	از	مدیری ـــوم	متفاوت ـــه	و	مفه گرفت
ـــارت	 ـــه	عب ـــت	ک ـــل	اس ـــن	دلی ـــه	همی ـــاز	دارد.	ب نی
ــت	 ــه	"مدیریـ ــه	بـ "Construction Management"	کـ
ســـاخت"	یـــا	"مدیریـــت	احـــداث"	معـــروف	گردیـــده،	
ـــروژه	 ـــت	پ ـــی	مدیری ـــاخه	های	تخصص ـــی	از	ش یک
ـــاز	دارد. ـــی	را	نی ـــات	متفاوت ـــده	و	الزام ـــی	ش تلق

از	ایـــن	رو،	موسســـه	ACEMI	اولیـــن	موسســـه	
ـــای	 ـــه	آموزش	ه ـــت	ک ـــورمان	اس ـــی	در	کش تخصص
ـــتانداردهای	 ـــر	اس ـــق	ب ـــاخت	را	منطب ـــت	س مدیری
بین	المللـــی	طراحـــی	نمـــوده	و	ایـــن	دوره	را	
بـــا	هـــدف	ترویـــج	دانـــش	"مدیریـــت	ســـاخت"	
در	کشـــورمان،	بـــه	شـــکلی	کاربـــردی	ارائـــه	
ـــه	 ـــل	ارائ ـــه	دلی ـــا	ب ـــه	تنه ـــن	دوره	ن ـــد.	ای می	نمای
ـــی	 ـــف	دانش ـــای	مختل ـــف	در	زمینه	ه ـــی	مختل مبان
از	جملـــه	برنامه	ریـــزی	زمان	بنـــدی،	مدیریـــت	
ـــت	ریســـک،	 ـــی،	مدیری ـــن	مال ـــه،	تامی ـــی	و	هزین مال
مدیریـــت	قـــرارداد،	مدیریـــت	ایمنـــی،	مدیریـــت	
اطالعـــات،	مدل	ســـازی	 کیفیـــت،	مدیریـــت	
اطالعـــات	ســـاخت	)BIM(،	مدیریـــت	کســـب	و	کار	و	
ـــاختار	 ـــاس	س ـــر	اس ـــه	ب ـــر	ک ـــوارد	دیگ ـــیاری	از	م بس
صنعـــت	ســـاخت	تطبیق	ســـازی	شـــده،	متمایـــز	
اســـت،	بلکـــه	بـــه	دلیـــل	بهره	منـــدی	از	تجـــارب	
ــناخت	 ــه	شـ ــی	کـ ــی	و	بین	المللـ ــاتید	داخلـ اسـ
ـــد،	ســـاختار	 ـــت	دارن ـــن	صنع ـــه	ای ـــادی	نســـبت	ب زی

آموزشـــی	متفاوتـــی	را	ارائـــه	خواهـــد	داد.		

ـــه مقدم
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1.صنعتساخت 
«تاریخچــه،مبانــیومفاهیــماصلــیصنعتســاخت:
تاریخچــه	صنعــت	ســاخت،	بخش	هــای	مختلــف	
صنعــت	ســاخت،	انــواع	پروژه	هــای	ســاخت،	ذینفعــان	
ــاخت،	 ــت	س ــی	از	صنع ــر	کل ــاخت،	تصوی ــت	س صنع
ــارات،	لغــات	 فرصت	هــای	شــغلی	صنعــت	ســاخت،	عب

ــم	کلیــدی	صنعــت	ســاخت	و	... و	مفاهی
2.مدیریتساخت

«تاریخچــه،ســاختارواصــولمدیریــتســاخت:
ــا،	تشــکل	ها	و	 ــاخت،	انجمن	ه ــت	س ــه	مدیری تاریخچ
اســتانداردهای	مدیریــت	ســاخت،	مهارت	هــا	و	وظایــف	
مدیــر	ســاخت،	فازهــای	پروژه	هــای	ســاخت،	روش	های	
اجــرا	و	تحویــل	پــروژه	)Systems	Delivery	Project(	و	...

3.قراردادهایساخت

«ســاختارکلــیمناقصــات:	پروژه	هــای	دولتــی	و	
ــای	 ــه،	روش	ه ــزاری	مناقص ــای	برگ ــی،	روش	ه خصوص
ــات،	 ــای	مناقص ــه،	چالش	ه ــنهاد	مناقص ــاب	پیش انتخ
نحــوه	تهیــه	و	تصمیم	گیــری	دربــاره	پیشــنهاد	مناقصــه،	

ــه	و	... ــازی	در	مناقص ــده	ب قاع
ــناد	 ــات:	اس ــیمناقص ــراردادیوتفصیل ــاختارق «س
قــراردادی	و	مناقصــه،	انــواع	قراردادهــای	همســان	
عمومــی	 شــرایط	 	،)Standard Contract Forms(
قراردادهــا	)General Conditions(،	شــرایط	خصوصــی	
قراردادهــا	)Supplemental Conditions(،	مشــخصات	فنی	
ــراردادی	 ــای	ق ــا	)Technical Specs(،	الحاقیه	ه قرارداده
)Addenda(،	انــــواع	قـــــراردادها	از	منظــر	پرداخــت	
ــکاری	 ــای	پیمان )Contract Pricing Methods(،	قرارداده
	،)Subcontracts and Prime Contracts(	جزء	و	دوم	دست

ــواع	بیمــه	و	... ــواع	ضمانت	نامه	هــا،	ان ان
4.مدیریتبرنامهریزیوزمانبندیپروژه

«برنامهریــزیوزمانبنــدیپــروژه:	معرفــی	روش	هــای	
برنامه	ریــزی	و	زمان	بنــدی	پــروژه،	تدویــن	ســاختار	
کاری	 بســته	های	 تعییــن	 	،)WBS( کار	 شکســت	
)Work Packages(،	تعریــف	انــواع	فعالیت	هــا،	تعییــن	
اجــرای	کار	)Sequence(،	تعریــف	مراحــل	 اولویــت	
زمان	بنــدی،	تعییــن	میــزان	بهــره	وری،	تخصیــص	منابــع،	
تعریــف	تقویــم،	بــرآورد	زمــان	اجــرای	فعالیت	ها،	تســطیح	

ــع،	تعییــن	شــناوری،	تعییــن	مســیربحرانی	و	... مناب
ــروژه،بهروزرســانیواصــاحبرنامــه:  «کنتــرلزمــانپ
چرخــه	کنتــرل	پــروژه،	چرخــه	بازخــورد	از	ذینفعان	پــروژه،	
هماهنگــی	فرآینــد	اجــرای	کار،	بررســی	پارامترهــای	
تاثیرگــذار	در	عملکــرد	پــروژه،	کنتــرل	زمــان	پــروژه،	کنتــرل	
منابــع	پــروژه،	کنتــرل	مواد	و	مصالــح	پــروژه،	به	روزرســانی	
برنامــه،	تحلیــل	تاخیــرات	بــه	منظور	کنتــرل	زمان	پــروژه،	
اخــذ	اقدامــات	اصالحــی	بــه	منظــور	کنتــرل	زمان	پــروژه،	
ــرد	 ــازی	عملک ــروژه،	مستندس ــی	پ ــت	کل ــل	وضعی تحلی

پــروژه،	ایجــاد	گزارشــات	مدیریتــی	و	...
5.مدیریتمالیوهزینه

«ارزیابــیاقتصــادی:	تعریــف	ارزش	زمانــی	پــول،	تعاریف	
ســود،	تعاریــف	شــاخص	های	اقتصــادی،	تعریــف	شــبکه	
جریــان	نقدینگــی	)Cash Flow(،	تحلیــل	گزینه	هــای	
ســرمایه	گذاری،	تحلیــل	شــرایط	اقســاط	در	پروژه	هــا	و	...
«مدیریــتهزینــه:	معرفــی	چرخــه	حیــات	هزینه	هــای	
ــی	 ــف	ســاختار	اصول ــروژه،	تعییــن	اســتراتژی	و	تعری پ
ــروژه،	 ــه،	بررســی	شــرایط	ســایت	پ ــرآورد	هزین ــرای	ب ب
زمــان،	کیفیــت	و	بــازار	بــرای	بــرآورد	هزینه،	دســته	بندی	
هزینه	هــای	پــروژه،	تعریــف	ســرفصل	ها	و	سیســتم	
ــرآورد	 ــای	ب ــواع	روش	ه ــی	ان ــه،	معرف ــگ	هزین کدین
هزینــه،	تعریــف	مراکــز	هزینــه،	متــره	و	بــرآورد،	نحــوه	
اخــذ	پیشــنهادات	از	پیمانــکاران	جــزء	و	تامین	کننــدگان	
بــرای	بــرآورد	هزینــه،	جمع	بنــدی	برآوردهــا	بــرای	
ــروژه،	 ــه	پ ــرل	هزین ــتم	کنت ــه،	سیس ــنهاد	مناقص پیش

ــده	و	... ــب	ش ــت	ارزش	کس مدیری
«مدیریــتمالــی:	پیش	بینــی	شــبکه	جریــان	نقدینگــی	
ــت	از	 ــات	برداش ــی	و	الزام ــات	مال ــن	الزام ــروژه،	تعیی پ
حســاب،	کنتــرل	پرداخت	هــا	و	اثــرات	آن	در	نقدینگــی	و	...		
«تامیــنمالــی:فرآینــد	تامیــن	مالــی	پــروژه،	گزینه	های	
تامیــن	مالــی	بلندمــدت،	وام	مســکن،	وام	ســاخت،	وام	
ــا	اســتفاده	از	ضمانت	نامــه،	روش	تامیــن	 ــی	ب کارفرمای

مالــی	BOT	و	...
6.مدیریتقرارداد

«مدیریــتاجــرایقــرارداد:	جلســات	پیــش	از	شــروع	
اجــرا،	ســازماندهی	تیــم	پــروژه	بــرای	مدیریــت	قــرارداد،	
نحــوه	هماهنگــی	جزئیــات	قــرارداد،	بــازه	پذیــرش	یــا	
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رد	پیشــنهاد	)Acceptance Period/Withdrawal(،	اعطــای	
 Award of Contract(	کار	ــه ــروع	ب ــتور	ش ــرارداد	و	دس ق
و	Notice to Proceed(،	تجهیــز	کارگاه،	مدیریــت	صــورت	
ــر	 ــت	مقادی ــت	پرداخت	هــا،	مدیری وضعیت	هــا،	مدیری
)SOV(،	حســن	انجــام	کار،	گزارشــات	پیشــرفت،	تحویــل	

موقــت	و	نهایــی	و	...
«مدیریــتاســنادومــدارک:	مدیریــت	نقشــه	ها،	
ــدارک	 ــالی	)Submittals(،	م ــدارک	ارس ــا،	RFI،	م فایل	ه
روزانــه	توســط	سرپرســت	کارگاه،	صورتجلســه	ها،	نحــوه	

ــدارک	و	... ــت	م ثب
زمانــی	 تمدیــد	 اختافــات:	 و ادعــا مدیریــت »
)Extension of Time(،	دســتور	تغییــر	و	مدیریت	تغییرات	
	،)Changed Condition(	شــرایط	تغییــر	،)Change Order(
تعلیــق،	تاخیــر	و	تصدیــع	)Disruption(،	خســارت	تاخیــر	
)Liquidated Damage(،	دالیــل	بــروز	ادعــا،	اثــرات	حقوقی	

ادعــا،	روش	هــای	حــل	اختــالف	و	...
«مدیریــتاختتــامپــروژه:	برنامه	ریــزی	اختتــام،	
اجــرای	فرآینــد	اختتــام	پــروژه،	اختتــام	ســاخت،	اختتام	
قــراردادی،	اختتــام	مالــی،	اختتــام	تیــم	اجرایــی	و	مدیــر	

ــت	و	... ــت	دوره	ضمان ــروژه،	مدیری پ
7.مدیریتریسک

فرآینــدی	 ســاختار	 ریســک:	 مدیریــت فرآینــد »
مدیریــت	ریســک،	شناســایی	ریســک،	ریســک	های	
طراحــی،	ریســک	های	اجــرا،	ریســک	های	سیاســی،	
ریســک	های	مالــی،	ریســک	های	محیطــی،	ارزیابــی	
ریســک،	کمی	ســازی	ریســک،	کنتــرل	و	کاهــش	ریســک،	
انتقــال	ریســک،	ســاختار	قــراردادی	در	مدیریت	ریســک،	

ــک	و	... ــت	ریس ــکاری	در	مدیری ــای	پیمان قرارداده
8.مدیریتکیفیت

«ایجــادسیســتممدیریــتکیفیــت:	تعریــف	کیفیــت،	
ــتم	 ــاد	سیس ــت،	ایج ــه	کیفی ــداف	در	برنام ــن	اه تعیی
ــن	 ــرل	و	تضمی ــتم	کنت ــاد	سیس ــتمر،	ایج ــود	مس بهب
ــرای	 ــی،	اج ــوردی	کیف ــای	م ــی	نمونه	ه ــت،	بررس کیفی
برنامــه	کنتــرل	کیفیــت،	کنتــرل	قراردادهــای	پیمانــکاران	
جــزء،	نحــوه	اجــرای	عملیــات	تســت	و	بازرســی،	نحــوه	
ــوه	 ــت،	نح ــت	کیفی ــتم	مدیری ــازی	در	سیس مستندس

ــت	و	... ــرل	کیفی ــن	گزارشــات	کنت تدوی

9.مدیریتایمنی

«ایجــادسیســتممدیریــتایمنــی:	تحلیــل	میــزان	نیاز	
بــه	ایمنــی،	نگرانی	هــای	انســانی	در	زمینــه	ایمنــی،	اثرات	
ــات	 ــوادث،	الزام ــه	ح ــی،	هزین ــادی	ایمن ــی	و	اقتص مال
مدیریــت	ایمنــی،	نقــش	مدیــر	ایمنــی،	تدویــن	برنامــه	

مدیریــت	ایمنــی،	نگهــداری	مســتندات	ایمنــی	و	...
)BIM(10.مدلسازیاطالعاتساخت

«مبانــیومفاهیــمBIMدرمدیریــتســاخت:	تعاریف،	
ــا	BIM،	تعریــف	 توســعه	مــدل،	اجــرای	BIM،	طراحــی	ب
LOD،	برنامــه	اجرایــی	BEP،	اســتفاده	از	BIM	بــرای	
	،BIM	در	پــروژه	مدیریــت	نحــوه	اجرا/ســاخت،	مدیریــت

تغییــرات	آینــده	مدیریــت	پــروژه	بــا	BIM	و	...
11.مدیریتپایداری

ــاخت: ــتس ــداریدرمدیری ــمپای ــیومفاهی «مبان
ــف	 ــه،	تعری ــاخت	و	هزین ــات	س ــه	حی ــف	چرخ تعری
و	 نقش	هــا	 پایــدار،	 ســاخت	 محیــط	 پایــداری،	
پایــداری،	 در	 پــروژه	 ذینفعــان	 مســئولیت	های	
ــداری،	 ــری	و	تاییــد	صالحیــت	در	پای سیســتم	اندازه	گی
ــف	 ــداری،	بررســی	پروژه	هــای	مختل اســتانداردهای	پای
ســاختمانی	و	زیرســاختی	از	منظــر	پایــداری	و	...	

12.مهارتنرم

«تیمســازیومدیریــتارتباطــات:	تعریــف	تیــم	
ــرام	بیــن	اعضــای	 ــروژه،	نحــوه	ایجــاد	اعتمــاد	و	احت پ
تیــم	پــروژه،	نحــوه	ایجــاد	ســاختار	مســئولیت	پذیری	و	
افزایــش	انگیــزه	در	تیــم	پــروژه،	نحــوه	ایجــاد	ســاختار	
ارتبــاط	موثــر	بیــن	اعضــای	تیــم	پــروژه،	نحــوه	ایجــاد	
ســاختار	مشــارکتی	و	یکپارچه	ســازی	تیــم	پروژه،	بررســی	
ــاختار	 ــی	س ــاخت،	بررس ــت	س ــگ	کاری	در	صنع فرهن
ــروی	انســانی	چندنســلی	در	صنعــت	ســاخت	و	... نی

«رهبــری:	تاریخچــه	تئــوری	رهبــری،	تفــاوت	مدیریــت	
ــاخت،	 ــت	س ــری	در	صنع ــای	رهب ــری،	ظرفیت	ه و	رهب
ــری	در	 ــای	رهب ــاخت،	رازه ــت	س ــر	صنع ــات	رهب الزام

صنعــت	ســاخت	و	...
13.مدیریتکسبوکار

«کســبوکاردرصنعــتســاخت:	توســعه	کســب	و	کار،	
مدیریــت	منابــع	مالــی،	مدیریــت	منابــع	انســانی،	

ــازار	و	... ــت	ب مدیری
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مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتپروژه دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپور مـــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها
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جـــزئیاتدوره

تاریخچه،	مبانی،	مفاهیم	و	ساختار	مدیریت	ساخت	را	به	شما	آموزش	دهد.	
محدوده	های	دانشی	مختلف	مدیریت	ساخت	را	با	رویکرد	تطبیق	سازی	به	شما	آموزش	دهد.		

فرآیند	یکپارچه	ای	را	برای	مدیریت	پروژه	های	صنعت	ساخت	به	شما	ارائه	نماید.	
شما	را	با	ساختار	شرکت	های	CM	که	درآمدهای	بسیار	زیادی	در	آمریکا	دارند،	آشنا	نماید.
شما	را	برای	آموزش	های	پیشرفته	تر	و	تخصصی	در	زمینه	مدیریت	ساخت	آماده	نماید.	

1

2

4

3

در	این	دوره	جامع،	تعاریف،	مبانی،	ساختار،	محدوده	های	دانشی،	خدمات	و	جزئیات	اجرایی	مدیریت	ساخت	را	فرا	خواهید	گرفت	
و	خواهید	آموخت	که	یک	Construction Manager	یا	CM	چه	وظایف،	آینده	شغلی	و	محدوده	هایی	را	باید	مدیریت	نماید.	این	
دوره	برای	افراد	و	سازمان	هایی	که	قصد	دارند	به	مدیریت	ساخت	به	چشم	یک	ساختار	و	خدمات	یکپارچه	نگاه	کنند،	حکمی	
حیاتی	دارد.	این	دوره	برای	افرادی	که	قصد	دارند	شرکت	های	مدیریت	ساخت	)CM(	را	برای	اولین	بار	در	ایران	ایجاد	نمایند،	بسیار	
مهم	بوده	و	به	افراد	مبتدی	نیز	کمک	می	نماید	تا	در	این	زمینه	به	دانش	مناسبی	برای	ادامه	مسیر	برسند.	دوره	ای	که	به	علت	تمرکز	
بر	بروزترین	مبانی	تخصصی	و	اجرایی	در	دنیا،	باعث	وجه	تمایز	فراگیران	این	دوره	می	گردد.	در	واقع	هدف	این	دوره	آنست	که:

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ

اولیــن	برگــزار	کننــده	دوره	اختصاصــی	مدیریــت	ســاخت	)پروژه	هــای	ســاختمانی،	زیرســاختی	و	عمرانــی	و	صنعتــی(	در	کشــور	
بــا	رویکــرد	و	تعاریــف	بین	المللــی	

بررســی	ســاختار	و	تاریخچــه	حقیقــی	صنعــت	و	ســازمان	های	مدیریــت	ســاخت	)CM(	در	آمریــکا	و	دنیــا،	بــا	بررســی	مبانــی	
ناشــناخته	در	کشــور

ــی،	 ــت،	ایمن ــرارداد،	ریســک،	کیفی ــه،	ق ــی،	هزین ــدی،	مال ــزی،	زمان	بن ــف	برنامه	ری ــای	دانشــی	مختل تطبیق	ســازی	محدوده	ه
BIM،	پایــداری،	مهــارت	نــرم	و	مدیریــت	کســب	و	کار	بــر	اســاس	ســاختار	صنعــت	ســاخت

یکپارچه	سازی	محدوده	های	دانشی	مختلف	در	یک	ساختار	به	نام	"مدیریت	ساخت"
متمایزســازی	فراگیــران	بــه	دلیــل	آمــوزش	به	روزتریــن	منابــع،	اســتانداردها،	ســندها	و	مراجــع	مدیریــت	ســاخت	در	دنیــا	کــه	

بعضــا	دسترســی	بــه	برخــی	از	آنهــا	در	کشــور	ســخت	و	یــا	ناممکــن	اســت
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
 CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

وجـــهتمایـــزایـــندوره
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ــزی،  ــارچه بـرنامه ریــ ــرآیند یکپــ فــ
وژه زمــــان بندی، ارزیــــابی و کنتــــرل پــــر

ـــوردار	 ـــی	برخ ـــت	فراوان ـــر	از	اهمی ـــا	از	دو	منظ پروژه	ه
هســـتند.	دو	بعـــد	زمـــان	و	هزینـــه	از	ارکان	اصلـــی،	
بخصـــوص	در	پروژه	هـــای	ســـاخت	بـــوده	و	ایـــن	دو	
ـــت	 ـــت	و	شکس ـــی	موفقی ـــاخص	های	اصل ـــورد	از	ش م
پروژه	هـــای	ســـاخت	بـــه	حســـاب	می	آینـــد.	از	
ـــاخت	 ـــای	س ـــاختار	پروژه	ه ـــه	س ـــت	آنک ـــی،	به	عل طرف
ــت	 ــته	اسـ ــان	وابسـ ــه	زمـ ــی	بـ ــاظ	حقوقـ از	لحـ
)تـــرم	حقوقـــی	Time is of the Essence(،	اهمیـــت	
ـــوده	و	در	صـــورت	 ـــاد	ب ـــیار	زی ـــن	بس ـــن	بی ـــان	در	ای زم
ـــه	 ـــادی	ب ـــان،	خســـارات	زی ـــح	زم ـــت	صحی عـــدم	مدیری

ـــد.		 ـــد	ش ـــل	خواه ـــراردادی	تحمی ـــن	ق طرفی
امـــا	از	آنجـــا	کـــه	تمـــام	تحلیل	هـــای	وابســـته	بـــه	
تاخیـــرات،	چـــه	از	منظـــر	زمانـــی	و	چـــه	از	منظـــر	هزینـــه،	
بـــه	برنامـــه	زمانـــی	وابســـته	اســـت،	در	ایـــن	بیـــن	
ـــانی	 ـــرل،	به	روزرس ـــوه	کنت ـــی،	نح ـــه	زمان ـــت	برنام اهمی
ـــی	از	 ـــراردادی	و	حقوق ـــر	ق ـــالح	آن	از	منظ ـــی	اص و	حت
ــن	 ــردد	و	طرفیـ ــوردار	می	گـ ــتری	برخـ ــت	بیشـ اهمیـ
ـــند	 ـــته	باش ـــر	داش ـــه	را	به	خاط ـــن	نکت ـــد	ای ـــرارداد	بای ق
ــا	 ــروژه	صرفـ ــاختار	برنامه	ریـــزی	و	کنتـــرل	پـ کـــه	سـ
ـــوده	و	ارکان	 ـــرف	نب ـــروژه	ص ـــت	پ ـــاختار	مدیری ـــک	س ی
ـــراه	 ـــه	هم ـــود	ب ـــا	خ ـــادی	را	ب ـــراردادی	زی ـــی	و	ق حقوق
ـــیاری	از	 ـــا	بس ـــه	آنه ـــه	ب ـــدم	توج ـــورت	ع ـــه	در	ص دارد	ک

ـــد	داد.	 ـــت	خواهن ـــود	را	از	دس ـــوق	خ ـــق	و	حق ح
بـــا	عطـــف	بـــه	توضیحـــات	فـــوق،	دوره	ای	در	
موسســـه	ACEMI	بـــرای	اولیـــن	بـــار	در	ســـال	۱۳۹۹ 
ــا	 ــال	ها	بـ ــن	سـ ــی	ایـ ــه	در	طـ ــد	کـ ــن	گردیـ تدویـ
ــل	آن	را	 ــد	و	دلیـ ــراه	شـ ــری	همـ ــتقبال	بی	نظیـ اسـ
ـــه	ای،	 ـــی	برنام ـــن	مبان ـــی	بی ـــن	یکپارچگ ـــوان	همی می	ت

ـــرد.	 ـــر	ک ـــراردادی	ذک ـــی	و	ق ـــه	ای	و	حقوق ـــی،	هزین زمان
دوره	حاضـــر	یکـــی	از	مهم	تریـــن	و	ســـاختارمدارترین	
دوره	هـــای	مدیریـــت	پـــروژه	کشـــور	اســـت	کـــه	بـــا	
ـــه	 ـــه	ب ـــدم	توج ـــروکار	دارد	و	ع ـــادی	س ـــی	زی ـــام	مال ارق
ـــر	 ـــرای	ه ـــادی	را	ب ـــارات	زی ـــد	خس ـــی	آن	می	توان مبان
ـــراه	 ـــه	هم ـــکاری	ب ـــی	و	پیمان ـــن	کارفرمای ـــدام	از	طرفی ک

ـــد.	 ـــته	باش داش
ــده	 ــکیل	شـ ــی	تشـ ــش	اصلـ ــه	از	۳	بخـ دوره	ای	کـ
و	در	۳	مرحلـــه	فرآینـــدی	آموزش	هـــا	را	بـــا	رویکـــرد	
قـــراردادی	و	حقوقـــی	ارائـــه	می	نمایـــد.	بخـــش	اول،	
ـــه	در	آن	 ـــوده	ک ـــی	ب ـــه	و	مقدمات ـــم	پای ـــوزش	مفاهی آم
ـــا	بررســـی	ماده	هـــای	 ـــی،	ب ـــده	حقوق ســـاختارهای	پیچی
ـــی	 ـــی	و	بین	الملل ـــه	داخل ـــف	در	عرص ـــراردادی	مختل ق
آمـــوزش	داده	شـــده	و	بســـیاری	از	مبانـــی	از	منظـــر	
تاخیـــرات	و	ادعـــا	موشـــکافی	می	شـــوند.	در	بخـــش	
ـــرای	 ـــازی	و	اج ـــرای	پیاده	س ـــی	ب ـــتاندارد	اجرای دوم،	اس
ـــع	 ـــردی	و	جام ـــال	کارب ـــورت	کام ـــه	ص ـــد	ب ـــن	فرآین ای
و	بـــر	اســـاس	باالتریـــن	اســـتانداردهای	بین	المللـــی	
ـــورت	 ـــه	در	ص ـــد	ک ـــاد	می	گیری ـــده	و	ی ـــوزش	داده	ش آم
ـــاراتی	 ـــه	خس ـــا،	چ ـــن	ریزه	کاری	ه ـــه	ای ـــه	ب ـــدم	توج ع
ـــد.	 ـــل	خواهـــد	گردی ـــی	تحمی ـــه	شـــما	از	لحـــاظ	حقوق ب
ـــازی	 ـــوه	پیاده	س ـــد	و	نح ـــن	فرآین ـــوم،	ای ـــش	س در	بخ
ـــی	 ـــای	مهندس ـــران	و	در	پروژه	ه ـــورمان	ای آن	را	در	کش
ـــاختار	 ـــک	س ـــد	در	ی ـــا	بتوانی ـــه،	ت ـــاد	گرفت ـــدارکات	ی و	ت
جامـــع	تمامـــی	ایـــن	مبانـــی	را	فـــرا	گیریـــد.	دوره	ای	کـــه	
فـــوت	کوزه	گری	هـــای	زیـــادی	را	بـــه	شـــما	آمـــوزش	
داده	و	شـــما	را	بـــرای	یادگیـــری	نرم	افزارهـــای	ایـــن	

حـــوزه،	ماننـــد	MSP	و	P6	آمـــاده	می	نمایـــد.	

ـــه مقدم
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1.مقدمه

«مفاهیــمبرنامهریــزی،زمانبنــدی،ارزیابــیوکنتــرل
پــروژه:	تفــاوت	بیــن	برنامه	ریــزی	و	زمان	بنــدی،	تعریــف	
برنامــه	یکپارچــه	IMS،	ســاختار	برنامه	ریــزی	موجی	غلتان	
)Rolling Wave Planning(،	انــواع	برنامــه	از	مرحلــه	قبــل	از	
طراحــی	تــا	مرحلــه	پــس	از	ســاخت،	انــواع	تکنیک	هــای	
ــی	 ــزی	توصیف ــل	برنامه	ری ــدی	مث ــزی	و	زمان	بن برنامه	ری
	،)Gantt Chart( چــارت	 )Narrative Schedule(،	گانــت	
روش	خطــی	برنامه	ریــزی	)LOB(،	روش	زنجیــره	بحرانــی	

)CCM(،	روش	مســیر	بحرانــی	)CPM(	و	...
ــاختار	 ــی	س ــراردادی:	معرف ــگاهق ــدیازن ــکاتکلی «ن
ــه	 ــا	برنام ــاط	ب ــاز	در	ارتب ــتندات	مورد	نی ــل	و	مس کام
زمانــی	در	قــرارداد،	بررســی	نشــریه	۴۳۱۱	از	منظــر	بندهای	
مرتبــط	بــا	برنامــه	زمانــی،	مــواردی	که	عمومــا	در	قــرارداد	
 )Schedule Specification(	زمانــی	برنامــه	فنــی	شــرایط	و
فرامــوش	می	گــردد،	اقدامــات	مهــم	در	ارتبــاط	بــا	
ــی	در	 ــه	زمان ــی	برنام ــرایط	فن ــن	ش ــگارش	و	تدوی ن
قــرارداد،	حقایــق	پروژه	هــا	و	راه	حل	هــای	کاربــردی	

ــزی	و	... ــگاه	برنامه	ری ــکالت	از	ن ــل	مش ــرای	ح ب
2.استاندارداجرایی

«شناســاییوتعریــفهمــهفعالیتهــا:	معرفــی	
ــه	 ــل	برنام ــرح	کام ــه	گام،	ش ــی	گام	ب ــتاندارد	اجرای اس
کدگــذاری،	 سیســتم	 همــراه	 بــه	 	IMP یکپارچــه	
شــرح	کامــل	برنامــه	یکپارچــه	IMS،	شــرح	فعالیت	هــای	
	،Summary	ــای ــای	Detail،	فعالیت	ه Milestone،	فعالیت	ه
فعالیت	هــای	 	،Level of Effort فعالیت	هــای	
ــه	 ــه	یکپارچ ــم	برنام ــوه	تنظی Apportioned Effort،	نح
IMS	و	ارتبــاط	دادن	بــا	IMP	و	ســاختار	شکســت	کار	
ــاط	 ــاختار	شکســت	کار	)WBS(،	ارتب ــم	س WBS،	مفاهی
SOW	بــا	ســاختار	شکســت	کار،	آمــوزش	دو	مــدل	رایــج	
ــه	 ــرای	ارائ ــام	آن	ب ــوه	ادغ ــاختار	شکســت	کار	و	نح س
ســاختار	ماتریســی	بهینــه،	نحــوه	اســتخراج	فعالیت	هــا	
از	ســاختار	شکســت	کار	)WBS(	بــا	بررســی	نمونه	هــای	
مــوردی،	مقایســه	بیــن	ســاختارهای	شکســت	کار	
فعلــی	و	ســاختار	ماتریســی،	آمــوزش	نحــوه	نام	گــذاری	
فعالیت	هــا،	آمــوزش	نحــوه	کدگــذاری	فعالیت	هــا،	
معرفــی	حســاب	کنترلــی	Control Account،	معرفــی	
ــوه	 ــوزش	نح ــازمانی	)OBS(،	آم ــت	س ــاختار	شکس س
ــه	 ــوط	ب ــن	دیکشــنری	WBS،	چکلیســت	های	مرب تدوی

شناســایی	فعالیت	هــا	و	WBS	و	نحــوه	ارزیابــی	برنامــه	
ــده	و	... ــن	ش تدوی

«اولویتبنــدیوتعریــفروابــطبیــنهمــهفعالیتها: 
معرفــی	انــواع	قیــود	فنــی،	منطقــی،	زمانــی،	قــراردادی	
و	موشــکافی	اهمیــت	و	ضعف	هــای	هــر	کــدام	در	
برنامــه	زمانــی،	بررســی	قیــود	نرم	و	ســخت	و	اســتاندارد	
رویــه	مناســب	بــرای	مدل	ســازی،	نحــوه	اولویت	بنــدی	
فعالیت	هــا،	معرفــی	انــواع	روابــط	منطقــی	)Logic(	بــا	
موشــکافی	دالیــل	رد	و	تاییــد	برخــی	از	روابــط	در	برنامه	
ــوزش	 ــرات،	آم ــز	تاخی ــا	آنالی ــاط	ب ــوص	در	ارتب بخص
ــا	و	 ــراه	بایده ــه	هم ــل	)Lead(	ب ــه	)Lag(	و	تعجی وقف
ــوص	 ــه	بخص ــن	دو	در	برنام ــتفاده	از	ای ــای	اس نبایده
ــی	 ــوم	مســیر	همگرای ــرات،	مفه ــز	تاخی در	بحــث	آنالی
بــه	 مربــوط	 چکلیســت	های	 	،)Path Convergence(
ــوه	 ــل	و	نح ــه	و	تعجی ــط	و	وقف ــود	و	رواب ــف	قی تعری

ارزیابــی	برنامــه	تدویــن	شــده	و	...
فعالیتهـا: منابـع تسـطیح و تخصیـص تعریـف، »
نحـوه	محاسـبه	منابع	بـرای	تخصیـص	به	برنامـه،	نحوه	
تخصیـص	منابـع	بـه	برنامـه	بخصـوص	در	بحـث	آنالیز	
تاخیـرات،	نحوه	ترسـیم	و	ارائه	انواع	گزارشـات	مربوط	به	
منابـع	اعـم	از	منحنـی	)S-Curve(	و	نمودار	هیسـتوگرام،	
مقایسـه	انواع	شـکل	های	منحنی	هـا	با	موشـکافی	مزایا	
و	معایب	هر	کدام،	نحوه	تسـطیح	منابع،	چکلیسـت	های	
مربوط	به	تعریف،	تخصیص،	ترسـیم	و	تسـطیح	منابع	و	

نحـوه	ارزیابـی	برنامه	تدوین	شـده	و	...
«تعییــنزمــانبــرایهمــهفعالیتهــا:	قواعــد	
بــرای فعالیت	هــا	 زمــان	 محاســبه	 بــرای	 کلــی	
Working Package	و	Planning Package	بــه	صــورت	
ــه،	 ــاس	بودج ــر	اس ــان	ب ــرآورد	زم ــوه	ب ــه،	نح جداگان
نحــوه	بــرآورد	زمــان	بــر	اســاس	نــرخ	بهــره	وری،	نحــوه	
ــرآورد	زمــان	توســط	برنامه	ریــز	بــدون	تجربــه،	نحــوه	 ب
ــای	در	 ــزء،	روش	ه ــکار	ج ــط	پیمان ــان	توس ــرآورد	زم ب
نظــر	گرفتــن	تاخیــر	پیمانــکار	بــرای	مدیریــت	ریســک	
ــا	بررســی	 ــه	بهتریــن	راهــکار	ب ــی	و	ارائ در	برنامــه	زمان
تعهــدات	حقوقــی	و	قــراردادی،	نحــوه	تخصیــص	زمــان	
ــا	 ــا	فعالیت	ه ــه	ب ــای	مواج ــا،	تکنیک	ه ــه	فعالیت	ه ب
بــا	زمــان	طوالنــی،	معرفــی	انــواع	تقویم	هــا	در	برنامــه،	
نحــوه	محاســبه	زودتریــن	و	دیرتریــن	تاریخ	هــا	در	برنامه	
و	نحــوه	تاثیرگــذاری	محاســبات	بــر	تعهــدات	قــراردادی،	
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چکلیســت	های	مربــوط	بــه	محاســبه	زمــان	فعالیت	هــا،	
تخصیــص	زمــان	بــه	فعالیت	هــا	و	تقویم	هــا	در	برنامــه	

و	نحــوه	ارزیابــی	برنامــه	تدویــن	شــده	و	...
ــیر	 ــی	مس ــی:معرف ــیربحران ــدمس ــیوتایی «بررس
ــیر	 ــبه	مس ــای	محاس ــواع	روش	ه ــی	ان ــی،	بررس بحران
بحرانــی	و	تاثیــر	هــر	روش	بر	رویه	هــای	آنالیــز	تاخیرات،	
معرفــی	مســیر	نزدیــک	بحرانــی،	مشــکالت	موجــود	در	
شناســایی	مســیر	بحرانــی	مناســب	و	تاثیــر	ایــن	مــوارد	
بــر	روی	تعهــدات	قــرارداد	و	مدیریــت	ادعــاء،	تســطیح	
منابــع	و	منابــع	بحرانــی،	نحــوه	مدیریت	مســیر	بحرانی	
ــیرهای	 ــی،	مس ــیر	بحران ــی	مس ــاخص	های	ارزیاب و	ش
بحرانــی	در	پــروژه	و	طــرح،	چکلیســت	های	مربــوط	بــه	
شناســایی،	ارزیابــی	و	مدیریــت	مســیر	بحرانــی	و	نحــوه	

ارزیابــی	برنامــه	تدویــن	شــده	و	...
«اطمینــانازمناســببــودنشــناوریهایمحاســبه
شــده:معرفــی	شــناوری،	نحــوه	محاســبه	شــناوری،	انواع	
ــوه	 ــر،	آزاد	و	کل،	نح ــی،	صف ــت،	منف ــناوری	های	مثب ش
ــودن	شــناوری	های	محاســبه	شــده،	 ــی	مناســب	ب ارزیاب
ــی	 ــه	نحــوه	محاســبه	و	ارزیاب ــوط	ب چکلیســت	های	مرب
شــناوری	و	نحــوه	ارزیابــی	برنامــه	تدویــن	شــده	و	...

ــدی: ــزســاختپذیریوریســکبرنامــهزمانبن «آنالی
ــواع	 ــی	ان ــی،	بررس ــه	زمان ــاخت	پذیری	برنام ــز	س آنالی
ــه	در	 ــی	ک ــتفاده	و	نرم	افزارهای ــورد	اس ــاخص	های	م ش
ارزیابــی	ایــن	ســاخت	پذیری	کمک	کننــده	هســتند،	
ــک	 ــز	ریس ــام	آنالی ــوه	انج ــه،	نح ــک	برنام ــز	ریس آنالی
ــراردادی	 ــی	و	ق ــدات	قانون ــکافی	تعه ــه	و	موش در	برنام
ــه،	 ــر	روی	برنام ــک	ب ــز	ریس ــری	آنالی ــه	بکارگی در	زمین
	،Risk Drivers	،ای	نقطــه	ســه	هــای	روش	انــواع	بررســی
ــازی	ریســک،	 ــان	مدل	س ــدام	در	زم ــر	ک ــای	ه تفاوت	ه
انجــام	تحلیــل	حساســیت	بعــد	از	انجــام	آنالیز	ریســک،	
نحــوه	محاســبه	و	بکارگیــری	ذخیره	احتیاطــی	در	برنامه،	
ــگاه	 ــری	از	ن ــه	همــراه	اســتانداردها	و	الزامــات	بکارگی ب
برنامــه	ای،	قــراردادی	و	مدیریــت	ادعــاء،	چکلیســت	های	
ــوه	 ــاخت	پذیری	و	ریســک	و	نح ــز	س ــه	آنالی ــوط	ب مرب

ارزیابــی	برنامــه	تدویــن	شــده	و	...
«بررســیوتاییــدبرنامــهزمانیازمنظرافقــیوعمودی: 
ــه	 ــز	برنام ــی،	آنالی ــر	افق ــی	از	منظ ــه	زمان ــز	برنام آنالی
ــه	 ــوط	ب ــی	از	منظــر	عمــودی،	چکلیســت	های	مرب زمان
ــه	 ــی	برنام ــودی	و	نحــوه	ارزیاب ــی	و	عم آنالیزهــای	افق

تدویــن	شــده	و	...
«شناســایی،حفــظونگهــداریبرنامــهمصــوب
ــوه	 ــالین،	نح ــایی	بیس ــوه	شناس ــروژه:	نح ــولپ درط
تدویــن	Basis Document	و	اســتاندارد	اجرایــی	در	زمینــه	
ــالین،	 ــر	بیس ــارت	ب ــوه	نظ ــانی،	نح ــن	و	بروزرس تدوی
نحــوه	تدویــن	برنامــه	کارگاهــی	Short-Interval،	نحــوه	
ــرای	پیاده	ســازی	در	کارگاه،	نحــوه	 اســتفاده	از	برنامــه	ب
بروزرســانی	برنامــه	بــا	اســتفاده	از	گزارشــات	بــه	دســت	
ــتراتژی	 ــروژه	و	اس ــرل	پ ــروژه،	کنت ــایت	پ ــده	در	س آم
ــرای	تدویــن	برنامــه	جبرانــی	و	تســریع،	بررســی	 الزم	ب
شــاخص	های	مربــوط	بــه	مدیریــت	ارزش	کســب	شــده	
ــه	نحــوه	شناســایی،	 ــوط	ب )EVM(،	چکلیســت	های	مرب
نگهــداری،	بروزرســانی	و	کنتــرل	بیســالین	و	نحــوه	

ــن	شــده	و	... ــه	و	گزارشــات	تدوی ــی	برنام ارزیاب
«بروزرســانیوActualProgress:نحــوه	تعیین	شــرایط	
و	Status	پــروژه،	نحوه	محاســبه	پیشــرفت	پــروژه،	موارد	
ــا	 ــی	فعالیت	ه ــط	منطق ــر	رواب ــان	تغیی ــدی	در	زم کلی
ــاء	و	 ــت	ادع ــوارد	در	مدیری ــن	م ــت	ای در	اجــرا	و	اهمی
آنالیــز	تاخیــرات،	چکلیســت	های	مربــوط	بــه	محاســبه	
ــی	در	 ــا	تغییــرات	احتمال ــه	ب ــروژه	و	مواج پیشــرفت	پ
زمــان	اجــرای	پــروژه	بــه	همــراه	ارزیابــی	مجــدد	برنامــه	

و	گزارشــات	تدویــن	شــده	و	...
ــروژهدرپروژههــای ــرلپ ــدیوکنت ــزی،زمانبن 3.برنامهری

ــیوتدارکات مهندس

 )Replan(	مجــدد	ریــزی	برنامه	اصــول	مفاهیــماولیــه:»
زمان	بنــدی	مجــدد	)Reschedule(	و	برنامه	ریــزی	جبرانــی	

)Catch up Plan(	و	...
«اصــولبرنامهریــزیمهندســیپــروژه:	مفاهیــم،	
مــدارک	 و	کالس	بنــدی	 دســته	بندی	 	،MDR تعریــف	
مهندســی،	فاز	بنــدی	طراحــی	پــروژه،	آشــنایی	بــا	مراحــل	
تولیــد	مــدارک	مهندســی،	دیســیپلین	ها	و	انــواع	مــدارک	
مهندســی،	Work Stepهای	محاســبه	پیشــرفت	مهندسی،	

ــروژه	و	... ــاز	مهندســی	پ ــه	ف ــانی	برنام به	روزرس
«اصــولبرنامهریــزیتــدارکاتپــروژه:	مفاهیــم،	
آشــنایی	بــا	مراحــل	خریــد	کاال	و	تهیــه	گــزارش	وضعیت	
کاال	)PSR(،	آشــنایی	بــا	مراحــل	قبــل	از	قــرارداد	خریــد	
بــا	 آشــنایی	 	،)MCI( قــرارداد	 از	 بعــد	 و	 	)RCI( کاال	
اصطالحــات	بین	المللــی	بازرگانــی	Incoterms	و	...



dralavipour.com

ویژگــی ها و جــزئیات 38

مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتبرنامهریزیوزمانبندی دپـــارتمان

مهندسمسعودامینی دکترسیدمحمدرضاعلویپورـ مـــدرسان

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

مدیریتپروژههایصنعتساخت)ساختمانی،زیرساختیوصنعتی(
قراردادهایساختوسیستمهایتحویلپروژه
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جـــزئیاتدوره

ساختارهای	متنوع	برنامه	ریزی،	ارتباط	آنها	با	انواع	پروژه	ها	و	ساختارهای	قراردادی	را	فرا	گیرید.
مبانی	صحیح	تدوین	شرایط	فنی	و	خصوصی	قرارداد	را	در	ارتباط	با	برنامه	زمانی	فرا	گیرید.	

ــرای	مدل	ســازی	در	نرم	افزارهــای	 ــرای	ایجــاد	یــک	اســاس	مناســب	ب نحــوه	تدویــن	یــک	برنامــه	اســتاندارد	و	صحیــح	را	ب
ــد.	 ــرا	گیری ــزی،	بخصــوص	P6	و	MSP	ف برنامه	ری

نحوه	تدوین	یک	برنامه	استاندارد	و	صحیح	را	برای	ایجاد	یک	اساس	مناسب	برای	آنالیز	تاخیرات	فرا	گیرید.
نحوه	تدوین	یک	برنامه	استاندارد	و	صحیح	را	برای	ایجاد	یک	اساس	مناسب	برای	مدیریت	ادعا	فرا	گیرید.	

کل	ساختار	را	به	یکدیگر	یکپارچه	نمایید.	

1

2

4

3

در	این	دوره	جامع،	عالوه	بر	اینکه	فرآیند	برنامه	ریزی،	زمان	بندی،	ارزیابی	برنامه	زمان	بندی	و	کنترل	پروژه	را	بر	اساس	رویکرد	
قراردادی	و	حقوقی	و	با	توجه	به	ساختار	بین	المللی،	اصولی	و	به	صورت	کاربردی	می	آموزید،	اصول	برنامه	ریزی	و	کنترل	
پروژه	های	مهندسی	و	تدارکات	در	ایران	را	نیز	فرا	خواهید	گرفت.	دوره	ای	که	به	دلیل	توجه	ویژه	به	ابعاد	حقوقی،	باعث	تمایز	

متخصصان	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	می	گردد.	در	واقع	هدف	این	دوره	آنست	که:

اولیــن	برگزار	کننــده	دوره	برنامه	ریــزی	و	کنتــرل	پــروژه	بــا	رویکــرد	قــراردادی	و	حقوقــی	بــه	منظــور	تعییــن	اســتراتژی	بــرای	
مدیریــت	تاخیــرات	و	ادعــا	در	کشــور

ارائه	ساختار	برنامه	ریزی	و	زمان	بندی	در	قالب	فرآیند	استاندارد	اجرایی	و	عملیاتی	و	چکلیست	های	کاربردی	در	هر	بخش
آموزش	ساختار	برنامه	ریزی	و	زمان	بندی	در	پروژه	های	مهندسی	و	تدارکات	و	فرآیند	استاندارد	قابل	استفاده	در	صنعت	ساخت

ــه	یــک	 ــادی	را	ب ــه	آنهــا	خســارات	زی ــکات	کلیــدی	و	حیاتــی	در	زمــان	برنامه	ریــزی	و	زمان	بنــدی	کــه	عــدم	توجــه	ب ــه	ن ارائ
طــرف	بــه	نفــع	طــرف	دیگــر	در	پــی	خواهــد	داشــت.	

ایجاد	ساختار	یکپارچه	با	مبانی	مستندسازی،	تحلیل	تاخیرات	و	مدیریت	ادعا
متمایزســازی	فراگیــران	بــا	آمــوزش	به	روزتریــن	منابــع،	اســتانداردها،	ســندها	و	مراجــع	برنامه	ریــزی	و	کنتــرل	پــروژه	در	دنیــا	

کــه	بعضــا	دسترســی	بــه	برخــی	از	آنهــا	در	کشــور	ســخت	و	یــا	ناممکــن	اســت.	
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
 CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

4

5

6

7

8

9

5

3

6

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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ویـکرد  ـــزار EPPM بـا ر آمـوزش نـرم افـ
وژه ها یکپــــارچه  ســــازی ســــبد پــــر

ســـایر	 در	کنـــار	 پریمـــاورا	 	EPPM محصـــول	
محصـــوالت	Oracle	از	جملـــه	مدیریـــت	منابـــع،	
ــن،	 ــره	تامیـ ــت	زنجیـ ــی،	مدیریـ ــت	مالـ مدیریـ
ــب	و	کار	 ــوش	کسـ ــد،	هـ ــه	تولیـ ــت	چرخـ مدیریـ
نرم	افزارهـــای	 ســـایر	 و	 	)Business Intelligence(
ـــت	 ـــد	مدیری ـــکار	قدرتمن ـــی	Oracle،	راه ـــر	بنای زی
 Enterprise Project(	ســـازمانی	هـــای	پروژه	ســـبد
می	نمایـــد.	 ارائـــه	 را	 	)Portfolio Management
ـــران	 ـــه	مدی ـــه	کلی ـــکان	را	ب ـــن	ام ـــه	ای ـــکاری	ک راه
و	کارشناســـان	پروژه	هـــا	می	دهـــد	کـــه	تنهـــا	بـــا	
وارد	کـــردن	یـــک	آدرس	در	مرورگـــر	اینترنتـــی	خـــود،	
بـــه	اطالعـــات	پـــروژه	دسترســـی	پیـــدا	نمـــوده	
و	فعالیت	هـــای	چندیـــن	پـــروژه	را	در	لحظـــه،	
ـــن	 ـــد.	ای ـــرل	نماین ـــانی	و	کنت ـــزی،	به	روزرس برنامه	ری
به	روزرســـانی	های	در	لحظـــه	باعـــث	می	گـــردد	
تـــا	مدیـــران	بـــه	گزارش	هـــای	جامـــع	و	دقیقـــی	
ــل	 ــای	تحلیـ ــد	و	از	ابزارهـ ــدا	کننـ ــی	پیـ دسترسـ
ــای	 ــود	فرآیندهـ ــت	بهبـ ــزار	جهـ ــب	نرم	افـ مناسـ
ــرارداد،	 ــف	قـ ــای	مختلـ ــری	در	حوزه	هـ تصمیم	گیـ

ــتفاده	 ــن	و	...	اسـ ــره	تامیـ ــی،	زنجیـ ــع،	مالـ منابـ
 EPPM	در	Timesheet	مـــاژول	چنیـــن	هم	نماینـــد.
ایـــن	امـــکان	را	می	دهـــد	تـــا	کارشناســـان	از	
ــه	 ــوط	بـ ــده	مربـ ــزی	شـ ــای	برنامه	ریـ فعالیت	هـ
ـــرفت	کار	 ـــزارش	پیش ـــد	گ ـــده	و	بتوانن ـــود	آگاه	ش خ
و	Timesheet	خـــود	را	در	لحظـــه	بـــه	روز	نماینـــد.	
ـــه	صـــورت	خـــودکار	و	پـــس	 ـــات	وارد	شـــده	ب اطالع
از	اخـــذ	تاییدیه	هـــای	الزم،	در	برنامـــه	اعمـــال	و	

برنامـــه	به	روزرســـانی	می	شـــود.	
ـــت	 ـــرکت	ها	را	در	جه ـــه،	ش ـــتم	یکپارچ ـــن	سیس ای
ـــن،	 ـــره	تامی ـــع	و	زنجی ـــودن	مصـــرف	مناب ـــه	نم بهین
کاهـــش	هزینه	هـــا،	مدیریـــت	تغییـــرات،	تحقـــق	
فعالیت	هـــا،	 انجـــام	 مورد	نیـــاز	 تاریخ	هـــای	
مدیریـــت	قـــرارداد،	مدیریـــت	ادعـــا	و	آنالیـــز	
فرآیندهـــای	 بهبـــود	 پایـــان،	 در	 و	 تاخیـــرات	
موسســـه	 می	نمایـــد.	 یـــاری	 تصمیم	گیـــری	
ACEMI	جـــزء	معـــدود	موسســـاتی	در	کشـــور	
اســـت	کـــه	اقـــدام	بـــه	آمـــوزش	ایـــن	نرم	افـــزار	

یـــد.	 می	نما

ـــه مقدم
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1.معرفینرمافزارEPPMوقابلیتهایآن

P6وEPPM2.آشناییباتفاوتهای

3.معرفیباپنجرههایاصلینرمافزار

 	Dashboards
 	Portfolios
 	Projects
 	Resources
 	Approval

EPPM4.انواعدادهدر

EPS5.تعریفوایجاد

EPSDetails6.معرفی

 	General
 	Budget Log
 	Notebooks

ProjectPreference7.تنظیمات

 	General
 	Analytics	&	Services
 	Calculation
 	Integrations
 	Team Member

8.ســاختکاربــرجدیــدوOBSوتعریفســطحدسترســی

)UserAdministration(کاربر

9.ایجادپروژهجدید

ProjectDetails10.ویرایشاطالعات

11.تعریفPortfolioومدیریتآن

MyPreference12.آشناییباتنظیماتاولیهدر

P6پروژهازImport.13

EPPMپروژهازExport.14

)WBS(15.تعریفساختارشکستکار

EPPMدرWBS16.ایجاد

WBSDetails17.ویرایشاطالعات

18.تعریــففعالیتهــایپــروژهومعرفــیانــواعفعالیتهــا

EPPMدر

)ActivityDetail(19.تعریفاطالعاتمربوطبهفعالیت

 	General
 	Assignments
 	Codes
 	Discussion
 	Expenses
 	Issues
 	Notebooks
 	Relationships
 	Risks
 	Statues
 	Step
 	Update	History
 	Trace Logic
 	Tasks

)Calendar(20.تقویم

 	Resources	و	Global	،	Project	تقویم	تفاوت
تعریف	ساعات	کاری	و	غیرکاری	 
مشاهده	تقویم	ها	 
ویرایش	تقویم	پروژه	 
تخصیص	تقویم	به	فعالیت	خاص	 

ــه ــصآنب ــادرEPPMوتخصی ــواعقیده ــیان 21.معرف

فعالیتهــا

22.سفارشیسازیصفحهنمایش

ویرایش	ستون	ها	 
تعریف	فیلتر	 
 	Grouping
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 	Sorting
 	Bars	تنظیمات
 	Activity	Network

23.منابع

 	Role	و	Resource	مفهوم	با	آشنایی
 	Role	Dictionary
تعریف	منابع	و	نقش	ها	 
 	Role Team	و	Resource Team
 	Assignments
 	Analysis

24.تخصیصمنابعونقشهابهفعالیتها

25.تسطیحمنابع

26.بررســیســالمتبرنامــه)ScheduleHealth(بــاابــزار

CheckSchedule

27.بهینهسازیبرنامهپروژه

تحلیل	تاریخ	های	زمان	بندی	 
کوتاه	نمودن	زمان	بندی	پروژه	 
تحلیل	منابع	در	دسترس	 
حل	مازاد	تخصیص	منابع	 
تحلیل	هزینه	پروژه	 

)Baseline(28.تهیهبرنامهمبنا

انواع	Baseline	در	EPPM	و	تفاوت	های	آن	 
 	Baseline	برنامه	ایجاد
 	Gantt Chart	در	Baseline	های	میله	نمایش
 	Baseline	های	میله	ویرایش
 	Baseline	به	پروژه	تبدیل
 	Baseline	نمودن	Restore

)Updating(29.بروزرسانیبرنامهزمانبندی

 	Data Date	مفهوم	با	آشنایی
 	Critical Path	مفهوم	با	آشنایی

ثبت	اطالعات	واقعی	پروژه		 
حالت	های			  در	 فعالیت	ها	 پیشرفت	 درصد	 محاسبه	

	%Duration	و	%Unit	و	%Physical
محاسبه	تاخیرات	پروژه	 

Export.30اطالعاتبهاکسلوImportآن

EPPM31.ساختگزارشاتداشبوردیدر

ساخت	داشبورد	 
اضافه	و	حذف	داشبورد	 
 	Portlet	در	نمایش	جهت	ها	داده	فیلتر
ساخت	پورتفولیو	به	صورت	دستی	 
ساخت	پورتفولیو	با	کمک	فیلتر	 

EPPMدرTimesheet.32

شـــده كســـب ارزش مدیریـــت آنالیزهـــای .33

)ValueManagement(
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مهارتسخت نـــوعدوره

ارشدواستراتژی سطـحدوره

مدیریتطرحوبرنامه دپـــارتمان

مهندسمسعودامینی مــــدرس

گواهینامهحضور گواهینامهها

فرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه

P6برنامهریزی،زمانبندیوکنترلپروژهبااستفادهاز
پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

با	ساختار	این	برنامه	و	قابلیت	های	آن	آشنا	شوید.
پروژه	های	خود	را	در	آن	تعریف	نموده	و	به	شکل	موثر	و	بهینه	یکپارچه	نمایید.

پروژه	های	خود	را	که	به	شکل	بهینه	ای	یکپارچه	شده	اند،	به	روزرسانی	و	کنترل	نمایید.
بــا	در	اختیــار	داشــتن	اطالعــات	در	لحظــه	و	بــه	روز	قــادر	باشــید	تــا	از	هــر	منطقــه	ای	بــا	حفــظ	دسترســی	مشــخص	اقــدام	

بــه	اخــذ	تصمیمــات	در	لحظــه	نماییــد.	
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 EPPM	یعنــی	برنامــه،	ایــن	وب	تحــت	نســخه	بــه	تواننــد	می	هســتند،	مســلط	P6	افــزار	نرم	بــه	پیشــتر	کــه	کارشناســانی
کــه	محصولــی	جدیدتــر	و	دارای	امکانــات	و	قابلیت	هــای	متفاوت	تــر	و	اســتفاده	از	آن	رو	بــه	گســترش	می	باشــد،	مســلط	
گردیــده	و	امــور	برنامه	ریــزی	و	کنتــرل	پروژه	هــای	ســازمانی	را	در	قالــب	ایــن	برنامــه	بــه	شــکلی	یکپارچــه	انجــام	دهنــد.	
ــوده	و	 ــک	نم ــه	کم ــای	در	لحظ ــازمان	ها	در	تصمیم	گیری	ه ــازماندهی	س ــه	س ــد	ب ــدت	می	توان ــه	ش ــه	ب ــاختاری	ک س

متخصصــان	ایــن	امــر	را	متمایــز	نمایــد.	در	واقــع	هــدف	ایــن	دوره	آنســت	کــه:

اولین	برگزار	کننده	دوره	عمومی	EPPM	در	کشور
برگزاری	دوره	به	صورت	پروژه	ای	و	کامال	اجرایی

در	اختیار	قراردادن	سرور	برای	انجام	تمرینات	کالس	به	مدت	۶۰	روز	از	زمان	شروع	دوره
بهره	مندی	از	سال	ها	سابقه	اجرایی	و	آموزشی	مدرس	در	صنایع	مختلف	صنعتی،	عمرانی	و	زیرساختی

استفاده	از	تکنیک	های	Oracle	در	بکارگیری	بسیاری	از	ابزارها	برای	مستثنی	کردن	کارشناسان
متمایزسازی	فراگیران	به	علت	آموزش	نکات	کلیدی	و	نهفته	در	نرم	افزار

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

4

5

6

7

8

9

3

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ



dralavipour.com

43

 )S-Curve( وژه  پر پیشرفت  منحنی های 
)انــــواع + تدوین + تحلیل + نکات کلیدی( 

)AACE از  سنـدی  اسـاس  )بـر 

 S-Curves	ـــه ـــه	ب ـــروژه	ک ـــرفت	پ ـــای	پیش منحنی	ه
ـــال	 ـــراد	فع ـــط	اف ـــا	توس ـــتند،	عموم ـــروف	هس مع
پـــروژه	 کنتـــرل	 و	 برنامه	ریـــزی	 زمینـــه	 در	
مهندســـان	 حتـــی	 یـــا	 	)Project Schedulers(
هزینـــه	)Cost Engineers(	تدویـــن	گردیـــده،	تـــا	
ـــی	و	...	را	در	طـــی	 ـــع،	اجرای ـــه	ای،	مناب عملکـــرد	هزین
ــه	 ــف	ارائـ ــای	مختلـ ــواع	پروژه	هـ ــان	و	در	انـ زمـ
ــک	 ــوان	یـ ــه	عنـ ــه	بـ ــی	کـ ــد.	منحنی	هایـ نماینـ
ابـــزار	مدیریـــت	پـــروژه	ای	و	بـــه	منظـــور	قیـــاس	
برنامـــه	و	شـــرایط	حقیقـــی	و	البتـــه	پیش	بینـــی	
ــی،	 ــد.	از	طرفـ ــتفاده	می	گردنـ ــی	اسـ ــرد	آتـ عملکـ
منحنی	هـــای	S	عمومـــا	بـــرای	پشـــتیبانی	از	
ارزیابـــی	عملکـــرد	مدیریـــت	ارزش	کســـب	شـــده	
ـــز	 ـــن	موضـــوع	نی ـــه	ای ـــده	ک ـــتفاده	گردی )EVM(	اس

ــد	 ــه	می	توانـ ــت	کـ ــی	اسـ ــای	جالبـ از	قابلیت	هـ
ــردد.	 ــه	گـ ــا	یکپارچـ ــایر	بخش	هـ ــا	سـ بـ

از	ایـــن	رو	و	بـــا	توجـــه	بـــه	اهمیـــت	ایـــن	
ــا	 ــه	بـ ــم	در	دوره	ای	کـ ــد	داریـ ــا،	قصـ منحنی	هـ
تمرکـــز	بـــر	روی	یکـــی	از	مهم	تریـــن	اســـناد	
انجمـــن	مهندســـی	هزینـــه	)AACE(	برگـــزار	
منحنی	هـــا	 ایـــن	 بررســـی	 بـــه	 می	گـــردد،	
ــر	 ــردی	و	دقیق	تـ ــکلی	کاربـ ــه	شـ )S-Curves(	بـ
بپردازیـــم.	دوره	ای	کـــه	بـــه	منظـــور	بهبـــود	درک	
ـــان	 ـــم	و	ذینفع ـــن	تی ـــترک	بی ـــان	مش ـــاد	زب و	ایج
پـــروژه	ارائـــه	گردیـــده	و	بـــا	پرداختـــن	بـــه	
ــتر	ایـــن	منحنی	هـــای	کاربـــردی،	 جزئیـــات	بیشـ
ـــه	 ـــروژه	ب ـــاالن	پ ـــرای	فع ـــادی	را	ب ـــی	زی اثربخش

همـــراه	دارد.		

ـــه مقدم
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مهارتسخت نـــوعدوره

ارشدواستراتژی سطـحدوره

مدیریتبرنامهریزیوزمانبندی دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپور مــــدرس

گواهینامهحضور گواهینامهها

فرآیندبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

مبانی	و	مفاهیم	اولیه	S-Curves	را	فرا	خواهید	گرفت.	
نحوه	تدوین	منحنی	های	خط	مبنای	S	معروف	به	Baseline S-Curves	را	یاد	خواهید	گرفت.	

تحلیل	نمودارهای	S	را	در	بخش	ها	و	انواع	مختلف	فرا	خواهید	گرفت.	

1

2

3

در	ایــن	دوره	و	در	زمانــی	کوتــاه،	نــکات	کلیــدی	را	بــر	اســاس	یکــی	از	مهم	تریــن	اســناد	انجمــن	AACE،	بــرای	توســعه	
ــن	دوره: ــع،	در	ای ــد.	در	واق ــاد	می	گیری ــروژه	ی ــرل	پ ــزی	و	کنت ــود	در	بخــش	برنامه	ری ــای	خ مهارت	ه

اولین	برگزار	کننده	دوره	های	RP	انجمن	AACE	با	رویکردی	یکپارچه	در	کشور
AACE	انجمن	از	مهم	سند	یک	آموزش

ایجاد	تمایز	بین	فعاالن	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	با	یادگیری	این	مبانی
برگزاری	دوره	با	رویکرد	یکپارچگی	مبانی	برنامه	ای	و	قراردادی

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
 CM	راه	نقشه	راستای	در	پربازده	و	خالصه	تخصصی،	صورت	به	محتوا	ارائه

وجـــهتمایـــزایـــندوره
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S-Curves1.مبانیومفاهیماولیه

2.تدویـــنمنحنیهـــایخـــطمبنـــایSمعـــروفبـــه

BaselineS-Curves

 	S	رایج	های	منحنی
ــه	  ــروف	بـ ــروژه	S	معـ ــرفت	پـ ــای	پیشـ منحنی	هـ

Progress S-Curves
منحنی	های	S	بر	اساس	زودترین	و	دیرترین	تاریخ	ها	 
منحنی	هـــای	احجـــام	پـــروژه	S	معـــروف	بـــه	 

Quantity		S-Curves
 	 S	پــروژه	نقدینگــی	جریــان	شــبکه	هــای	منحنی

Cash Flow S-Curves	بــه	معــروف
S3.واردکردناطالعاتپیشرفتدرمنحنیهای

S4.تحلیلنمودارهای

 	)Actual Data(	اجرا	های	داده	ورود
 	)Earned Value(	شده	کسب	ارزش	تحلیل
 	)Earned Schedule(	شده	کسب	زمانی	برنامه	تحلیل
تاریخ	هـــا	  دیرتریـــن	 و	 زودتریـــن	 تحلیـــل	

)Early	and	Late	Dates(
 	)PV Curve(	برنامه	واحد	منحنی	ایجاد
نکات	مهم	در	تحلیل	ها	 

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ

44



dralavipour.com

45

مـدیریت یکپـارچه مالـی، حسابــداری و 
وژه محور وژه و سازمان های پر هزینه در پر

دو	بعـــد	زمـــان	و	هزینـــه	از	ارکان	اصلـــی،	بخصـــوص	
در	پروژه	هـــای	ســـاخت	بـــوده	و	ایـــن	دو	مـــورد	
ــت	 ــت	و	شکسـ ــی	موفقیـ ــاخص	های	اصلـ از	شـ
پروژه	هـــای	ســـاخت	بـــه	حســـاب	می	آینـــد،	
ـــده،	 ـــام	ش ـــات	انج ـــاس	مطالع ـــر	اس ـــن	ب هم	چنی
بیشـــترین	عامـــل	ورشکســـتگی	ســـازمان	های	
ـــد.	 ـــی	می	گردن ـــی	تلق ـــائل	مال ـــور،	مس ـــروژه	مح پ
ـــز	 ـــر	حائ ـــی	از	دو	منظ ـــت	مال ـــوع	مدیری ـــا	موض ام
ــاختار	 ــا	سـ ــش	اول	بـ ــت.	در	بخـ ــت	اسـ اهمیـ
ـــه	 ـــه	ای	مواج ـــابداری	و	هزین ـــی،	حس ـــت	مال مدیری
ـــل	 ـــه	دلی ـــا	را	ب ـــرل	هزینه	ه ـــد	کنت ـــه	بای ـــتیم	ک هس
ــرا	 ــی،	اجـ ــائل	مالـ ــران	در	مسـ ــری	از	بحـ جلوگیـ
ـــازمان	ها	 ـــه	در	بســـیاری	از	س ـــی	ک نماییـــم.	موضوع
و	بـــه	دلیـــل	تبدیـــل	شـــدن	ســـاختار	کنتـــرل	هزینـــه	
ـــت	 ـــود	را	از	دس ـــدی	خ ـــه،	کارآم ـــزارش	هزین ـــه	گ ب
داده	و	زمانـــی	گزارشـــات	تحلیـــل	می	گردنـــد	کـــه	
ــز	 ــش	دوم	نیـ ــد.	در	بخـ ــی	الزم	را	ندارنـ اثربخشـ
بـــا	ســـاختاری	مواجـــه	هســـتیم	کـــه	بتوانـــد	در	
ـــت	 ـــرات	و	مدیری ـــی	تاخی ـــازی	مال ـــش	کمی	س بخ
ـــا	 ـــاری	م ـــه	ی ـــده	ب ـــل	ش ـــارات	تحمی ـــای	خس ادع
آمـــده	و	از	رد	شـــدن	الیحه	هـــای	تدویـــن	شـــده	

ـــد.	 ـــری	نمای جلوگی

ســـاختار	 کـــه	 باشـــیم	 آگاه	 بایـــد	 پـــس	
ـــایر	 ـــاختار	س ـــا	س ـــور	ب ـــروژه	مح ـــازمان	های	پ س
ســـازمان	ها	متفـــاوت	بـــوده	و	یـــک	اســـتاندارد	
ـــود	دارد.	 ـــا	وج ـــرای	آن	در	دنی ـــخصی	ب ـــه	مش روی
ـــابداری،	 ـــتم	حس ـــد	سیس ـــه	می	توان ـــاختاری	ک س
ـــوده	و	 ـــه	نم ـــه	را	یکپارچ ـــی	و	هزین ـــت	مال مدیری
ـــبب	 ـــه	س ـــاختارمندی	را	ب ـــات	س ـــا	گزارش ـــه	تنه ن
کنتـــرل	هزینه	هـــا	ارائـــه	نمایـــد،	بلکـــه	بـــا	
ـــردد.	 ـــه	گ ـــرات	یکپارچ ـــازی	تاخی ـــاختار	کمی	س س
از	ایـــن	رو،	بـــرای	مدیریـــت	صحیـــح	مالـــی	
و	حســـابداری	و	کنتـــرل	هزینه		هـــا	در	ایـــن	
رویـــه	 اســـتاندارد	 اســـت	 الزم	 ســـازمان	ها،	
ــه	ای	 ــتاندارد	رویـ ــم.	اسـ ــرا	بگیریـ ــود	را	فـ موجـ
ـــه	آن	 ـــن	دوره	ب ـــی	در	ای ـــورت	جامع ـــه	ص ـــه	ب ک
ــال	 ــد	کامـ ــک	فرآینـ ــت	و	در	یـ ــم	پرداخـ خواهیـ
ــما	 ــه	شـ ــی	را	بـ ــن	مبانـ ــه،	ایـ ــاختار	یافتـ سـ
تمامـــی	 بتوانیـــد	 تـــا	 می	دهیـــم	 آمـــوزش	
ــازی	 ــازمانتان	پیاده	سـ ــزم	را	در	سـ ــن	مکانیـ ایـ
ـــد	 ـــک	آن	بتوانی ـــه	کم ـــه	ب ـــاختاری	ک ـــد.	س نمایی
کمی	ســـازی	مالـــی	تاخیـــرات	پـــروژه	را	انجـــام	
ـــارات	 ـــای	خس ـــدن	الیحه	ه ـــال	رد	ش داده	و	احتم

ارائـــه	شـــده	را	نیـــز	کاهـــش	دهیـــد.	

ـــه مقدم
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1.مقدمه

ــیوحســابداری ــتمال ــیدرمدیری ــاتکل «ماحظ
پــروژه:دالیــل	شکســت	ســازمان	ها	در	صنعت	ســاخت،	
ــی	در	ســازمان	های	پروژه	محــور،	 معرفــی	مدیریــت	مال
بررســی	وظایــف	و	مســئولیت	های	واحدهــای	مختلــف	
در	زمینــه	مدیریــت	مالــی	پروژه	هــا	از	منظــر	مدیریــت	
منابــع	مالــی،	مدیریــت	هزینــه	و	ســود،	مدیریت	شــبکه	
جریــان	نقدینگــی،	مدیریــت	گزینه	هــای	ســرمایه	گذاری	

و	...		
2.مدیریتحسابداریپروژه

«سیســتمحســابداریپــروژه:نــوع	حســابداری	پروژه	
ــواع	 ــی	ان ــات،	معرف ــبه	مالی ــا	محاس ــاط	آن	ب و	ارتب
روش	هــای	حســابداری،	ســاختارهای	صحیــح	مالــی	و	
ــروژه،	 ــاختار	پ ــاس	س ــر	اس ــرفصل	ها	ب ــته	بندی	س دس
دفتــر	کل،	ترازنامــه،	صــورت	ســود	و	زیان،	نــکات	کلیــدی	
حســابداری	درآمــد	پــروژه،	هزینــه	مواد	و	مصالــح،	
ــکار	 ــزات،	پیمان ــین	آالت	و	تجهی ــانی،	ماش ــروی	انس نی
ــات	 ــام	جزئی ــروژه،	تم ــازمان	و	پ ــری	س ــزء،	باالس ج
ــر،	 ــن	دفات ــاط	بی ــه	ماشــین	آالت،	ارتب ســرفصل	جداگان
هزینه	هــای	 کل	 دفتــر	 اصولــی	 ســاختار	 تدویــن	
ــر	 ــروژه،	دفت ــای	پ ــذاری	هزینه	ه ــاختار	کد	گ ــروژه،	س پ
کدگــذاری	 سیســتم	 ماشــین	آالت،	 هزینه	هــای	 کل	
کدگــذاری	 ســاختارهای	 ماشــین	آالت،	 هزینه	هــای	
بــا	 ســاختارها	 ارتبــاط	 	،ICMS ماننــد	 بین	المللــی	
MasterFormat	و	UniFormat	و	...	بــه	همــراه	نمونه	هــای	

ــردی کارب
ــواع	 ــروژه:بررســی	ان ــیپ ــاتمال «حســابداریعملی
ــا	ترازنامــه،	 ــاط	آن	ب ــروژه	و	ارتب ــی	پ تراکنش	هــای	مال
صــورت	ســود	و	زیــان،	دفتــر	کل	هزینه	هــای	پــروژه	و	
ــار،	 ــف	انب ــای	مختل ــین	آالت	در	زمینه	ه ــر	کل	ماش دفت
خریــد،	تــدارکات،	وام،	ارســال	و	پرداخــت	صــورت	
ــروژه،	باالســری	های	 وضعیــت،	اجــاره،	باالســری	های	پ
همــراه	 بــه	 و	...	 ماشــین	آالت	 مالیــات،	 ســازمان،	

ــردی ــال	کارب ــای	کام نمونه	ه

«مســائلتکمیلــیحســابداریپــروژه:محاســبه	
	،Non-Committed و	 	Committed هزینه	هــای	 انــواع	
ــاط	 ــبه	Underbillings	و	Overbillings،	ارتب ــوه	محاس نح
تمامــی	ایــن	مــوارد	بــا	مدیریــت	ارزش	کســب	شــده	
)EVM(،	ارتبــاط	تمامــی	ایــن	مــوارد	بــا	ســاختار	
حســابداری	و	مالیاتــی	پــروژه،	تفــاوت	رویه	هــای	
حســابداری	تعهــدی	و	درصــد	پیشــرفت،	نحــوه	کنتــرل	
سیســتم	های	 پــروژه،	 حســابداری	 سیســتم	های	
همــراه	 بــه	 و	...	 پــروژه	 حســابداری	 نرم	افــزاری	

نمونه	هــای	کامــال	کاربــردی
ــی	 ــروژه:معرف ــاتدرپ ــتهاکومالی ــبهاس «محاس
انــواع	روش	هــای	مختلــف	اســتهالک	بــه	همــراه	
ــا	بررســی	 مقایســه	آنهــا	و	حــل	مثال	هــای	کاربــردی	ب
ــود	و	زیان	 ــی	س ــا	مبان ــا	ب ــاط	روش	ه ــت	و	ارتب اهمی
ســازمان	های	پــروژه		محــور	و	...	بــه	همــراه	نمونه	هــای	

ــردی ــال	کارب کام
3.مدیریتهزینهپروژه

«بــرآوردهزینــهوقیمــتپروژه:	ارائه	ســاختار	فرآیندی	
ــه	قبــل	از	 ــه	پــروژه	از	مرحل ــرآورد	هزین ــرای	ب جامــع	ب
ــواع	 ــرآورد	ان ــاخت،	ب ــس	از	س ــه	پ ــا	مرحل ــی	ت طراح
ــح،	 ــانی،	مصال ــروی	انس ــین	آالت،	نی ــای	ماش هزینه	ه
ــروژه،	 ــزء،	باالســری	ســازمان،	باالســری	پ ــکار	ج پیمان
معرفــی	انــواع	روش	هــای	بــرآورد	هزینــه	و	ارتبــاط	آن	
سیســتم	کدگــذاری	هزینــه	بــه	همــراه	بررســی	تفــاوت	
ایــن	ســاختارها	بــرای	انــواع	مدل	هــای	پرداختــی	بــا	
 Summary	Sheet	و	Recap Sheet	هــای	فرم	بررســی
و	...(،	بررســی	نحــوه	ارتبــاط	ســاختار	شکســت	کار	
)WBS(،	ســاختار	شکســت	هزینــه	)CBS(	بــا	ســاختار	
ــا	 ــه	ب ــن	بودج ــوه	تدوی ــتاندارد،	نح ــذاری	و	اس کدگ
ــوه	 ــات	نح ــی،	جزئی ــره	احتیاط ــن	ذخی ــر	گرفت درنظ
ایجــاد	ســاختار	بودجــه	ای	در	پروژه	هــای	EPC،	نحــوه	
 )PMB(	هزینــه	مدیریــت	مبنــای	خــط	ســاختار	ایجــاد
بــا	بررســی	انــواع	نمونه	هــای	اجرایــی	و	...	بــه	همــراه	

ــردی ــال	کارب ــای	کام نمونه	ه
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ــه: ــرایمناقص ــودب ــریوس ــدباالس ــندرص «تعیی
 CM بــرآورد	 بــرای	 بررســی	روش	نقطــه	سر	به	ســر	
Ratio	و	حجــم	کار	مورد	نیــاز	بــه	همــراه	بررســی	نــکات	
کاربــردی	بــرای	کاهــش	و	مدیریــت	درصــد	باالســری	و	
ــردی ــال	کارب ــای	کام ــراه	نمونه	ه ــه	هم ــود	و	...	ب س

در	 هزینــه	 مدیریــت	 پــروژه: هزینــه مدیریــت »
انســانی،	 نیــروی	 مصالــح،	 مختلــف	 بخش	هــای	
ماشــین	آالت،	پیمانــکار	جــزء،	باالســری	پروژه،	باالســری	
ســازمان،	ذخیره	هــای	احتیاطــی،	ارتبــاط	هزینه	هــا	
بررســی	 نحــوه	 	،Non-Committed و	 	Committed بــا	
انحرافــات	هزینــه	ای،	نحــوه	بررســی	ســود	کســب	شــده	
ــی،	 ــی	هزینه	هــای	آت ــروژه،	نحــوه	پیش	بین در	طــول	پ
نحــوه	مدیریــت	هزینــه	در	صــورت	واریانــس	مثبــت	و	
منفــی،	ارائــه	ســاختار	و	فرآینــد	جامــع	مدیریــت	ارزش	
ــا	 ــه	ب کســب	شــده	)EVM(	بــه	صورتــی	مرحله	به	مرحل
ــای	 ــا	هزینه	ه ــاختار	EVM	ب ــاط	س ــن	PMB،	ارتب تدوی
Committed	و	Non-Committed	و	سیســتم	کدگــذاری	
ــاخص	های	 ــی	ش ــبه	تمام ــوه	محاس ــده،	نح ــه	ش ارائ
EVM	در	مدل	هــای	پیچیــده	و	پیشــرفته،	نحــوه	اصــالح	
EVM	در	طــول	پــروژه،	نحــوه	اســتفاده	از	ســاختارهای	
ــی	 ــده،	پیش	بین ــالح	ش ــده	اص ــب	ش ــت	کس مدیری
ــه	 ــده	ب ــت	ارزش	کسبش ــاخص	های	مدیری ــه	ش کلی
صورتــی	جامــع،	بررســی	انــواع	گزارشــات	پیشــرفته	بــا	
ــتانداردهای	 ــواع	اس ــی	ان ــا	بررس ــتفاده	از	EVM	و	ب اس
ارائــه	شــده	از	ســوی	GAO	و	PMI	و	DOD	و	...	بــه	همراه	

ــردی ــال	کارب ــای	کام نمونه	ه
4.مدیریتمالیپروژه

ــروژه ــازمانپ ــادرس ــودپروژهه ــزس ــزمراک «آنالی
ــاط	 ــروژه	و	ارتب ــود	پ ــز	س ــی	مراک ــز	تمام ــور:آنالی مح
ــه	 ــه	و	مدیریــت	هزین ــرآورد	هزین ــا	بخش	هــای	ب آن	ب
بــرای	یافتــن	میــزان	ســود	در	هــر	کــدام	از	مراکــز،	آنالیز	
قیمــت	تمــام	شــده	پــروژه،	آنالیــز	تیم	هــای	کاری،	آنالیز	
نحــوه	برآوردهــای	انجــام	شــده،	آنالیــز	نحــوه	عملکــرد	
ــودآوری،	 ــین	آالت	در	س ــز	ماش ــروژه،	آنالی ــت	پ مدیری

آنالیــز	و	تحلیــل	پروژه	هــا	از	منظــر	ســودآوری،	آنالیــز	و	
تحلیــل	کارفرمایــان	از	منظــر	ســودآوری	و	...	بــه	همــراه	

ــردی ــال	کارب ــای	کام نمونه	ه
ــور: ــروژهمح ــازمانپ ــیدرس ــاتمال ــزگزارش «آنالی
ــق	 ــی	منطب ــای	مال ــواع	صورت	ه ــل	ان ــه	و	تحلی تجزی
ــی	 ــه	صورت ــور	ب ــازمان	های	پروژه	مح ــاختار	س ــر	س ب
ــا	بررســی	شــاخص	های	اختصاصــی	 ــردی	ب ــال	کارب کام
پروژه	هــا	بخصــوص	در	صنعــت	ســاخت	و	...	بــه	

ــردی ــال	کارب ــای	کام ــراه	نمونه	ه هم
ــروژه: ــیپ ــاینقدینگ ــبکهجریانه ــیش «پیشبین
آمــوزش	جامــع	مدل	ســازی	کامــل	شــبکه	جریــان	
نقدینگــی	پــروژه	از	ابتــدا	تــا	انتهــا	در	انــواع	پروژه	هــا	
بــا	رویکــرد	پرداخــت	صــورت	وضعیــت	و	یــک	قلــم	و	...	

ــردی ــال	کارب ــای	کام ــراه	نمونه	ه ــه	هم ب
ــازمان ــیس ــاینقدینگ ــبکهجریانه ــیش «پیشبین
پــروژهمحــور:آمــوزش	جامــع	مدل	ســازی	کامــل	
ــا	 ــور	ب ــروژه	مح ــازمان	پ ــی	س ــان	نقدینگ ــبکه	جری ش
ــاختارهای	 ــواع	س ــروژه	و	ان ــن	پ ــن	چندی در	نظرگرفت
مالیــات،	 مالــی،	 ســپرده	های	 ســازمانی،	 مختلــف	
ــراه	 ــه	هم ــده	و	...	ب ــای	اصــالح	ش صــورت	وضعیت	ه

نمونه	هــای	کامــال	کاربــردی	
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مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره
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جـــزئیاتدوره

اهمیت	و	تفاوت	های	ساختار	یکپارچه	حسابداری،	هزینه	و	مالی	را	در	پروژه	ها	و	سازمان	های	پروژه	محور	خواهید	آموخت.	
نحوه	ساختارسازی	حسابداری	پروژه	و	تشکیل	دفترهای	کل،	صورت	سود	و	زیان،	دفاتر	کل	هزینه	پروژه	و	ماشین	آالت،	سیستم	

کدگذاری	دفاتر،	انواع	تراکنش	های	پروژه	و	سیستم	های	حسابداری	و	اهمیت	ساختار	مالیاتی	پروژه	را	فرا	می	گیرید.	
نحــوه	مدیریــت	هزینــه	را	از	مرحلــه	بــرآورد	هزینــه،	تدویــن	بودجــه،	تخصیــص	هزینــه	و	مدیریــت	هزینــه	پــروژه	را	بــه	شــکل	

کامــل	خواهیــد	آموخــت.
ســاختار	تجزیــه	و	تحلیــل	صورت	هــای	مالــی	ســازمان	پــروژه	محــور	را	همــراه	بــا	پیش	بینــی	شــبکه	جریان	هــای	نقدینگــی	

پــروژه	و	ســازمان	را	بــرای	تعییــن	کســری	بودجــه	بــه	صــورت	کامــل	فــرا	خواهیــد	گرفــت.
اهمیت	و	جزئیات	این	ساختار	را	از	نگاه	حقوقی	و	قراردادی	و	به	منظور	تدوین	الیحه	ضرر	و	زیان	فرا	می	گیرید.	

1

2

4

3

موارد	مطروحه	در	دوره	سال	ها	در	پروژه	ها	و	سازمان	های	پروژه	محور	به	نحوی	کاربردی	به	کار	گرفته	شده	و	حتی	مبنای	نرم	افزاهای	
مدیریت	مالی	و	حسابداری	پروژه	ها	تلقی	می	گردند.	با	فراگیری	این	مباحث،	می	توانید	به	طراحی	سیستم	یکپارچه		اقدام	نموده	
و	نه	تنها	به	کمک	آن	مبانی	مالی	و	هزینه	ای	را	به	شکلی	استاندارد	مدیریت	نمایید،	بلکه	می	توانید	در	بحث	کمی	سازی	تاخیرات	
نیز	به	شکلی	اصولی	از	آن	استفاده	کنید.	این	دوره	به	شکلی	طراحی	شده	تا	با	آموزش	موارد	زیر	شما	را	نسبت	به	سایر	فعاالن	

این	حوزه	متمایز	نماید.	در	این	دوره:

اولین	برگزار	کننده	دوره	جامع	مدیریت	حسابداری،	هزینه	و	مالی	پروژه	بر	اساس	استانداردهای	بین	المللی	در	کشور
برگزاری	دوره	با	رویکرد	پروژه	و	سازمان	های	پروژه		محور

ارائه	ساختار	حسابداری،	مدیریت	هزینه	و	مدیریت	مالی	در	قالب	یک	فرآیند	استاندارد	اجرایی	و	عملیاتی
ارائه	نکات	کلیدی	و	حیاتی	در	زمان	ایجاد	ساختار	حسابداری	به	منظور	کمی	سازی	صحیح	در	زمان	محاسبه	خسارت	تاخیر

ایجاد	ساختار	یکپارچه	با	مبانی	مستندسازی،	تحلیل	تاخیرات	و	مدیریت	ادعا
متمایزســازی	فراگیــران	بــه	دلیــل	آمــوزش	به	روزتریــن	منابــع،	اســتانداردها،	ســندها	و	مراجــع	مدیریــت	مالــی،	حســابداری	و	

هزینــه	پــروژه	در	دنیــا	کــه	بعضــا	دسترســی	بــه	برخــی	از	آنهــا	در	کشــور	ســخت	و	یــا	ناممکــن	اســت.	
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1
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ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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نــــرم افــزار  آمــــوزش 
 Microsoft Project  

وژه پـــــر مــــدیریت  در 

نرم	افـــزار	Microsoft Project	یـــا	MSP	یکـــی	از	
ــه	 ــت	کـ ــس	اسـ ــه	آفیـ ــای	مجموعـ نرم	افزارهـ
ــروژه	 ــرل	پـ ــزی	و	کنتـ ــول	برنامه	ریـ ــرای	اصـ بـ
مـــورد	اســـتفاده	قـــرار	می	گیـــرد.	محیـــط	کاربـــر	
پســـند،	یادگیـــری	آســـان،	امـــکان	تعریـــف	
ــب	 ــه	عقـ ــت	بـ ــی	و	بازگشـ ــای	شمسـ تاریخ	هـ
ــمار	 ــه	شـ ــزار	بـ ــن	نرم	افـ ــای	ایـ )Undo(	از	مزایـ
مـــی	رود.	در	کشـــور	مـــا،	در	بیشـــتر	پروژه		هـــای	
کوچـــک	و	متوســـط	و	نیـــز	پروژه		هـــای	عمرانـــی	
و	 برنامه	ریـــزی	 بـــرای	 نرم	افـــزار	 ایـــن	 از	
کنتـــرل	پـــروژه	اســـتفاده	می	شـــود	کـــه	تنـــوع	
ایـــن	 اخیـــر	 نســـخه	های	 در	 گزارش	گیـــری	
ــت.	 ــزوده	اسـ ــت	آن	افـ ــر	محبوبیـ ــزار	بـ نرم	افـ
امـــا	نکتـــه	مهـــم	فرآینـــد	یادگیـــری	ایـــن	
ــیاری	 ــه	در	بسـ ــزاری	کـ ــت.	نرم	افـ ــزار	اسـ نرم	افـ
از	جهـــات	در	زمینـــه	فهـــم	منطـــق	قراردادهـــای	
پروژه	هـــای	ســـاخت	ضعـــف	داشـــته	و	مـــدرس	

ـــه	 ـــدام	ب ـــوع	اق ـــن	موض ـــه	ای ـــی	ب ـــا	آگاه ـــد	ب بای
آمـــوزش	نمایـــد.	آموزشـــی	کـــه	بایـــد	فراتـــر	از	
ـــاختاری	 ـــاس	س ـــر	اس ـــوده	و	ب ـــا	ب ـــس	ابزاره تدری
ـــور،	 ـــن	منظ ـــه	همی ـــردد.	ب ـــه	گ ـــور	ارائ ـــروژه		مح پ
ـــزار	 ـــوزش	نرم	اف ـــه	آم ـــده	در	زمین ـــن	ش دوره	تدوی
Microsoft Project	یـــا	MSP،	بـــه	دلیـــل	رعایـــت	
ــه	 ــن	تجربـ ــاختارها	و	هم	چنیـ ــن	سـ ــی	ایـ تمامـ
ـــاختمانی،	 ـــای	س ـــواع	پروژه	ه ـــدرس	در	ان ـــاالی	م ب
ــه	 ــاختی	و	البتـ ــی	و	زیرسـ ــت	و	گازی،	عمرانـ نفـ
ـــی	در	تدریـــس	 ـــراه	ســـابقه	طوالن ـــه	هم ـــی،	ب صنعت
ـــوردار	 ـــادی	برخ ـــز	زی ـــه	تمای ـــزار،	از	وج ـــن	نرم	اف ای
ـــر	 ـــان	خاط ـــا	اطمین ـــد	ب ـــب	می	توان ـــوده	و	مخاط ب
زیـــادی	در	ایـــن	دوره	حضـــور	یابـــد.	دوره	ای	کـــه	
بـــا	آمـــوزش	ریزه	کاری	هـــای	فراوانـــی	کـــه	افـــراد	
ـــر	 ـــان	ام ـــتند،	کارشناس ـــنا	هس ـــا	آش ـــا	آنه ـــی	ب کم
ـــت	 ـــر	موفقی ـــادی	ب ـــر	زی ـــوده	و	تاثی ـــز	نم را	متمای

ـــد.	 ـــته	باش ـــا	داش ـــغلی	آنه ش

ـــه مقدم
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1.مفاهیماولیهوتنظیماتابتدایینرمافزار

آشنایی	با	تعاریف	اولیه	مدیریت	پروژه	 
آشنایی	با	کار	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	 
تنظیمـــات	ابتدایـــی	نرم	افـــزار	در	پنجره	هـــای		 

Advanced و	 	General	 ،Display	 ،Schedule	 ،Save
 	MSP	در	تقویم	انواع	معرفی
تعریف	تقویم	جدید	 
ویرایش	تقویم	 
تعریف	تعطیالت	و	استثنائات	در	تقویم	 
ایجاد	سطح	صفر	در	برنامه	زمان	بندی	 
 	 MSP	در	Task	Type	انواع	معرفی

2.تعریفپروژه

 	MSP	در	پروژه	اولیه	اطالعات	تعریف
تعریف	بسته	های	کاری	و	فعالیت	های	پروژه	 
معرفی	ساختار	شکست	کار	)WBS(	و	انواع	آن	 
 	MSP	در	)WBS(	کار	شکست	ساختار	ایجاد
 	)WBS Code(	کار	شکست	ساختار	کدهای	ویرایش

)Timeschedule(3.تهیهبرنامهزمانبندی

ــواع	فعالیت	هــا	در	MSP	و	Insert	نمــودن	آنهــا	در		  ان
ــدی ــه	زمان	بن برنام

 	)Recurring Task(	ادواری	های	فعالیت	تعریف
معرفــی	انــواع	روش	هــای	بــرآورد	مــدت	زمــان	انجام		 

فعالیت	هــا	و	تعریــف	آن	در	برنامــه
 	MSP	در	Elapsed Duration
معرفی	انواع	رابطه	بین	فعالیت	ها	 
تعریف	روابط	پیش	نیازی	بین	فعالیت	ها	 
 	Lead	و	Lag	تعریف
تعریف	رابطه	دسته	جمعی	 
 	 Auto Schedule	و	Manually	Schedule	تفاوت	بررسی
 	MSP	در	LOE	فعالیت	ساخت	نحوه
 	Inspect	ابزار	معرفی
 	)Sub Project(	پروژه	زیر	تعریف	نحوه
ــی		  ــازی	خارج ــازی	و	پس	نی ــط	پیش	نی ــف	رواب تعری

)External Predecessors(
 	DCMA	استاندارد	شاخص	۱۴	معرفی	و	بندی	زمان	قواعد

)CPM(4.روشمسیربحرانی

 	)Total Slack(	کل	شناوری	محاسبه
 	)Free Slack(	آزاد	شناوری	محاسبه
تعریف	مسیر	بحرانی	پروژه	 
 	MSP	در	)Constraint(	قید	انواع
تعریف	قید	در	برنامه	زمان	بندی	 
 	MSP	در	Move	ابزار	معرفی
تعریف	Deadline	برای	فعالیت	ها	 
مساله	شناوری	منفی	در	برنامه	زمان	بندی	 

5.تنظیماتFormattingبرنامه

سفارشی	نمودن	نمودار	گانت	و	میله	ها	 
تنظیمات	فونت	در	فضاهای	مختلف	برنامه	 
 	)Timescale(	زمانی	مقیاس	تنظیمات
 	)Gridlines(	برنامه	در	خطوط	تنظیمات
 	Task Path	ابزار	معرفی
 	 Graphical Indicators	ابزار	از	استفاده
تنظیمات	Page Setup	و	چاپ	 

6.دستهبندیفعالیتها)Grouping(وابزارفیلتر

 	)Group	by...(	ها	فعالیت	بندی	دسته
 	Group	by	فرض	پیش	های	گزینه	معرفی
 	Outline Code	تعریف
 	Outline Code	اساس	بر	ها	فعالیت	بندی	دسته
تعریف	فیلتر	 
کاربرد	فیلتر	 
معرفی	فیلترهای	پیش	فرض	برنامه	 
ساخت	فیلتر	جدید	و	دلخواه	 
 	Highlight	ابزار	معرفی
معرفــی	Table	هــای	پیش	فــرض	در	برنامــه	و	ایجــاد		 

ــی Tableهای	سفارش
ایجاد	View	های	سفارشی	 
 	MSP	در	)Sort(	ها	فعالیت	کردن	مرتب
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7.منابع

مفهوم	منابع	در	برنامه	ریزی	 
 	MSP	در	منابع	انواع
تعریف	منابع	در	برنامه	زمان	بندی	 
 	Resource Sheet	پنجره	فیلدهای	معرفی
 	Resource Pool	ایجاد
تخصیص	منابع	به	فعالیت	ها	 
مفهوم	منابع	موازی	و	سری	در	برنامه	ریزی	 
تفاوت	انواع	Type	Task	در	برنامه	ریزی	منابع	 
 	Cost	جنس	از	منبع	کاربرد
گزارش	گیری	از	منابع	پروژه	 
 	Resource Usage	پنجره	معرفی
نحوه	ایجاد	توزیع	غیرخطی	منابع	 
 	Resource Graph	پنجره	معرفی
 	)Resource Leveling(	منابع	تسطیح
معرفی	انواع	روش	های	دستی	تسطیح	منابع	 
تسطیح	منابع	به	روش	اتوماتیک	 

MSP8.معرفیوتنظیماتسایرنماهادر

 	Calendar	نمای
 	Network Diagram	نمای
 	Resource Form	نمای
 	Task Form	نمای
 	Task Sheet	نمای
 	Team Planner	نمای
 	Timeline	نمای
 	Tracking Gant	نمای

S-Curve9.ضریبوزنیوترسیم

تعریف	ضریب	وزنی	 
انواع	ضریب	وزنی	 
 	MSP	در	ها	فعالیت	وزنی	ضریب	محاسبه
 	MSP	در	نویسی	فرمول	با	آشنایی
محاسبه	درصد	پیشرفت	برنامه	ای	پروژه	 
 	S-Curve	پروژه	ای	برنامه	پیشرفت	نمودار	ترسیم

 	MSP	در	)Banana Curve(	موزی	نمودار	ترسیم
 	)Baseline(	مبنا	برنامه	تعریف
کاربرد	تعریف		Baselineها	در	کنترل	پروژه	 
 	Interim Plan	معرفی

10.بهروزرسانیبرنامهزمانبندی

به	روز	رسانی	برنامه	زمان	بندی	 
محاسبه	درصد	پیشرفت	واقعی	پروژه	 
ــه	ای	و		  ــرفت	برنام ــد	پیش ــان	درص ــبه	همزم محاس

ــروژه ــی	پ واقع
 	MSP	در	)Reschedule(	مجدد	بندی	زمان
محاسبه	تاخیرات	پروژه	 
ترسیم	نمودار	پیشرفت	برنامه	و	واقعی	پروژه	 
تعریف	ضریب	وزنی	به	روش	منبع	مجازی	 
نحوه	به	روزرسانی	برنامه	زمان	بندی	با	منبع	مجازی	 
 	Catch up Plan	برنامه	و	Replan	برنامه	تهیه

MSPدر)EVM(11.مدیریتارزشکسبشده

 	 SPI	،CPI	،شده	کسب	ارزش	مدیریت	شاخص	معرفی
،VAC	،EAC	،TCPI	،CV	SV	و	...

 	MSP	در	EVM	های	شاخص	محاسبه
)Reports(12.گزارشات

 	MSP	در	موجود	و	فرض	پیش	گزارشات	معرفی
ساخت	گزارشات	دلخواه	و	جدید	 
 	Visual Report	ایجاد

MSP13.سایرابزارهادر

 	MSP	در	ماکرو	ایجاد
کاربرد	ماکرو	در	رنگ	بندی	سطوح	ساختار	شکست	کار	 
ایجاد	ستون	با	تاریخ	شمسی	 
ــات		  ــادل	اطالع ــت	تب ــزار	Organizer	جه ــی	اب معرف

بیــن	فایل	هــا
انتقال	اطالعات	از	MSP	به	اکسل	 
 	Import Field	ابزار	کاربرد
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مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتبرنامهریزیوزمانبندی دپـــارتمان

مهندسمسعودامینی مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

فرآیندبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه پیــشنیـاز
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جـــزئیاتدوره
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ــا	بخشــی	از	مــواردی	اســت	کــه	در	ایــن	دوره	خواهیــد	آموخــت.	 مــواردی	کــه	در	ســرفصل	ها	درج	شــده	تنه
ــرای	 ــه	اج ــبت	ب ــردی	نس ــع	و	کارب ــی،	جام ــال	عمل ــورت	کام ــه	ص ــا	ب ــازد	ت ــادر	می	س ــما	را	ق ــه	ش ــی	ک آموزش	های
ــزی،	 ــه	برنامه	ری ــد	یکپارچ ــه	در	دوره	"فرآین ــه	را	ک ــد	و	آنچ ــدام	نمایی ــا	اق ــرل	پروژه	ه ــدی	و	کنت ــزی،	زمان	بن برنامه	ری
زمان	بنــدی،	ارزیابــی	و	کنتــرل	پــروژه"	آموخته	ایــد،	بــا	ســاختاری	پــروژه	محــور	از	ابتــدا	تــا	انتهــا	پیاده	ســازی	نماییــد.	

ــا: ــد	ت ــد	ش ــوزش	داده	خواه ــور	آم ــکلی	پروژه	مح ــه	ش ــن	دوره	ب ای

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

5

6

7

5

مبانی	فرا	گرفته	شده	در	دوره	برنامه	ریزی	پروژه	را	در	نرم	افزار	MSP	پیاده	سازی	نمایید.	
پروژه	خود	را	در	MSP	تعریف	و	ایجاد	نموده	و	برنامه	اولیه	خود	را	تدوین	نمایید.	

پروژه	ایجاد	شده	در	MSP	را	به	شکل	مناسبی	به	روزرسانی	کنید.
پروژه	ایجاد	شده	در	MSP	را	به	شکل	مناسبی	کنترل	و	اصالح	کنید.

پروژه	ایجاد	شده	در	MSP	را	مدیریت	نموده	و	گزارش	گیری	های	مناسبی	را	انجام	دهید.	

برگزاری	دوره	به	صورت	پروژه	ای	و	کامال	اجرایی	
بهره	مندی	از	سال	ها	سابقه	اجرایی	و	آموزشی	مدرس	در	صنایع	مختلف	صنعتی،	عمرانی	و	زیرساختی

توجه	به	ضعف	های	نرم	افزاری	از	منظر	منطق	قراردادی	و	آموزش	راه	های	برطرف	کردن	آن
متمایزسازی	فراگیران	به	علت	آموزش	نکات	کلیدی	و	نهفته	در	نرم	افزار

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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 Primavera P6 آمــــوزش نـرم افــــزار
وژه پــر مــدیریت  در 

نرم	افـــزار	Primavera P6	یـــک	نرم	افـــزار	مدیریتـــی	
پروژه	هـــای	 کنتـــرل	 و	 برنامه	ریـــزی	 جهـــت	
ســـازمان	اســـت.	در	واقـــع	P6	یـــک	نرم	افـــزار	
ــا	 ــروژه	ای	و	چنـــد	کاربـــری	بـ ــازمانی،	چنـــد	پـ سـ
ـــت	 ـــازمان	اس ـــطح	س ـــع	در	س ـــف	مناب ـــت	تعری قابلی
ـــروژه	 ـــت	پ ـــرای	مدیری ـــی	ب ـــای	فراوان ـــه	قابلیت	ه ک
ــزار	می	تـــوان	تعـــداد	زیـــادی	 دارد.	در	ایـــن	نرم	افـ
ـــت	 ـــص	و	مدیری ـــان	تخصی ـــع	را	هم	زم ـــروژه	و	مناب پ
ـــت	 ـــخه		های	تح ـــب	نس ـــا	نص ـــن	ب ـــود.	همچنی نم
ـــرل	 ـــزی	و	کنت ـــوان	برنامه			ری ـــازمان	می	ت ـــبکه	در	س ش
پروژه		هـــا	را	بـــه	صـــورت	شـــبکه	ای	و	بـــا	تعریـــف	
دسترســـی			مختلـــف	بـــه	کاربـــران،	برنامه	ریـــزی	و	
 P6	افـــزار	نرم	داد.	انجـــام	را	هـــا	پروژه	مدیریـــت
ـــروژه	طراحـــی	شـــده	 ـــی	مدیریـــت	پ ـــا	الهـــام	از	مبان ب
اســـت	و	می	تـــوان	آن	را	به	عنـــوان	قوی	تریـــن	
ــروژه	 ــرل	پـ ــزی	و	کنتـ ــول	برنامه	ریـ ــزار	اصـ نرم	افـ
نامیـــد.	دلیـــل	ایـــن	امـــر	آن	اســـت	کـــه	منطـــق	
ــاخت	 ــای	سـ ــه	پروژه	 هـ ــه	بـ ــا	توجـ ــراردادی	بـ قـ
ــزار	از	 ــن	نرم	افـ ــده	و	ایـ ــت	شـ ــال	در	آن	رعایـ کامـ
ـــه	خـــود	 ـــب	دیرین ـــه	رقی ـــدرت	بیشـــتری	نســـبت	ب ق

MSP	در	ایـــن	زمینـــه	برخـــوردار	اســـت.	
در	کشـــور	مـــا	نیـــز	در	بســـیاری	از	پروژه	هـــا،	
خصوصـــاً	پروژه	هـــای	صنایـــع	مـــادر،	صنایـــع	
نفـــت	و	گاز،	پتروشـــیمی،	نیـــروگاه	و	...	اســـتفاده	از	
ـــان	 ـــراردادی	کافرمای ـــات	ق ـــزو	الزام ـــزار	ج ـــن	نرم	اف ای

بـــوده	و	پیمانـــکاران	در	صـــورت	تمایـــل	بـــه	از	دســـت	
نرفتـــن	ادعاهـــا	بایـــد	حساســـیت	و	دانـــش	بیشـــتری	
ـــته	 ـــد	داش ـــزار	قدرتمن ـــن	اب ـــتفاده	از	ای ـــان	اس در	زم
ــزار	 ــه	نرم	افـ ــم	کـ ــد	بدانیـ ــع،	بایـ ــند.	در	واقـ باشـ
پریمـــاورا،	از	لحـــاظ	قابلیت	هایـــی	کـــه	در	بحـــث	
اســـتفاده	از	تکنیک	هـــای	مدل	ســـازی	تاخیـــرات	و	
البتـــه	مدل	ســـازی	Fragnet	هـــا	ایجـــاد	می	نمایـــد،	
از	توانمنـــدی	باالتـــری	نســـبت	بـــه	بســـیاری	از	ســـایر	
ــرارداد	 ــن	قـ ــوده	و	طرفیـ ــوردار	بـ ــا	برخـ نرم	افزارهـ
ـــرات	 ـــای	تاخی ـــن	الیحه	ه ـــتری	در	تدوی ـــدرت	بیش ق
ـــد	داشـــت.	 ـــت	آن	خواهن ـــل	و	مدیری ـــا	و	تحلی و	ادع
در	نتیجـــه،	دوره	ای	کـــه	در	موسســـه	ACEMI	طراحـــی	
ـــرد	 ـــای	منحصربه	ف ـــر	ویژگی	ه ـــز	ب ـــا	تمرک ـــده،	ب ش
ایـــن	نرم	افـــزار	و	بـــا	رویکـــرد	پـــروژه	ای	برگـــزار	
گردیـــده	و	مـــدرس	دوره	بـــه	دلیـــل	بهره	منـــدی	
از	تجربـــه	و	ســـابقه	آمـــوزش	بـــاال	در	انـــواع	
پروژه	هـــای	ســـاختمانی،	نفـــت	و	گازی،	عمرانـــی	
ـــال	 ـــی	کام ـــی،	آموزش ـــه	صنعت ـــاختی	و	البت و	زیرس
ــه	 ــی	کـ ــد.	آموزش	هایـ ــه	می	نمایـ ــردی	ارائـ کاربـ
ــه	ای	 ــای	حرفـ ــر	تکنیک	هـ ــلط	بـ ــل	تسـ ــه	دلیـ بـ
ــرکت	کنندگان	دوره	 ــدن	شـ ــتثنی	شـ ــث	مسـ باعـ
ــوزش	 ــما	آمـ ــه	شـ ــی	را	بـ ــردد	و	رویه	هایـ می	گـ
خواهـــد	داد	کـــه	بعضـــا	پیشـــنهادات	خـــود	
Oracle	نیـــز	هســـتند	و	بســـیاری	از	کارشناســـان	

از	آن	بـــی	اطالعنـــد.	

ـــه مقدم
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1.آشناییبامحیطنرمافزاروتنظیماتاولیه

آشنایی	با	چرخه	حیات	مدیریت	پروژه	 
معرفی	نرم	افزار	P6	و	قابلیت	های	آن	 
 	P6	نصب	مراحل	آموزش
مرور	محیط	کلی	نرم	افزار	 
و		  	Admin Categories و	 	User اولیه	 تنظیمات	

Password	و	Preference Admin
 	P6	در	ها	داده	انواع
 	OBS	و	EPS	تعریف

2.ایجادپروژهجدید

ایجاد	پروژه	جدید	در	نرم	افزار	 
 	Project Code	اساس	بر	ها	پروژه	بندی	دسته
 	P6	در	Portfolio	ایجاد
تنظیمــات	شناســه	فعالیت	هــا	)ID	Activity(	و	ســایر		 

)Default(	ــرض ــای	پیش	ف گزینه	ه
معرفی	انواع	تقویم	و	تعریف	تقویم	برای	پروژه	 
 	P6	در	WBS	ایجاد	و	WBS	انواع	معرفی	،WBS	تعریف
ــی		  ــتون	ها	و	سفارش ــودن	س ــذف	نم ــا	ح ــه	ی اضاف

كــردن	ســتون	ها
 	UDF	از	استفاده	با	جدید	فیلد	ایجاد
 	 )Group	&	Sort(	هـا	فعالیت	سـازی	مرتب	و	بنـدی	گروه

 WBS براساس	
 	Group	&	Sort	منوی	تنظیمات	و	معرفی

3.تهیهبرنامهزمانبندی

انــواع		  معرفــی	 و	 پــروژه	 فعالیت	هــای	 تعریــف	
 P6 در	 فعالیت	هــا	

تعریــف	مــدت	زمــان	انجــام	فعالیــت	و	روش	هــای		 
محاســبه	آن

 	Lag	و	ها	فعالیت	بین	روابط	تعریف
شــاخص		  	۱۴ و	 زمان	بنــدی	 قواعــد	 بــا	 آشــنایی	

DCMA اســتاندارد	

محدودیت	هــا		  انــواع	 و	 محدودیت	هــا	 تعریــف	
P6 در	 	)Constraints(

 	 )Activity	Codes(	فعالیت	كد	تخصیص	و	تعریف
براســاس		  گروه	بنــدی	و	مرتب	ســازی	فعالیت	هــا	

كــد	فعالیــت	
تحلیــل	مســیر	بحرانــی	)CPM(	و	معرفــی	روش	هــای		 

P6	در	بحرانــی	مســیر	محاســبه
كپی	و	Backup	گرفتن	از	پروژه	 
 	Reflection	ابزار	با	آشنایی

4.تنظیماتFormattingبرنامه

آشنایی	با	تنظیمات	Formatting	و	ایجاد	Layout	جدید	 
معرفی	نمای	Network	Activity	و	سفارشی	نمودن	آن	 
سفارشی	نمودن	نمودارگانت	و	تغییر	فرمت	میله	ها	 
 	)Timescale(	زمانی	مقیاس	تنظیمات
 	Timescale	نمودن	شمسی	ترفند
 	Print	و	Page Setup	تنظیمات

GlobalChange5.فیلترو

تعریف	فیلتر	-	كاربرد	فیلتر	و	ایجاد	فیلتر	جدید	 
 	Global Change	ابزار	با	برنامه	در	عمومی	تغییرات

P66.منابعونقشهادر

 	)Roles	&	Resource(	ها	نقش	و	منابع	تعریف
 	P6	در	منابع	انواع
تخصیص	منابع	به	فعالیت	ها	 
تعریف	منابع	موازی	و	سری	 
منابـــع	  منحنی	هـــای	 تخصیـــص	 و	 تعریـــف	

)Resource Curves(
 	)Cost Accounts(	منابع	هزینه	حساب	تهیه
تهیه	نمودار	Stacked Histogram	منابع	 
نمایش	جداول	و	نمودار	منابع	و	هزینه	 
تسطیح	منابع	به	روش	دستی	و	اتوماتیک	 
 	P6	در	Expenses	کاربرد
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)Tracking(7.بهروزرسانیبرنامهزمانبندی

 	 )Baseline(	مبنا	برنامه	تهیه
انواع	Baseline	در	P6	و	کاربرد	آن	 
محاسبه	پیشرفت	زمانی	فعالیت	ها	و	پروژه	 
تعریف	ضریب	وزنی	)WF(	و	معرفی	انواع	آن	 
محاسبه	ضریب	وزنی	در	اکسل	 
 	P6	به	اکسل	از	وزنی	ضریب	انتقال	نحوه
پـــــروژه	  بـــــرنامه	ای	 	S نمـــــودار	 ترسیــــم	

P6	در	)Planned S-Curve(
انتقــال	اطالعــات	پیشــرفت	برنامــه	ای	از	P6	بــه		 

اکســل	و	ترســیم	نمــودار	S	در	اکســل
 	Spotlight	ابزار	با	آشنایی

8.بهروزرسانیبرنامهزمانبندی

آشـــنایی	بـــا	فیلدهـــا	و	منطـــق	پریمـــاورا	در		 
پیشـــرفت محاســـبات	

 	Physical	حالت	در	ها	فعالیت	روزرسانی	به
محاســبه	درصــد	پیشــرفت	برنامــه	ای	و	واقعــی	پروژه		 
محاسبه	تاخیرات	پروژه	 
 	Progress Line	ابزار	با	آشنایی
 	P6	در	Out of Sequence	موضوع
 	Step	اساس	بر	ها	فعالیت	پیشرفت	محاسبه
 	Unit	حالت	در	ها	فعالیت	روزرسانی	به
به	روزرسانی	برنامه	زمان	بندی	از	طریق	اکسل	 
ــا		  ترســیم	نمــودار	S	واقعــی	پــروژه	و	مقایســه	آن	ب

نمــودار	S	برنامــه	ای
 	)Banana	Curve(	P6	در	موزی	نمودار	ترسیم
نحوه	Import-Export	اطالعات	بین	P6	و	اکسل	 

P6درReplan9.درسنهم:تهیهبرنامه

برنامه	Replan	و	ویژگی	های	آن	 

 	Replan	هنگام	افزار	نرم	تنظیمات
فرمــول	طالیــی	برابــر	شــدن	درصــد	پیشــرفت		 

Replan هنــگام	 واقعــی	 و	 برنامــه	ای	
 	Catch up Plan	جبرانی	برنامه	تهیه

P610.گزارشاتدر

معرفی	گزارشات	موجود	در	نرم	افزار	 
 	P6	در	گزارشات	ساخت
 	)Batch Report(	ای	دسته	گزارشات	ایجاد

P611.سایرابزارهای

 	Thresholds	و	Issues	ابزارهای	با	آشنایی
 	P6	در	ریسک	تعریف
ــزار		  ــتفاده	از	اب ــا	اس ــروژه	ب ــایت	پ ــی	وب	س طراح

Publish
شـــده كســـب ارزش مدیریـــت آنالیزهـــای .12

P6در)EarnedValueManagement(

 	TCPI-EAC-CPI-SPI-BC-AC-	مفاهیــم	بــا	آشــنایی
 EV-CV-SV

 	P6	در	EVM	های	شاخص	محاسبه
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مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتبرنامهریزیوزمانبندی دپـــارتمان

مهندسمسعودامینی مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

فرآیندبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه پیــشنیـاز
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جـــزئیاتدوره
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ــاز	 ــدود	و	نی ــیار	مح ــتند،	بس ــلط	هس ــزار	P6	مس ــه	نرم	اف ــه	ب ــی	ک ــان	و	مدیران ــداد	کارشناس ــه	تع ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ب
ــن	 ــه	ای ــلط	ب ــان	مس ــه	کارشناس ــت،	در	نتیج ــاد	اس ــیار	زی ــزار	بس ــن	نرم	اف ــه	ای ــلط	ب ــان	مس ــه	متخصص ــا	ب پروژه	ه
نرم	افــزار	بــازار	بزرگــی	بــرای	آینــده	کاری	خواهنــد	داشــت.	موضوعــی	کــه	بــا	تســلط	کارشناســان	بــه	مبانــی	قــراردادی	
ــن	دوره	پیاده	ســازی	 ــد.		شــما	در	ای ــادی	را	برایشــان	ایجــاد	می	نمای ــز	زی ــت	شــده	و	وجــه	تمای ــز	تقوی ــی	نی و	حقوق
مفاهیــم	برنامه	ریــزی	و	کنتــرل	پــروژه	را	بــه	کمــک	P6	بــه	صــورت	کامــل	خواهیــد	آموخــت.	در	واقــع	شــما	می	آموزیــد	کــه:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

5

6

7

5

برگزاری	دوره	به	صورت	پروژه	ای	و	کامال	اجرایی	
بهره	مندی	از	سال	ها	سابقه	اجرایی	و	آموزشی	مدرس	در	صنایع	مختلف	صنعتی،	عمرانی	و	زیرساختی

توجه	به	ساختار	نرم	افزار	از	منظر	منطق	قراردادی	و	حقوقی
استفاده	از	تکنیک	های	Oracle	در	بکارگیری	بسیاری	از	ابزارها	برای	مستثنی	کردن	کارشناسان

متمایزسازی	فراگیران	به	علت	آموزش	نکات	کلیدی	و	نهفته	در	نرم	افزار
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

پروژه	خود	را	به	صورت	کامل	در	نرم	افزار	P6	ایجاد	نموده	و	تنظیمات	الزم	را	به	صورت	حرفه	ای	انجام	دهید.
برنامه	زمان	بندی	خود	را	در	P6	تهیه	نموده	و	تحلیل	های	مسیر	بحرانی	را	به	شکلی	اصولی	انجام	دهید.	

تنظیمات	الزم	را	بر	روی	پروژه	انجام	داده	و	پروژه	خود	را	به	شکلی	موثر	در	P6	تنظیم	نمایید.
برنامــه	خــود	را	بروزرســانی	و	یــا	اصــالح	نمــوده	و	بــه	شــیوه	ای	کامــال	کاربــردی	اقــدام	بــه		بروزرســانی،	برنامه	ریــزی	مجــدد	

و	یــا	تدویــن	برنامــه	جبرانــی	در	P6	نماییــد.	
برنامه	خود	را	به	شیوه	ای	کاربردی	در	P6	مدیریت	نموده	و	اقدام	به	تهیه	گزارشات	تحلیلی	نمایید.	

8

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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ویـکردی جـامع بـرای ارزیـابی اقتصـادی ر
وژه همـراه با آمـوزش مـدل سـازی   در پـر

)Excel( در اکـسل

همان	طــور	کــه	در	دوره	مدیریــت	مالــی	فــرا	گرفتیــد،	
یکــی	از	اصلی	تریــن	دالیل	ورشکســتگی	ســازمان	های	
پــروژه		محــور،	بخصــوص	در	صنعــت	ســاخت،	مبانــی	
مالــی	و	هزینــه	ای	اســت.	امــا	بایــد	بدانیــم	کــه	ایــن	
ــری	 ــرای	جلوگی ــی	ب ــد	اصول ــد	بخشــی	از	فرآین فرآین
از	شکســت	ســازمان 	های	پــروژه		محــور	بــوده	و	
ــات،	 ــب	تصمیم ــه	اغل ــی	اقتصــادی	ب ــتن	نگاه داش
ــران	و	کارشناســان	 یکــی	از	اصلی	تریــن	وظایــف	مدی
ــروژه	اســت.	در	واقــع،	اخــذ	تصمیم	هــای	ســودآور	 پ
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــن	مباحث ــی	از	مهم	تری ــادی	یک اقتص
ــازمان	ها،	 ــی	س ــد	تمام ــات	و	رش ــه	حی ــرای	ادام ب
بخصــوص	ســازمان	های	پــروژه		محــور	الــزام	آور	
اســت.	اهمیــت	ایــن	موضــوع	زمانــی	بیشــتر	
خواهــد	شــد	کــه	متوجــه	شــویم	تصمیم	هــای	
ــرای	 ــری	ب ــه	تصمیم	گی ــوف	ب ــا	معط ــادی	تنه اقتص
ــوده	و	 ــدد	نب ــن	گزینه	هــای	متع ســرمایه	گذاری	در	بی
ــم	 ــازمان،	اع ــای	س ــی	تصمیم	گیری	ه ــد	در	تمام بای
از	ســرمایه	گذاری	های	جدیــد،	تصمیم	گیــری	بیــن	
خریــد	یا	اجــاره،	نگهــداری	یــا	جایگزینی	و	ســایر	موارد	
اجرایــی	ســازمان	اســتفاده	گــردد.	در	نتیجــه،	داشــتن	
دانــش	تحلیــل	اقتصادی	بــرای	مدیــران	و	کارشناســان	
ــی	 ــای	دانش ــن	محدوده	ه ــی	از	اصلی	تری ــروژه	یک پ
تلقــی	گردیــده	و	یکــی	از	اصلی	تریــن	مبانــی	آموزشــی	
ــروژه	در	دانشــگاه	های	مطــرح	دنیاســت.	 مدیریــت	پ
امــا	چالــش	ایــن	تصمیم	هــا	در	جایــی	کــه	شــرایط	
اقتصــادی	دچــار	تالطــم	بــوده	نیــز	بیشــتر	شــده	و	

تصمیم	گیــری	را	بــرای	مدیــران	ســخت	می	نمایــد.	از	
ایــن	رو	تمــام	تصمیم	هــا	بعــد	از	ارزیابــی	اقتصــادی،	
ارزیابی	هــا	 بررســی	 و	 حساســیت	 تحلیــل	 بــه	
تحــت	عــدم	قطعیــت	و	مطالعــات	ریســک	و	البتــه	
ــب	 ــه	اغل ــه	ای	ک ــد.	نکت ــاز	دارن ــر	نی ــه	سربه	س نقط
ــای	 ــده	و	تحلیل	ه ــه	ش ــده	گرفت ــورمان	نادی در	کش
اقتصــادی	و	آموزش	هایــی	کــه	در	ایــن	زمینــه	ارائــه	

ــد. ــه	می	نمای ــدی	مواج ــا	ناکارآم ــردد	را	ب می	گ
امــا	دوره	ای	کــه	در	موسســه	ACEMI	ارائــه	می	گردد	از	
وجــه	تمایــز	فراوانــی	برخــوردار	اســت	و	به	شــما	یاد	
می	دهــد	کــه	نــه	تنهــا	چگونــه	تمــام	مبانــی	ارزیابــی	
اقتصــادی	را	از	نــگاه	پروژه	هــا	و	بــا	مثال	هایــی	
کامــال	کاربــردی	بــه	شــکلی	تحلیلــی	ارزیابــی	نمایید،	
ــر	 ــدم	و	در	ه ــازی	ها	را	قدم	به	ق ــام	مدل	س ــه	تم بلک
ــد.	 ــوزش	می	ده ــما	آم ــه	ش ــل	ب ــرفصل	در	اکس س
ــز	 ــن	دوره	تمرک ــای	ای ــه	تمایزه ــر	از	وج ــی	دیگ یک
فــراوان	بــر	روی	تحلیــل		ارزیابی	هــای	انجــام	شــده	از	
منظــر	حساســیت،	نقطــه		سربه	ســر،	ریســک	و	تحت	
ــی	 ــد	گزارش	های ــا	بتوانی ــوده	ت ــت	ب ــدم	قطعی ع
فوق	العــاده،	کارآمــد	و	حرفــه	ای	و	البتــه	متمایــز	
ــد.	 ــن	نمایی ــرمایه	گذاران	تدوی ــران	و	س ــرای	مدی ب
ــت	و	در	 ــوارد،	در	نهای ــن	م ــی	ای ــر	تمام ــالوه	ب ع
ــه	 ــروژه	ب ــه	از	پ ــک	نمون ــز	ی ــی	نی ــه	انتهای جلس
شــکل	کامــل	در	اکســل	مدل	ســازی	شــده	تــا	انــواع	
تحلیل	هــای	فراگرفتــه	شــده	را	بــر	روی	یــک	پــروژه	

ــد.	 ــازی	نمایی ــه	پیاده	س نمون

ـــه مقدم



dralavipour.com

ســرفصــلهــا 58

1.مقدمه

«کلیـــاتمفاهیـــمارزیابـــیاقتصـــادی:	دلیـــل	تعریـــف	
پـــروژه،	اســـاس	ارزیابی	هـــای	مالـــی	و	تحلیل	هـــای	
اقتصـــادی،	تفـــاوت	بیـــن	ارزیابـــی	مالـــی	و	تحلیـــل	
ـــش	 ـــف	و	نق ـــری،	تعری ـــول	تصمیم	گی ـــادی،	فرم اقتص
ـــاد	 ـــات	اقتص ـــام	مطالع ـــوه	انج ـــی،	نح ـــاد	مهندس اقتص
ـــه،	 ـــاختار	یافت ـــی	و	س ـــورت	عملیات ـــه	ص ـــی	ب مهندس

طبقه	بنـــدی	هزینه	هـــا	و	...
2.ارزیابیاقتصادی

ــی	 ــف	ارزش	زمان ــول:	تعری ــیپ ــمارزشزمان «مفاهی
پــول،	نحــوه	اخــذ	تصمیــم	توســط	وام	دهنــدگان	و	وام	
ــم	ارزش	اقتصــادی	و	درصــد	ســود،	 ــدگان،	مفاهی گیرن
تعاریــف	و	شــاخص	ها،	شــبکه	جریــان	نقدینگــی،	ســود	
ــر	و	...	 ــود	موث ــمی،	س ــود	اس ــب،	س ــود	مرک ــاده،	س س
بــه	همــراه	مثال	هــای	گام	بــه	گام	و	مدل	ســازی	تمامــی	

ــل	 ــاخص	ها	در	اکس ش
«تصمیمگیریبینگزینههایمختلفسرمایهگذاری:
ـــتقل،	 ـــرمایه	گذاری	)مس ـــای	س ـــواع	گزینه	ه ـــف	ان 	تعری
ــازی	 ــوه	کمی	سـ ــروط(،	نحـ ــازگار،	مشـ ــته،	ناسـ وابسـ
و	 مقایســـه	 نحـــوه	 ســـرمایه	گذاری،	 گزینه	هـــای	
بیـــن	گزینه	هـــای	ســـرمایه	گذاری،	 تصمیم	گیـــری	
تعییـــن	هزینه	هـــای	بـــدون	بازگشـــت،	تعییـــن	
	،)MARR(	ســـرمایه	بازگشـــت	جـــذاب	نـــرخ	حداقـــل
	،)NPV	و	PV(	فعلـــی	خالـــص	ارزش	محاســـبه	و	تعییـــن
	،)AE(	ـــاالنه ـــادل	س ـــی	)FW(،	ارزش	مع ـــص	آت ارزش	خال
،)IRR(	داخلـــی	ـــازده ـــرخ	ب ـــازده	ســـرمایه	)ROR(،	ن ـــرخ	ب ن
	،)Incremental Rate of Return(	ـــی ـــازده	افزایش ـــرخ	ب ن
نـــرخ	بـــازده	خارجـــی	)ERR(،	دوره	بازپرداخـــت	
	،)Project Balance(	پـــروژه	تـــراز	،)Payback	Period(
تعییـــن	بازه	هـــای	مـــورد	مطالعـــه	در	شـــرایط	
نامســـاوی	بـــا	طـــول	عمـــر	ســـرمایه	گذاری،	نحـــوه	
محاســـبه	تمامـــی	شـــاخص	ها	در	حالـــت	بازه	هـــای	
ـــر	 ـــول	عم ـــا	ط ـــاوی	ب ـــرایط	نامس ـــه	در	ش ـــورد	مطالع م

ســـرمایه	گذاری	و	...	بـــه	همـــراه	مثال	هـــای	گام	بـــه	گام	
و	مدل	ســـازی	تمامـــی	شـــاخص	ها	در	اکســـل

«تصمیمگیــریبیــننگهــدارییــاجایگزینــی:	معرفــی	
ــی	 ــا،	بررس ــی	دارایی	ه ــداری	و	جایگزین ــات	نگه مطالع
دالیــل	مطالعــات	جایگزینــی،	شــاخص	های	فرســودگی	
فیزیکــی	و	منســوخی	و	کهنگــی،	آمــوزش	مطالعــه	کامل	
جایگزینــی	بــرای	تصمیم	گیــری	در	۴	حالــت	مختلــف	از	
نظــر	فــرد	خارجــی،	روش	مقایســه	ارزش،	روش	درآمد	و	
هزینــه،	روش	عمــر	اقتصــادی	و	...	بــه	همــراه	مثال	هــای	
گام	بــه	گام	و	مدل	ســازی	تمامــی	شــاخص	ها	در	اکســل			
«تصمیمگیــریبیــنخریــد،اجــارهیــالیزینــگ:	انــواع	
ماشــین	آالت	پــروژه،	نحــوه	انتخــاب	ماشــین	آالت،	نحوه	
محاســبه	هزینــه	مالکیــت،	هزینــه	اجــرا،	مطالعــه	کامــل	
هزینــه	مالکیــت	و	اجــرای	یــک	نمونــه	مــوردی،	مزایــای	
خریــد	نســبت	بــه	اجــاره،	معایــب	خریــد	نســبت	بــه	
ــری	 ــرای	تصمیم	گی ــل	ب ــبه	کام ــوه	محاس ــاره،	نح اج
ــه	 ــگ	ماشــین	آالت	و	...	ب ــا	لیزین ــد،	اجــاره	ی ــن	خری بی
همــراه	مثال	هــای	گام	بــه	گام	و	مدل	ســازی	تمامــی	

ــل ــاخص	ها	در	اکس ش
«ارزیابـــیاقتصـــادیبـــادرنظـــرگرفتـــنتـــورم: 
ــر	 ــی	تاثیـ ــد،	بررسـ ــدرت	خریـ ــورم	و	قـ ــف	تـ تعریـ
تـــورم	از	لحـــاظ	اقتصـــادی،	بررســـی	دالیـــل	تـــورم،	
راهکارهـــای	کاهـــش	تـــورم،	نتایـــج	تـــورم،	نحـــوه	
محاســـبه	تـــورم،	نحـــوه	در	نظـــر	گرفتـــن	تـــورم	در	
تمامـــی	مطالعـــات	اقتصـــادی	آمـــوزش	داده	شـــده	
و	...	بـــه	همـــراه	مثال	هـــای	گام	بـــه	گام	و	مدل	ســـازی	

تمامـــی	شـــاخص	ها	در	اکســـل
ــدف	 ــیاقتصــادی:	ه ــاتدرارزیاب ــتهاکومالی «اس
بیــن	 مقایســه	 اســتهالک،	 روش	هــای	 اســتهالک،	
روش	هــای	اســتهالک	و	تاثیــر	آنهــا	از	لحــاظ	مالیاتــی،	
ــا	اســتهالک	 ــاس	ب ــرات	آن	در	قی ــات	و	اث بررســی	مالی
و	...	بــه	همــراه	مثال	هــای	گام	بــه	گام	و	مدل	ســازی	

تمامــی	شــاخص	ها	در	اکســل
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«ارزیابــیاقتصــادیپروژههــایدولتــی:	تعریــف	
عمــر	 طــول	 ســرمایه	گذاری،	 مقیــاس	 پــروژه،	
ســرمایه	گذاری،	محاســبه	شــبکه	جریــان	نقدینگــی	
ســود،	 درصــد	 ســرمایه	گذاری،	 نحــوه	 ســالیانه،	
ــط	زیســتی،	 شــاخص	های	انتخــاب،	ارزیابی	هــای	محی
ــی	 ــی	-	خصوص ــارکت	عموم ــای	مش ــی	پروژه	ه بررس
ــت	 ــل	منفع ــنتی،	تحلی ــای	س ــا	مدل	ه ــه	ب و	مقایس
ــوردی،	 ــات	م ــه	مطالع ــک	نمون ــی	ی ــه،	بررس ــه	هزین ب
ــا	وجــود	 ــروژه	ب ــک	پ ــل	اقتصــادی	در	شــرایط	ت تحلی
ســه	نــوع	تحلیــل،	ارزیابــی	اقتصــادی	در	شــرایط	وجود	
چندیــن	پــروژه	و	...	بــه	همــراه	مثال	هــای	گام	بــه	گام	و	

مدل	ســازی	تمامــی	شــاخص	ها	در	اکســل
3.تحلیلحساسیت،سربهسر،عدمقطعیتوریسک

ــل	 ــادی:	دلی ــایاقتص ــیتارزیابیه ــلحساس «تحلی
نیــاز	بــه	تحلیــل	حساســیت،	تعریف	تحلیل	حساســیت،	
نحــوه	تعییــن	حساســیت	پاســخ	ها	نســبت	بــه	
پارامترهــای	متغیــر،	انــواع	تحلیــل	حساســیت	ها	بــرای	
ــر،	 ــک	متغی ــه	ی ــرمایه	گذاری	نســبت	ب ــه	س ــک	گزین ی
ــر،	 ــه	دو	متغی ــبت	ب ــرمایه	گذاری	نس ــه	س ــک	گزین ی
چندیــن	گزینــه	ســرمایه	گذاری	نســبت	بــه	یــک	متغیــر،	
ــه	 ــتفاده	از	روش	س ــا	اس ــرمایه	گذاری	ب ــای	س گزینه	ه
و	 مثال	هــای	گام	بــه	گام	 همــراه	 بــه	 و	...	 نقطــه	ای	

مدل	ســازی	تمامــی	شــاخص	ها	در	اکســل
ــل	نقطــه	 ــلسربهســر:	تعریــف	تحلی ــهوتحلی «تجزی
سر	به	ســر،	بررســی	شــرایط	مناســب	بــرای	انجــام	
انجــام	تحلیل	هــای	 نحــوه	 تحلیل	هــای	سر	به	ســر،	
سر	به	ســر	بــرای	پروژه	هــا	در	شــرایط	وجــود	تــک	
پــروژه	و	یــا	چندیــن	پــروژه	و	...	بــه	همــراه	مثال	هــای	
گام	بــه	گام	و	مدل	ســازی	تمامــی	شــاخص	ها	در	اکســل
ــف	 ــت:	تعری ــدمقطعی ــرایطع ــریدرش «تصمیمگی
ــرایط	 ــواع	ش ــت،	ان ــدم	قطعی ــک	و	ع ــت،	ریس قطعی
مختلــف	در	زمــان	تصمیم	گیــری	تحــت	قطعیــت،	
ــرایط	 ــری	در	ش ــت،	تصمیم	گی ــدم	قطعی ــک	و	ع ریس

عــدم	قطعیــت	بــه	کمــک	روش	هــای	الپــالس،	قاعــده	
Maximin،	قاعــده	Maximax،	قاعــده	Hurwicz،	قاعــده	
شــرایط	 در	 قاعده	هــا	 تمامــی	 تحلیــل	 و	 	Minimax
متفــاوت	بــرای	شناســایی	بهتریــن	روش	و	...	بــه	
همــراه	مثال	هــای	گام	بــه	گام	و	مدل	ســازی	تمامــی	

اکســل در	 شــاخص	ها	
تحلیــل	 نحــوه	 ریســک:	 تحــت تصمیمگیــری »
ارزش	مــورد	انتظــار،	نحــوه	محاســبه	احتمــال	و	ارزش	
مــورد	انتظــار،	نحــوه	محاســبات	میانگیــن،	واریانــس،	
انحــراف	از	معیــار	و	ســناریوها،	نحــوه	انجــام	مطالعــات	
اقتصــادی	تحــت	ریســک	در	ســناریوهای	مختلــف	بــه	
ــای	 ــراه	مثال	ه ــه	هم ــل	و	...	ب ــای	کام ــراه	تحلیل	ه هم
گام	بــه	گام	و	مدل	ســازی	تمامــی	شــاخص	ها	در	اکســل
«تصمیمگیـــریبـــهکمـــکروشتصمیمگیـــری
ــه	روش	 ــری	بـ ــوه	تصمیم	گیـ ــوزش	نحـ ــی:	آمـ درختـ
نحـــوه	 	،)Decision Trees( تصمیم	گیـــری	 درخـــت	
ـــت	 ـــه	روش	درخ ـــرمایه	گذاری	ب ـــای	س ـــی	گزینه	ه ارزیاب
ــاد	 ــات	اقتصـ ــام	مطالعـ ــوه	انجـ ــری،	نحـ تصمیم	گیـ
ــتفاده	از	روش	 ــه	روش	Real Options،	اسـ ــی	بـ مهندسـ
ـــازی	 ـــوه	مدل	س ـــروژه	و	نح ـــری	در	پ ـــت	تصمیم	گی درخ
کامـــل	و	...	بـــه	همـــراه	مثال	هـــای	گام	بـــه	گام	و	

مدل	ســـازی	تمامـــی	شـــاخص	ها	در	اکســـل
تحت نمونه پروژه یک اقتصادی ارزیابی و مدلسازی .4

حساسیتدراکسل

«انجــامیــکنمونــهمدلســازیکامــل:	تشــریح	
یــک	طــرح	توجیهــی،	ارائــه	پــروژه	نمونــه،	آماده	ســازی	
جریانــات	 مدل	ســازی	 اکســل،	 نرم	افــزار	 قالــب	
ــی	و	 ــی،	تشــریح	و	محاســبه	شــاخص	های	مال نقدینگ
ــتهالک،	 ــبات	اس ــادی	،ERR	،IRR	NPV	و	...	محاس اقتص
ــورم	و	 ــات	و	ت ــی	مالی ــین	آالت،	بررس ــازی	ماش مدل	س
تحلیــل	جایگزینــی،	تحلیــل	حساســیت	و	حــل	معادالت	
چنــد	مجهولــی	و	ارائــه	مــدل	آنالیــز	نقطــه	سربه	ســر	و	

ــروژه ــری	پ ــی	توجیه	پذی نواح
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مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتمالیوهزینه دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپورـمهندسکامبیزکردانی مـــدرسان

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

مدیریتیکپارچهمالی،حسابداریوهزینهدرپروژه پیــشنیـاز
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شــما	در	ایــن	دوره	روش	هــای	ارزیابــی	اقتصــادی	را	از	پایــه	و	بــا	روشــی	ســاده	و	بــا	رویکــرد	پــروژه		محــور	می	آموزیــد	و	
ــا	اســتفاده	از	نرم	افــزار	Excel،	آنهــا	را	مدل	ســازی	و	ارزیابــی	نماییــد.	 یــاد	می	گیریــد	هــم	بــه	صــورت	دســتی	و	هــم	ب
در	ادامــه	بــا	انــواع	تحلیل	هــای	اقتصــادی	آشــنا	می	شــوید	و	در	نهایــت	یــک	پــروژه	نمونــه	نیــز	بــه	صــورت	کامــل	و	در	

محیــط	اکســل	مدل	ســازی	می	شــود.	آمــوزش	ایــن	مبانــی	در	یــک	ســاختار	جامــع	اتفــاق	می	افتــد	تــا	بتوانیــد:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1
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برگزاری	دوره	با	رویکرد	پروژه	ای	و	ارائه	مثال 	هایی	کامال	کاربردی	و	تحلیلی
Excel	افزار	نرم	در	شده	ارائه	مبانی	جامع	سازی	مدل

ارزیابــی	تحلیل	هــای	انجــام	شــده	تحــت	حساســیت،	عــدم	قطعیــت،	نقطــه	سربه	ســر	و	ریســک	همــراه	بــا	مدل	ســازی	در	
Excel	کــه	بــه	نــدرت	در	کشــورمان	آمــوزش	داده	می	شــود.	

یکپارچه	سازی	مبانی	ارائه	شده	با	مبانی	دوره	مدیریت	مالی،	حسابداری	و	هزینه	پروژه
متمایزســازی	فراگیــران	بــه	دلیــل	آمــوزش	به	روزتریــن	منابــع،	اســتانداردها،	ســندها	و	مراجــع	ارزیابــی	اقتصــادی	پــروژه	در	

دنیــا	کــه	بعضــا	دسترســی	بــه	برخــی	از	آنهــا	در	کشــور	ســخت	و	یــا	ناممکــن	اســت.	
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

مفاهیـــم	ارزیابـــی	مالی	و	اقتصادی	و	فرآیند	انجام	آن	را	فرا	گرفته	و	پیاده	ســـازی	نمایید.
بیــن	گزینه	هــای	مختلــف	ســرمایه	گذاری	و	تصمیم	گیــری،	در	شــرایط	مختلــف	تورمــی	و	غیــر	تورمــی	و	همچنیــن	

پروژه	هــای	دولتــی	و	خصوصــی،	تحلیل	هــای	صحیحــی	انجــام	داده	و	تصمیــم	مناســبی	اتخــاذ	نماییــد.
ــدم	 ــادی،	ع ــک	های	اقتص ــه	ریس ــبت	ب ــده	را	نس ــاب	ش ــای	انتخ ــیت	گزینه	ه ــادی،	حساس ــن	اقتص ــرایط	نامطمئ در	ش

قطعیت	هــا	و	بحران	هــا	تحلیــل	کــرده	و	گزینــه	مطمئن	تــری	را	انتخــاب	کنیــد.
ــن	ریســک	های	موجــود،	 ــا	در	نظــر	گرفت ــل	و	ب ــی،	پروژه	هــای	بلندمــدت	را	تحلی ــری	درخت ــا	اســتفاده	از	مــدل	تصمیم	گی ب

ــه	مناســب	تری	را	انتخــاب	نماییــد. گزین
ــرای	 ــاختار	ب ــن	س ــوده	و	از	ای ــازی	نم ــل	مدل	س ــون	اکس ــف	چ ــی	منعط ــده	را	در	محیط ــه	ش ــرا	گرفت ــی	ف ــی	مبان تمام

ــد. ــتفاده	نمایی ــریع	اس ــوع	و	س ــای	متن تحلیل	ه

8

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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،)IQ( ـــوشی ـــریب هــ ـــاده از ضـ استفــ
 )VQ( و هوش ارزشی )EQ( هوش هیجانی

وژه در مدیـریت پـر

ـــه مقدم

یکــی	از	ضعف	هایــی	کــه	گریبــان	بســیاری	از	پروژه	هــا	
را	گرفتــه	اســت،	عــدم	مهــارت	کافــی	در	بخــش	
ــت	 ــت.	از	آن	جه ــرم	)Soft Skills(	اس ــای	ن مهارت	ه
ــگاه	ها	و	 ــیاری	از	دانش ــای	الزم	در	بس ــه	آموزش	ه ک
موسســات	در	ایــن	زمینــه	ارائــه	نمی	شــود،	مخاطبــان	
و	تصمیم	گیرنــدگان	پروژه	هــا	گاهــی	بــا	عــدم	دانــش	
ــروژه	مواجــه	 ــرای	پیشــبرد	پ ــه	ب کافــی	در	ایــن	زمین
هســتند.	در	واقــع	مدیــر	پــروژه	بایــد	بتواند	افــرادی	با	
روحیــات،	فرهنــگ،	نگرش،	نســل،	رنــگ،	نــژاد،	دانش،	
خواســته	و	تخصــص	متفــاوت	که	از	تیم	هــای	مختلف	
کارفرمایــی،	مشــاور،	طراحی	و	نظــارت	و	پیمانکاری	در	
پــروژه	حاضــر	هســتند	را	در	موقعیت	هــای	مختلف	به	
شــکل	مناســبی	هدایــت	و	رهبــری	نمایــد.	امــا	بایــد	
توجــه	نمــود	دانشــی	کــه	یــک	مدیــر	پــروژه	در	بخش	
مهــارت	نــرم	و	بخصــوص	در	صنعــت	پــر	پیچ	و	خــم	و	
آشــفته	ســاخت	و	احــداث	نیــاز	دارد،	بــا	صنایــع	دیگــر	
ــن	 ــد	ای ــوده	و	بای ــاوت	ب ــوارد	متف ــیاری	از	م در	بس
ســاختار	بــر	اســاس	سیســتم	پــروژه	تدویــن	گــردد.	در	
نتیجــه،	ســاختاری	در	موسســه	ACEMI	تدویــن	شــده	
تــا	مهارت	هــای	نــرم	)Soft Skills(	را	مختــص	مدیــران	
پــروژه	در	کشــور	آمــوزش	دهــد.	ســاختاری	که	بــا	دوره	
حاضــر	آغــاز	گردیــده	و	بــر	اســاس	یک	رویــه	اســتاندارد	

در	ســه	بخــش	مهــم	ارائــه	می	گــردد.	
بخــش	اول،	اســتفاده	از	ضریــب	هوشــی	)IQ(	و	نحوه	
ــوده	و	در	 ــروژه	ب بکارگیــری	مهارت	هــای	ســخت	در	پ
ایــن	بخــش	مدیــران	پــروژه	تمــام	فرآینــد	اصولــی	که	

از	مرحلــه	قبــل	از	طراحــی	)Pre-Design(	تــا	مرحلــه	
پــس	از	ســاخت	)Post-Construction(	بایــد	طــی	
نمایند	را	به	صورت	چکلیســت	و	ســختاری	اســتاندارد	
ــه	در	بخش	هــای	 ــد	گرفــت.	ســاختاری	ک ــرا	خواهن ف
ــا	EQ	و	VQ	یکپارچــه	خواهــد	شــد.	قســمت	 بعــد	ب
ــاس	 ــر	اس ــه	ب ــت	ک ــش	آنجاس ــن	بخ ــذاب	ای ج
 )CII(	آمریــکا	ســاخت	صنعت	موسســه	Best Practice
ــه	 ــه	شــده،	ب ــروژه	ارائ ــران	پ ــی	مدی ــرای	ارزیاب ــه	ب ک

ــم	پرداخــت.	 ــی	شــرکت	کنندگان،	خواهی ارزیاب
بخــش	دوم،	بــه	نحــوه	اســتفاده	از	هــوش	هیجانــی	
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــاص	دارد.	بخش ــروژه	اختص )EQ(	در	پ
ــروژه	 ــف	پ ــا	ارکان	مختل ــه	ب ــوزد	چگون ــما	می	آم ش
ــته	و	در	مشــکالت	و	 ــی	داش ــح	و	اصول ــار	صحی رفت
نمونه	هــای	مــوردی	متنــوع	و	متفــاوت	چــه	رفتــاری	
شــما	را	از	چالــش	نجــات	خواهــد	داد.	در	ایــن	بخش	
از	نحــوه	نگارش	نامــه	تــا	نحــوه	رفتــار	در	جلســات	و	
دعواهــا	راهکارهــای	متنوعــی	را	فــرا	خواهیــد	گرفت.	
امــا	بخــش	ســوم	کــه	شــاید	بخــش	جدیــدی	باشــد،	
اســتفاده	از	هــوش	ارزشــی	)VQ(	بــوده،	تــا	بتوانیــد	
ــی	را	صرف	نظــر	 ــر	اســاس	آن	مســیر	شــغلی	اصول ب
از	جایــگاه	تدویــن	نماییــد.	بخشــی	کــه	بــا	اســتفاده	
ــران	 ــان،	مدی ــات	کارشناس ــه	و	تجربی از	درس	آموخت
و	مشــاوران	پروژه	هــای	مختلــف	در	دنیــا	ارائــه	
ــق،	از	 ــراد	موف ــتان	های	اف ــی	داس ــا	بررس ــده	و	ب ش
ــی	را	 ــکات	فراوان ــن،	ن ــا	باتجربه	تری ــن	ت کم	تجربه	تری

ــه	شــما	آمــوزش	خواهــد	داد.	 ب
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1.استفادهازبهرههوشی)IQ(درمدیریتپروژه

ــروژه:  ــهنقشــهراهاســتفادهازIQدرمدیریــتپ «ارائ
و	 مهــارت	ســخت	 یکپارچه	ســازی	 اهمیــت	 دالیــل	
ــت	و	 ــرح	اهمی ــروژه،	ش ــت	پ ــری	از	IQ	در	مدیری بهره	گی
اهــداف	اســتفاده	از	IQ	از	نگاه	پروژه،	دانشــجویان	معماری،	
مدیریــت	ســاخت	و	مدیریت	پــروژه،	معمــاران،	مشــاوران،	

ــت	ســاخت،	نقشــه	راه	IQ	و	... ــکاران	و	مدیری پیمان
ــروژهومحدودههــایدانشــیآندر ــرپ «تعریــفمدی
ســاختارهایمختلــف:	تعریف	مدیریت	ســاخت،	مدیریت	
پروژه	هــای	ســاخت،	مدیریــت	پــروژه	و	تفاوت	هــای	آن،	
ــا	 ــاوت	آن	ب ــر	ســاخت	و	تف ــای	مدی بررســی	محدوده	ه
مدیــر	پــروژه،	بررســی	اســتانداردهای	مدیریــت	ســاخت،	

بررســی	الزامــات	مدیــر	ســاخت	از	منظــر	IQ	و	...
ــاط ــروژهدرارتب ــرپ ــئولیتهایمدی ــفومس «وظای
بــاحوزههــایدانشــیوروشهــایاجــرایپــروژه: 
ــرا	و	 ــای	اج ــروژه،	روش	ه ــل	پ ــرا	و	تحوی ــای	اج روش	ه
ــروژه	جایگزیــن	)ADS(،	بررســی	ریســک	های	 ــل	پ تحوی
ــن	 ــش	ای ــرای	کاه ــری	IQ	ب ــوه	بکارگی ــا	و	نح روش	ه
ــک	 ــوان	ی ــه	عن ــاخت	ب ــر	س ــی	مدی ــک	ها،	بررس ریس
ــل	 ــای	تحوی ــت	روش	ه ــده	در	مدیری ــل	تعیین	کنن عام
ــر	 ــارات	از	مدی ــی	انتظ ــی	تمام ــروژه،	بررس ــرای	پ و	اج
ــه	 ــرای	مدیریــت	بهین ــری	IQ	ب ســاخت	و	نحــوه	بکارگی

ــا	و	...	 ــن	روش	ه ای
ــای ــروژهدرفازه ــرپ ــودمدی ــلوج ــیدالی «بررس
مختلــفپــروژه:	مدیریــت	انتظــارات،	بررســی	نقش	هــا	
و	مســئولیت	های	مدیــر	ســاخت	بــرای	مدیریــت	
ــل	 ــوان	عام ــه	عن ــاخت	ب ــر	س ــی	مدی ــرارداد،	بررس ق
ــرارداد(،	 ــت	ق ــل	مدیری ــه	عام ــاخت	)ن ــت	س مدیری
ــاخت	و	 ــر	س ــت	مدی ــر	اهمی ــای	پ ــی	جایگاه	ه بررس
نحــوه	اســتفاده	از	IQ	بــرای	مدیریــت	مناســب	انتظارات	

ــروژه	و	... ــرارداد	در	پ و	ق
«چــهزمانــیودرچــهمکانــیمدیرپــروژهبایــدورود
ــد؟ ــرههوشــی)IQ(خــوداســتفادهکن ــدوازبه نمای
ــر	 ــت	IQ	مدی ــروژه	و	طــرح	و	بررســی	اهمی فازهــای	پ
ــف	 ــت	مناســب	در	فازهــای	مختل ــرای	مدیری ــروژه	ب پ

ــدارکات	و	 ــی،	ت ــی،	طراح ــل	از	طراح ــاز	قب ــه	ف از	جمل
مناقصــه،	ســاخت،	پــس	از	ســاخت،	خاتمــه	و	انتقــال	
ــر	 ــئولیت	های	مدی ــگاه	و	مس ــی	جای ــت،	بررس مدیری
ســاخت	در	هــر	یــک	از	فرآیندهــای	ذکــر	شــده،	ارائــه	
چکلیســت	های	متعــدد	در	جهــت	بهــره	وری	از	IQ	بــرای	

مدیریــت	بهینــه	فازهــا	و	...
ــود ــی)IQ(خ ــرههوش ــهازبه ــروژهچگون ــرپ «مدی
ــه ــتبرنام ــزودهدرمدیری ــادارزشاف ــتایج درجه
زمانبنــدی،مدیریــتهزینــه،مدیریــتکیفیــت
ومدیریــتمحــدودهپــروژهاســتفادهمینمایــد؟
بایدهــا	و	نبایدهــای	مدیــر	ســاخت	در	مدیریــت	
برنامــه	 مدیریــت	 بــرای	 	IQ از	 بهره	گیــری	 پــروژه،	
زمانــی،	مدیریــت	هزینــه،	مدیریــت	کیفیــت	و	مدیریت	
محــدوده،	نحــوه	شناســایی	مدیــر	ســاخت	مناســب	و	

نامناســب	از	منظــر	IQ	و	...	
2.استفادهازهوشهیجانی)EQ(درمدیریتپروژه

«ارائــهنقشــهراهاســتفادهازهــوشهیجانــی)EQ(در
مدیریــتپــروژه:	تعریف	هــوش	هیجانی	)EQ(	و	بررســی	
اهمیــت	آن	در	پــروژه،	بررســی	اهمیــت	هــوش	هیجانــی	

)EQ(	بــرای	مدیــر	ســاخت	و	ارائــه	نقشــه	راه	و	...
«چــهفــردیــاافــرادیتوســطمدیــرپــروژهمدیریــت
ورهبــریمیشــوندوچــهفــردیــاافــرادینیــازبــه
باالتریــنEQدارنــد؟	شــرح	جایــگاه	مدیــر	ســاخت	از	
منظــر	رهبــری،	بررســی	جایــگاه	مدیــر	ســاخت	از	منظــر	
ــر	 ــاخت	از	منظ ــر	س ــگاه	مدی ــی	جای ــت،	بررس مدیری
مدیریــت	و	رهبــری	طراحــان	پــروژه،	پیمانــکاران،	تیــم	
تحــت	نظــارت	خــود،	همــکاران	و	مدیــران	ارشــد	خــود،	
ســایر	ذی	نفعــان	پــروژه،	بررســی	افــرادی	کــه	در	پــروژه	
نیــاز	بــه	باالتریــن	ســطح	هــوش	هیجانــی	)EQ(	دارند	
و	بررســی	مســیر	صحیــح	در	بکارگیــری	هــوش	هیجانی	

)EQ(	بــرای	مدیــر	ســاخت	و	...
«چــهمفاهیمــیازEQبایــددرپــروژهترویــجیافتهو
چــهمهارتهایــیدرایــنمســیربایــدافزایــشیابــد؟
بررســی	ســاختاریافته	هــوش	هیجانــی	)EQ(،	بررســی	
مفاهیمــی	کــه	باید	در	پــروژه	و	از	منظر	هــوش	هیجانی	
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توســعه	یابــد،	بررســی	ارتباطــات	نفــر	بــه	نفر	در	پــروژه،	
ــم،	 ــای	تی ــن	اعض ــات	بی ــال	اطالع ــد	انتق ــرح	فرآین ش
ــداف،	 ــی	اه ــای	کاری،	بررس ــک	گروه	ه ــی	داینامی بررس
ــت	 ــای	عضوی ــا،	معیاره ــا،	نقش	ه ــا	و	ارزش	ه قاعده	ه
در	تیــم	و	ارتباطــات،	بررســی	نحــوه	توســعه	مهارت	هــا	
ــی	 ــی	)EQ(،	بررس ــوش	هیجان ــش	ه ــه	افزای در	زمین
طبیعــت	پروژه	هــا،	نحــوه	پاســخ	بــه	فشــارهای	کوتــاه	
مــدت	در	پــروژه،	نحــوه	پاســخ	بــه	مقاومت	موجــود	در	
نیروهــای	کاری،	نحــوه	مواجــه	بــا	فرهنــگ	مردســاالری	

در	پــروژه،	نحــوه	ارتقــای	هــوش	هیجانــی	و	...
IQوEQــب ــهترکی ــروژهب ــرپ ــهمدی ــلآنک «دلی
بــه	 نیــاز	 بررســی	دالیــل	 نیــازداردچیســت؟	
ترکیــب	EQ	و	IQ	در	مدیریــت	پــروژه،	بررســی	اهمیــت	
ایــن	ترکیــب	بــرای	بــرآورد	انتظــارات	از	مدیــر	ســاخت،	
اجتنــاب	از	ادعاءهــا	و	رســیدن	بــه	اتفــاق	نظــر	و	البتــه	
جــذاب	کــردن	محیــط	پــروژه	بــرای	تیم	هــای	پــروژه	و	...
«چــهزمانــیوکجــابایــدازEQدرپــروژهاســتفاده
نمــود؟	بررســی	نحــوه	بکارگیــری	EQ	در	فازهــای	
مختلــف	پــروژه،	بررســی	تفاوت	هــای	موجــود	در	نحــوه	
ــی	 ــش،	بررس ــر	بخ ــی	در	ه ــوش	هیجان ــری	ه بکارگی
ــی	 ــوش	هیجان ــری	ه ــه	بکارگی ــدی	در	زمین ــکات	کلی ن
ــروژه	و	... ــات	پ ــه	حی ــر	در	چرخ ــت	بهت ــرای	مدیری ب

ــوان ــهعن ــایEQراب ــممهارته ــهمیتوانی «چگون
مدیــرپــروژهدرخودمــانارتقــاءدهیــم؟	بررســی	نحوه	
بکارگیــری	هــوش	هیجانــی	)EQ(	بــرای	مدیریــت	
	،Volume	ــت ــت	Tone،	مدیری ــات،	مدیری ــر	ارتباط بهت
ــاب،	 ــاع،	اجتن ــط،	اقن ــت	رواب ــت	Style،	مدیری مدیری
مراحــل	چهارگانــه	توســعه	تیم	هــا،	بکارگیــری	ابزارهــای	
مشــاهده	و	رهبــری،	نحــوه	بکارگیــری	هــوش	هیجانــی	

بــرای	حــل	تضــاد	منافــع	و	...
3.استفادهازهوشارزشی)VQ(درمدیریتپروژه

ــه ــروژهچ ــرپ ــی)VQ(چیســتومدی ــوشارزش «ه
زمانــیمیتوانــدارزشآفریــنباشــد؟	تعریــف	هــوش	
ارزشــی	)VQ(	و	بررســی	مسیر	آموزشــی،	شغلی	و	حرفه	ای	
کــه	یــک	مدیــر	ســاخت	بایــد	بــرای	بدســت	آوردن	ارزش	

طــی	نمایــد،	بررســی	نحــوه	ترکیــب	IQ	و	EQ	بــرای	ایجاد	
باالتریــن	VQ،	بررســی	خدمات	مدیر	ســاخت	بــرای	ارزش	
آفرینــی	در	پــروژه،	بررســی	گزینه	هــای	حرفــه	ای	و	شــغلی	
ــازار	 ــف	ب ــت	ســاخت،	بررســی	بخش	هــای	مختل مدیری
مدیریت	ســاخت،	بررســی	مســیرهای	آموزشــی	مدیریت	
	،Agency	CM	ــیر ــد	در	مس ــد	رش ــی	فرآین ــاخت،	بررس س
بررســی	فرآیند	رشــد	در	مســیر	CM-AT-RISK،	شناســایی	
ــردی	 ــر	ســاخت	و	...	چــه	ف ــوان	مدی ــه	عن ارزش	خــود	ب
در	پــروژه	ارزش	ایجــاد	نمــوده	و	چــه	فــردی	بایــد	دارای	
باالتریــن	هــوش	ارزشــی	)VQ(	باشــد؟	بررســی	هــوش	
ارزشــی	)VQ(	از	منظــر	دانشــجویان،	افــراد	اجرایــی،	

کارفرمایــان،	صنعــت	و	...	
ــروژه:	بررســی	 ــرپ ــگاهمدی ــهVQازن ــازب ــلنی «دالی
 )VQ(	ارزشــی	هــوش	ــه ــر	ســاخت	ب ــاز	مدی دالیــل	نی
ــری	 ــه	بکارگی ــان	ب ــاز	کارفرمای ــل	نی ــی	دالی ــاال،	بررس ب
ــاال،	 ــی	)VQ(	ب ــوش	ارزش ــا	ه ــاخت	هایی	ب ــر	س مدی
بررســی	نظرســنجی	های	انجــام	شــده	در	زمینــه	هــوش	
ارزشــی	)VQ(	و	...	چــه	زمــان	و	کجــا	بــه	هــوش	ارزشــی	
)VQ(	در	پــروژه	نیــاز	اســت؟	بررســی	جزئیــات	زمانــی	
	،)VQ(	ــی ــوش	ارزش ــح	ه ــری	صحی ــی	بکارگی و	مکان
بررســی	ایــن	مــوارد	از	منظــر	دانشــجویان،	بررســی	ایــن	
مــوارد	از	منظــر	افــراد	اجرایــی،	بررســی	ایــن	مــوارد	از	

ــان	کســب	و	کار	و	... منظــر	کارفرمای
«چگونــهوطــیچــهفرآینــدیمیتوانیــمبــهمدیــر
پــروژهایبــاباالتریــنVQتبدیــلشــویم؟چگونــهیک
مدیــرســاختمیتوانــدازهــوشارزشــی)VQ(خــود
ــه	 ــد؟	مقایس ــتفادهنمای ــااس ــودپروژهه ــتبهب جه
بیــن	IQ	و	EQ	و	VQ	در	فرآینــد	حرفــه	ای	و	شــغلی	
ــی	 ــطح	مقدمات ــه	ای	)س ــف	حرف ــطوح	مختل ــرای	س ب
Career	Early،	ســطح	میانــه	Mid-Career	و	ســطح	
بلــوغ	یافتــه	Mature-Career(	همــراه	بــا	داســتان	های	
فــراوان	از	مدیــران	مختلــف	در	دنیــا،	توصیه	هــای	
شــغلی	در	ارتبــاط	بــا	IQ	و	EQ	و	VQ،	بــه	همراه	بررســی	
نحــوه	ترکیــب	IQ	و	EQ	و	VQ	بــرای	رســیدن	بــه	بلــوغ	

ــروژه ــت	پ ــه	ای	در	مدیری کاری	و	حرف
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 )VQ(	ارزشــی	هــوش	و	)EQ(	هیجانــی	هــوش	،)IQ(	هوشــی	بهــره	موضــوع	ســه	چگونــه	کــه	آموزیــد	می	دوره	ایــن	در
می	توانــد	در	پــروژه	بــه	مدیــر	پــروژه،	در	فازهــای	مختلــف	کمــک	نمــوده	تــا	نتایــج	بهینه	تــری	حاصــل	گــردد.	در	ایــن	دوره:
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اولین	برگزار	کننده	دوره	های	مهارت	نرم	با	رویکرد	صنعت	ساخت	)ساختمانی،	زیرساختی	و	عمرانی	و	صنعتی(	در	کشور
)CII(	آمریکا	ساخت	صنعت	موسسه	Best Practice	اساس	بر	کنندگان	شرکت	ارزیابی

اســتفاده	از	نمونه	هــای	مــوردی	واقعــی	و	فــراوان	و	بررســی	درس		آموخته	هــای	مختلــف	کارشناســان،	مدیــران	و	مشــاوران	
مختلــف	از	سراســر	دنیــا

ایجاد	ساختار	یکپارچه	بین	مهارت	های	سخت	و	فنی	و	مهارت	های	نرم	و	فردی
ــا	 ــه	بعض ــرم	ک ــارت	ن ــع	مه ــندها	و	مراج ــتانداردها،	س ــع،	اس ــن	مناب ــوزش	به	روزتری ــل	آم ــه	دلی ــران	ب ــازی	فراگی متمایزس

ــا	ناممکــن	اســت.	 ــا	در	کشــور	ســخت	و	ی ــه	برخــی	از	آنه دسترســی	ب
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

ــا	 در	بخــش	IQ	محــدوده	عملکــردی	و	بهره	گیــری	از	دانــش	و	تخصــص	و	هــوش	مــا	در	مدیریــت	پــروژه،	بخصــوص	ب
ــد.	 ــدا	می	کن ــروژه	)Systems	Delivery	Project(	اهمیــت	پی ــه	روش	هــای	اجــرای	پ توجــه	ب

در	واقــع	اینکــه	چــه	فــردی،	چــرا،	چــه	زمانــی،	کجــا	و	چگونــه	بایــد	از	دانــش	مهــارت	ســخت	و	بهــره	هوشــی	خــود	اســتفاده	
نمایــد	تــا	پــروژه	را	مدیریــت	کنــد،	بخــش	IQ	بــوده	و	پــس	از	آن	بــه	بخــش	EQ	وارد	شــده	و	مجــدد	طــی	یــک	نقشــه	راه	
دربــاره	ایــن	کــه	چــه	کســی،	بــه	چــه	شــکلی،	چــرا،	چــه	زمانــی،	کجــا	و	چگونــه	بایــد	از	هــوش	هیجانــی	)EQ(	خــود	و	البتــه	

ترکیــب	آن	بــا	IQ	اســتفاده	نمایــد	تــا	پــروژه	را	بــه	موفقیــت	رســاند،	صحبــت	خواهیــم	کــرد.	
حــال	بعــد	از	یادگیــری	تمــام	ایــن	مــوارد	و	هدایــت	شــدن	در	یــک	مســیر	مشــخص،	منســجم	و	اســتاندارد،	در	بخــش	ســوم	
بــه	ســراغ	هــوش	ارزشــی	)	VQ(	رفتــه	و	در	ایــن	بخــش	یــاد	می	گیریــد	کــه	چگونــه	بــر	اســاس	مــوارد	IQ	و	EQ	مســیر	شــغلی	
و	حرفــه	ای	خــود	را	تنظیــم	نماییــد.	ایــن	کــه	بــه	چــه	شــکلی،	چــه	کســی،	چــرا،	چــه	زمانــی،	کجــا	و	چگونــه	بایــد	از	ایــن	
ســاختار	ارزش	گــذاری	اســتفاده	نمــود	و	چگونــه	بایــد	ایــن	ســه	قالــب	IQ	و	EQ	و	VQ	را	بــرای	آینــده	شــغلی	ترکیــب	نماییــم،	

موضوعــی	اســت	کــه	در	گام	آخــر	بــه	آن	خواهیــد	رســید.

8

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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فـرآیند جـامع مـدیریت اسنـاد و مدارک 
وژه بــه همـــــراه پیــاده ســازی پـــــر

Access و  Excel در 

تاریخچـــه	و	 از	 مســـتندات	پـــروژه	ســـوابقی	
پیشـــرفت	پـــروژه،	توافقـــات	انجـــام	شـــده،	
تصمیمـــات	 و	 شـــده	 داده	 دســـتورالعمل	های	
ـــد	در	 ـــه	می	توان ـــد	ک ـــه	می	ده ـــده	را	ارائ ـــاذ	ش اتخ
ـــوان	یکـــی	از	ارکان	 ـــه	عن ـــروژه	ب ـــد	مدیریـــت	پ فرآین
ـــروژه،	 ـــب	پ ـــناد	مناس ـــود.	اس ـــناخته	ش ـــی	ش اصل
ـــرای	حـــل	 ـــب	ب ـــروژه،	اغل ـــوان	ســـوابقی	از	پ ـــه	عن ب
ـــرارداد،	 ـــه	ق ـــوط	ب ـــاوی	مرب ـــات،	دع و	فصـــل	اختالف
واســـطه	گری	دادگاه،	داوری،	دعـــاوی	بیمـــه	ای	و	...	
ـــکار	 ـــرای	ارجـــاع	ب ـــه	و	ب ـــرار	گرفت ـــورد	اســـتفاده	ق م
ــم	 ــد	فرامـــوش	کنیـ ــا	نبایـ ــوند.	امـ ــرده	می	شـ بـ
کـــه	ایـــن	ســـاختار	بایـــد	به	گونـــه	ای	اســـتاندارد	
ـــروژه،	 ـــت	پ ـــا	در	مدیری ـــه	تنه ـــه	ن ـــود	ک ـــی	ش طراح
ــرات،	مدیریـــت	 ــل	تاخیـ ــد	تحلیـ ــه	در	فرآینـ بلکـ
ـــرارداد	 ـــت	ق ـــه	مدیری ـــات	و	البت ـــل	اختالف ـــا،	ح ادع

ـــد.	 ـــاد	نمای ـــی	ایج ـــدی	اصول فرآین
بـــر	همیـــن	اســـاس	دوره	ای	تدویـــن	شـــده	
ـــع	 ـــد	جام ـــاوت،	فرآین ـــش	متف ـــا	در	۵	بخ ـــت	ت اس
ــم	از	 ــروژه	را،	هـ ــدارک	پـ ــناد	و	مـ ــت	اسـ مدیریـ
ــر	 ــم	از	منظـ ــات	و	هـ ــم	و	مطالعـ ــگاه	مفاهیـ نـ
اکســـس	 و	 	)Excel( اکســـل	 در	 مدل	ســـازی	
)Access(،	در	بخش	هـــای	مختلـــف	مدیریـــت	

ــد. ــوزش	دهـ ــراردادی	آمـ ــروژه	ای	و	قـ پـ

نرم	افـــزار	 در	 خروجی	هـــای	گـــزارش	 تحلیـــل	
ـــن	دوره	 ـــه	در	ای ـــی	اســـت	ک Power BI	بخـــش	نهای

بـــه	آن	خواهیـــم	پرداخـــت.
ـــی	 ـــش	اول،	نگاه ـــن	دوره	و	در	بخ ـــع	در	ای در	واق
ـــه	آمـــوزش	اســـناد	و	مـــدارک	هـــر	یـــک	از	 جامـــع	ب
ـــپس	در	 ـــت.	س ـــم	داش ـــش	خواهی ـــای	دان حوزه	ه
ـــت	 ـــرل	و	مدیری ـــز	کنت ـــه	ســـراغ	مرک بخـــش	دوم،	ب
مســـتندات	پـــروژه	)DCC(	رفتـــه	و	عـــالوه	بـــر	
ــی	 ــناد	مهندسـ ــت	اسـ ــوه	مدیریـ ــوزش	نحـ آمـ
 )CM(	ـــروژه ـــدی	پ ـــت	پیکربن )EDC(،	نحـــوه	مدیری
ـــوزش	 ـــز	آم ـــرا	نی ـــاخت	/	اج ـــناد	س ـــت	اس و	مدیری

می	شـــود. داده	
ـــراغ	 ـــه	س ـــارم،	ب ـــوم	و	چه ـــت	و	در	گام	س در	نهای
روز	 نرم	افزارهـــای	 پرکاربردتریـــن	 از	 عـــدد	 دو	
ـــر	 ـــه	و	ب ـــس	)Excel	و	Access(	رفت ـــه	آفی مجموع
ـــل	 ـــه	قب ـــروژه		محـــور،	از	مرحل اســـاس	ســـاختاری	پ
از	طراحـــی	)Pre - Design(	تـــا	مرحلـــه	پـــس	از	
ســـاخت	)Post - Construction(	بـــه	پیاده	ســـازی	
ـــده	در	اکســـل	و	اکســـس	 ـــوزش	داده	ش ـــی	آم مبان
ـــی	 ـــی	گزارش	های ـــش	نهای ـــا	در	بخ ـــم	ت می	پردازی
ــردد	 ــن	می	گـ ــزار	Power BI	تدویـ ــه	در	نرم	افـ کـ
ـــن	 ـــی	را	در	ای ـــرایط	جامع ـــم	و	ش ـــل	نمایی را	تحلی

ـــم.	 ـــم	بزنی دوره	رق

ـــه مقدم
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ـــش ـــایدان ـــکازحوزهه ـــری ـــدارکدره ـــنادوم 1.اس

	،)Project Charter(	پــروژه	منشــور	مدیریتپکپارچگی:»
درخواســت	های	تغییــر	)Change Requests(	و	...

«مدیریـــتمحـــدودهپـــروژه:	بیانیـــه	حـــوزه
)Scope Statement(،	ســــاختار	شکســـــت	کـــــار

)Work Breakdown Structure(	و	...

«مدیریـــتزمـــانپـــروژه:	لیســـت	فعالیت	هـــا	
)List	Activity(،	بـــــرآورد	مـــــدت	فعـــــــالیت	ها

)Estimates	Duration	Activity(	و	...

ــت	 ــه	فعالی ــرآورد	هزین ــروژه:ب ــهپ ــتهزین «مدیری
تخـــــمین	ها	 مبنــای	 	،)Activity	Cost	Estimates(

)Basis of Estimates(	و	...

ــد	 ــود	فرآین ــه	بهب ــروژه:	برنام ــتپ ــتکیفی «مدیری
معیارهــای	کیفیــت	 	،)Process Improvement Plan(

و	... 	)Quality	 Metrics(

«مدیریــتمنابــعانســانی:	تخصیــص	کارکنــان	پــروژه	
ــم	 ــرد	تی ــی	عملک )Project Staff Assignments(،	ارزیاب

)Team Performance Assessments(	و	...

مدیریــت	 برنامــه	 پــروژه:	 ارتباطــات مدیریــت »
	،)Communications Management Plan(	پــروژه	ارتباطات
و	... 	)Project Communications( پــروژه	 ارتباطــات	

ــت	 ــه	مدیریـ ــروژه:	برنامـ ــکپـ ــتریسـ «مدیریـ
ــک	 ــت	ریسـ ــک	)Risk Management Plan(،	ثبـ ریسـ

)Risk Register(	و	...

«مدیریــتتــدارکاتپــروژه:	بیانیــه	تــدارکات	کار	
)Procurement Statement of Work(،	معیارهای	انتخاب	
تصمیم	گیــری	 	،)Source Selection Criteria( منبــع	

خریــد	یــا	ســاخت	)Decisions	Make-or-Buy(	و	...

ـــان	 ـــز	ذی	نفع ـــی	و	آنالی ـــان:	بررس ـــتذینفع «مدیری
ذی	نفعــــــان	 ثبــــــت	 	،)Stakeholder	 Analysis(
)Stakeholder Register(،	ثبـــت	وقایـــع	)Issue Log(	و	...

2.مــــــدیریتاســــــنادمهنــــــدســــیواجـــــرا

)DCCیاهمانDocumentControlCenter(

)EngineeringDocumentControl(مدیریتاسنادمهندسی»

 	EDC	اجرای	های	سیاست

لیست	مدارک	مهندسی	 

دیسیپلین	های	مدارک	مهندسی	 

طبقه	بندی	مدارک	مهندسی	 

 	)Pre-Design(	طراحی	از	قبل	فاز	در	اسناد

 	)Design(	طراحی	فاز	در	اسناد

سند	گردش	مدارک	مهندسی	 

سیستم	اندازه	گیری	پیشرفت	مدارک	مهندسی	 

)ConfigurationManagement(مدیریتپیکربندیپروژه»

تعریــف	مدیریــت	پیکربنــدی	پــروژه	و	نقــش	آن	در		 
مدیریــت	اســناد

معرفی	نردبان	مدیریت	پیکربندی	پروژه	 

دیسیپلین	های	مدیریت	پیکربندی	پروژه	 

اسناد	مربوط	به	محصول	پروژه	 

انواع	اسناد	تغییرات	پروژه	 

«مدیریتاسنادساخت/اجرا

 	)Bidding/Procurement(	تدارکات	/	مناقصه	فاز	در	اسناد

 	)Construction(	اجرا	/	ساخت	فاز	در	اسناد

 	)Post-Construction(	ساخت	از	پس	فاز	در	اسناد
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ــل ــایقب ــدهدربخشه ــهش ــیارائ ــازیمبان 3.پیادهس

)Excel(درنرمافــزاراکســل

«مــروریبــرفعالیتهایــیکــهبایــددرطــولپــروژه
مســتندشــوندوپیادهســازی:

 	)Pre-Design(	طراحی	از	قبل	فاز	های	فرم

 	)Design(	طراحی	فاز	های	فرم

 	)Bidding/Procurement(	تدارکات	/	مناقصه	فاز	های	فرم

 	)Construction(	اجرا	/	ساخت	فاز	های	فرم

 	)Post-Construction(	ساخت	از	پس	فاز	های	فرم

ــی	و		  ــورت	تعامل ــه	ص ــک	MDR	ب ــاد	ی ــوه	ایج نح
اتوماتیــک

و		  پویاســازی	گزارش	هــا	 و	 ماکرونویســی	 نحــوه	
مســتندات	پــروژه

نحــوه	ایجــاد	یــک	گــزارش	روزانــه	پــروژه	بــه	صــورت		 
کامــال	اتوماتیــک	و	پویا

ــتفاده	از		  ــت	اس ــبوردی	جه ــای	داش ــاد	نموداره ایج
ــی ــدارک	مهندس ــناد	و	م ــرفت	اس ــای	پیش گزارش	ه

تهیــه	گزارش	هــای	پیشــرفت	بــر	مبنــای	فعالیت	هــای		 
انجــام	شــده	در	فاز	مهندســی

4.پیادهســازیمبانــیارائــهشــدهدربخشهــایقبــلدر

)Access(نرمافــزاراکســس

Accessمقدمهایبرنرمافزار»

Accessایجادجداولساختاریافتهدرنرمافزار»

ــف ــداولمختل ــازیج ــاطویکپارچهس ــادارتب «ایج
Accessــزار ــکنرماف ــهکم ب

«نحــوهگزارشگیــریوکاربــاابزارهــایمربوطــهبــا
Accessنرمافــزار

«ایجــاددیتابیــسوبانکهــایاطاعاتــیدرنرمافــزار
Access

Accessایجادفرمهاومستنداتدرنرمافزار»

ایجــادSub-Forms،TabOrdersوجســتجودر »
Accessــای ــیوگزارشه ــکاطاعات ــایبان دادهه

«گزارشهــاینهایــیازمســتنداتومــدارکدر
Access نرمافــزار

PowerBIــزار ــزارشدرنرماف ــایگ ــلخروجیه 5.تحلی
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مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتاطالعات دپـــارتمان

مهندسکامبیزکردانی مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

فرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه

مدیریتیکپارچهمالی،حسابداریوهزینهدرپروژهوسازمانهایپروژهمحور
پیــشنیـاز
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جـــزئیاتدوره

دوره	ای	کــه	تدویــن	شــده	بــه	صورتــی	اجرایــی	ارائــه	می	شــود	تــا	شــما	را	حتــی	بیشــتر	از	نیــاز	فعلــی	صنعــت	ارتقــاء	داده	و	
بــا	آمــوزش	همزمــان	مبانــی،	مفاهیــم	و	ســاختارها	در	دو	بخــش	فرآینــدی	و	نرم	افــزاری،	مزیتــی	رقابتــی	در	صنعــت	برایتان	

ایجــاد	نمایــد.	فرآینــد	یادگیــری	شــما	در	ایــن	دوره	در	۷	گام	اصلــی	صــورت	می	گیــرد:	

وجـــهتمایـــزایـــندوره
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ارائه	دوره	به	صورتی	جامع	در	دو	ساختار	فرآیندی	و	نرم	افزاری
 Power BI	در	ها	گزارش	تحلیل	و	Access	و	Excel	مختلف	افزارهای	نرم	کمک	به	شده	ارائه	مبانی	جامع	سازی	مدل

ــا	ســاختار	آنالیــز	تاخیــرات	و	مدیریــت	 ــا	رویکــرد	یکپارچه	ســازی	ب اولیــن	برگــزار	کننــده	دوره	مدیریــت	اســناد	و	مــدارک	ب
ادعــا	)بــا	تمرکــز	بــر	ســاختارهای	حقــوق	ســاختی(	در	کشــور

متمایزسازی	فراگیران	به	دلیل	آموزش	نکات	کلیدی	و	نهفته	در	مدل	سازی	و	ایجاد	دیتابیس
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

نحوه	مدیریت	اســناد	و	مدارک	را	در	هر	یک	از	حوزه	های	دانشــی	مدیریت	پروژه	فرا	خواهید	گرفت.
نحوه	مدیریت	اســناد	مهندســی	)EDC(	را	در	مرکز	کنترل	و	مدیریت	اســناد	پروژه	)DCC(	خواهید	آموخت.	
نحــوه	مدیریــت	پیکربندی	پروژه	)CM(	را	در	مرکز	کنترل	و	مدیریت	اســناد	پروژه	)DCC(	خواهید	آموخت.
نحوه	مدیریت	اســناد	ســاخت	/	اجرا	را	در	مرکز	کنترل	و	مدیریت	اســناد	پروژه	)DCC(	خواهید	آموخت.

نحوه	مدل	ســازی	مبانی	ارائه	شــده	را	در	اکسل	)Excel(	خواهید	آموخت.
نحوه	مدل	ســازی	مبانی	ارائه	شــده	را	در	اکسس	)Access(	خواهید	آموخت.

نحــوه	تحلیــل	گزارش	ها	را	در	نرم	افزار	Power BI	خواهید	آموخت.	
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تدوین و تصویـــب برنامه زمان بندی اولیه 
)Baseline Schedule(

ـــت( ـــی + چکلیس ـــکات حیات ـــول + ن )اص
)AACE بر اساس سندی از( 

ــه	 ــه	برنامـ ــا	بـ ــوب	عمومـ ــه	مصـ ــه	اولیـ برنامـ
زمانـــی	بیســـالین	)Baseline Schedule(	معـــروف	
بـــوده	و	مبنـــای	بســـیاری	از	تصمیم	گیری	هـــا،	
بخصـــوص	تصمیم	گیری	هـــای	حقوقـــی	قـــرار	
ــای	 ــی	از	ورودی	هـ ــه	یکـ ــه	ای	کـ ــرد.	برنامـ می	گیـ
ـــرات	 ـــل	تاخی ـــای	تحلی ـــیاری	از	روش	ه ـــی	بس اصل
ـــه	 ـــدون	تکی ـــان	ب ـــکاران	و	کارفرمای ـــوده	و	پیمان ب
بـــر	آن	قـــادر	بـــه	تحلیـــل	و	کمی	ســـازی	زمانـــی	
ـــد	 ـــکلی	مناســـب	نخواهن ـــه	ش ـــرات	ب ـــی	تاخی و	مال
ـــته	 ـــده	داش ـــت	زن ـــک	هوی ـــه	ی ـــه	ای	ک ـــود.	برنام ب
ـــا	 ـــه	م ـــای	مقایس ـــالح،	مبن ـــان	اص ـــا	زم ـــد	ت و	بای
بـــا	شـــرایط	حقیقـــی	پـــروژه	قـــرار	گیـــرد.	امـــا	
ـــه	جزئیاتـــی	 ســـوال	مهـــم	آن		اســـت	کـــه	بـــه	چ
در	زمـــان	تدویـــن	و	تصویـــب	ایـــن	برنامـــه	
ـــه	 ـــتند	ک ـــی	هس ـــه	نکات ـــود	و	چ ـــت	نم ـــد	دق بای

در	صـــورت	عـــدم	توجـــه	می	تواننـــد	مـــا	را	بـــا	
چالـــش	و	اختـــالف	فراوانـــی	در	زمـــان	تصویـــب	

مواجـــه	نماینـــد؟
ــه	 ــت	برنامـ ــه	اهمیـ ــه	بـ ــا	توجـ ــن	رو	و	بـ از	ایـ
ــد	 ــه	)Baseline Schedule(،	قصـ ــدی	اولیـ زمان	بنـ
ـــی	 ـــر	روی	یک ـــز	ب ـــا	تمرک ـــه	ب ـــم	در	دوره	ای	ک داری
از	مهم	تریـــن	اســـناد	انجمـــن	مهندســـی	هزینـــه	
ــن	 ــی	ایـ ــه	بررسـ ــردد،	بـ ــزار	می	گـ )AACE(	برگـ
ـــاز	 ـــه	از	دو	ف ـــندی	ک ـــم.	س ـــی	بپردازی ـــکات	حیات ن
ــن	 ــاره	تدویـ ــاز	اول	دربـ ــده	و	در	فـ ــکیل	شـ تشـ
ــکار	و	 ــه	توســـط	پیمانـ ــدی	اولیـ ــه	زمان	بنـ برنامـ
ـــوده	 ـــت	نم ـــروژه	صحب ـــدی	پ ـــان	زمان	بن متخصص
ــان	 ــد	در	زمـ ــن	فرآینـ ــاره	ایـ ــاز	دوم	دربـ و	در	فـ
ارزیابـــی	و	تصویـــب	توســـط	کارفرمایـــان	نکاتـــی	

ــد.	 ــرح	می	کنـ ــدی	را	مطـ کلیـ

ـــه مقدم
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ــده ــهشـ ــدارائـ ــردفرآینـ ــموکاربـ ــی،مفاهیـ 1.مبانـ

2.فرآینداجراییپیشنهادی

3.اصولکلی

4.نــکاتکلیــدیدرزمــانارســالبرنامــهزمانبنــدی

ــه اولی

ــدی ــهزمانبن ــلبرنام ــانتحلی ــدیدرزم ــکاتکلی 5.ن

ــالشــده ــهارس اولی

«مــواردمقدماتــی:	نقــش	و	وظایــف	ارزیــاب،	کلیــات	
فرآینــد	ارزیابــی،	مــوارد	مهــم	در	زمــان	ارزیابــی	برنامــه	
زمان	بنــدی	اولیــه،	پارامترهــای	مهــم	بــرای	عــدم	

ــه ــدی	اولی ــه	زمان	بن ــد	برنام تایی
ازتحلیــل:	درک	صحیــح	 قبــل کلیــدی نــکات »
برنامــه	زمان	بنــدی،	محاســبه	برنامــه	زمان	بنــدی،	
تاریــخ	پایــان	قــراردادی،	بــازه	اجــرای	قــرارداد،	تاریــخ	
صحیــح	DD،	حداقــل	زمــان	اندازه	گیــری،	روز	آغــاز	
هفتــه،	تحلیــل	تقویــم،	قوانیــن	اجرایــی	داخلــی،	
	،)Out of Sequence(	اجــرا	اولویــت	تغییــر	قوانیــن
روش	برنامه	ریــزی،	محاســبات	شــناوری	کل،	شناســایی	

ــبات	 ــایر	محاس ــی،	س ــیر	بحران مس
«تکمیلزودهنگامپروژه

درصــد	 فعالیت	هــا،	 تعــداد	 پــروژه:	 تحلیــل »
فعالیت	هــای	بحرانــی	و	نزدیــک	بحرانــی،	هیســتوگرام	
ــراردادی توزیــع	فعالیت	هــا،	تعییــن	مایلســتون	های	ق
«تحلیــلفعالیتهــا:	تاریخ	هــای	اشــتباه،	تاریخ	هــای	
ــق	 ــه،	منط ــدی	اولی ــه	زمان	بن ــه	در	برنام ــق	یافت تحق
اولیــه	در	برنامــه،	تاریخ	هــای	برنامه	ریــزی	شــده،	نــوع	
ــل	 ــواع	مناســب	درصــد	تکمی ــا،	ان مناســب	فعالیت	ه
ــی	 ــت،	بررس ــده	فعالی ــذاری		ش ــه	کدگ ــت،	شناس فعالی

زمــان	فعالیــت
«تحلیــلشــرحفعالیتهــا:	فعالیت	هــای	بــدون	
توصیــف،	فعالیت	هــای	Duplicate،	دســتور	شــروع	بــه	
کار	)NTP(،	تجهیــز	کارگاه،	تحویــل	موقــت،	بهره	بــرداری،	

و	 بررســی	 فعالیت	هــای	 	،Submittal فعالیت	هــای	
تاییــد،	فعالیت	هــای	تامیــن	و	تــدارکات،	فعالیت	هــای	
ــت،	 ــای	موق ــرژی،	فعالیت	ه ــای	ان ــی،	فعالیت	ه بازرس
فعالیت	هــای	تســت	و	بهره	بــرداری،	فعالیت	هایــی	

بــا	زمــان	صفــر
«تحلیــلکــدفعالیتهــا:	شناســه	کدهــای	فعالیــت،	
	،Ambiguous	ــت ــد	فعالی ــت،	ک ــد	فعالی ــف	ک توصی
	،Blank	ــی ــت	اجرای ــد	فعالی ــت	Duplicate،	ک ــد	فعالی ک

Non-Applicable	ــت ــد	فعالی ک
:)WBSCodes(تحلیــلکدهــایســاختارشکســت»
ســاختار	شکســت	بــدون	توصیــف،	فعالیت	هــای	
 Summary	هــای	فعالیت	توصیــف،	بــدون	Summary
بــا	کدگــذاری	اشــتباه،	نام	هــای	ســاختار	شکســت	

Duplicate
فعالیت	هــای	 	:)Relationships( روابــط تحلیــل »
Summary،	روابــط	منطقــی	معنــی	دار،	فعالیت	هــای	
پس	نیــاز،	 بررســی	 فعالیت	هــای	 بــدون	 	Submittal
ــی،	 ــک	بحران ــان	نزدی ــه	و	همزم ــای	چندگان فعالیت	ه
روابــط	SF،	روابــط	چندگانــه	بیــن	دو	فعالیــت،	روابــط	
ــح ــا	ناصحی ــی	ی ــط	ترجیح ــده،	رواب ــده	گرفته	ش نادی

)LagsandLeads(تحلیلوقفهوتعجیل»
ــناوری	آزاد	 ــود	ش ــود)Constraints(:	قی ــلقی «تحلی
ــود	مــورد	انتظــار	 ــر،	قی ــود	شــناوری	کل	صف ــر،	قی صف

ــود	در	شــروع ــزام	آور،	قی ــود	ال ــان،	قی پای
پیشــنهاد	 بــا	 همسان	ســازی	 هزینــه:	 تحلیــل »
ــای	 ــل	Front-end Cost Loading،	کده ــه،	تحلی مناقص
Cost Account	اســتفاده	نشــده،	مقادیــر	منفــی	هزینــه،	

ــه	 ــق	یافت ــه	تحق ــده،	هزین ــب	ش ارزش	کس
«تحلیلگزارشها
«سایرتحلیلها

ــدی ــهزمانبن ــلبرنام ــانتحلی ــدیدرزم ــکاتکلی 6.ن

ــده ــطیحش تس
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مهارتسخت نـــوعدوره

ارشدواستراتژی سطـحدوره

مدیریتبرنامهریزیوزمانبندی دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپور مــــدرس

گواهینامهحضور گواهینامهها

فرآیندبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

در	ایــن	دوره،	نــکات	کلیــدی	را	بــر	اســاس	یکــی	از	مهم	تریــن	اســناد	انجمــن	AACE،	بــرای	توســعه	مهارت	هــای	خــود	در	
بخــش	برنامه	ریــزی	و	کنتــرل	پــروژه	یــاد	می	گیریــد.	دوره	ای	کــه	هــم	بــرای	پیمانــکاران،	هــم	کارفرمایــان،	هــم	مشــاوران	
و	هــم	افــراد	فعــال	در	زمینــه	برنامه	ریــزی	و	کنتــرل	پــروژه	نــکات	کلیــدی	را	در	بــر	خواهــد	داشــت.	در	واقــع،	در	ایــن	دوره:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1
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اولین	برگزار	کننده	دوره	های	RP	انجمن	AACE	با	رویکردی	یکپارچه	در	کشور
AACE	انجمن	از	مهم	سند	یک	آموزش

نــکات	کلیــدی	در	زمــان	تدویــن	برنامــه	مصــوب	را	در	ارتبــاط	بــا	مبانــی	حقوقــی	و	قــراردادی	همــراه	بــا	برخــی	نــکات	زیرکانــه	
فــرا	خواهیــد	گرفت.	

ایجاد	تمایز	بین	فعاالن	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	با	یادگیری	این	مبانی
برگزاری	دوره	با	رویکرد	یکپارچگی	مبانی	برنامه	ای	و	قراردادی

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
 CM	راه	نقشه	راستای	در	پربازده	و	خالصه	تخصصی،	صورت	به	محتوا	ارائه

با	فرآیند	اجرایی	کلی	آشــنا	می	شوید.
اصولی	کلی	را	در	زمان	ارســال	برنامه	زمان	بندی	اولیه	فرا	می	گیرید.
نــکات	کلیدی	را	در	زمان	تدویــن	برنامه	زمان	بندی	اولیه	فرا	می	گیرید.

نکات	کلیدی	را	در	زمان	تحلیل	برنامه	زمان	بندی	اولیه	ارســال	شــده	یاد	می	گیرید.
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ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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وژه  فـرآیند جامـع آنالیـز تاخیرات در پـر
)تـدوین الیـحه تاخیـرات جامـع(

شاید	بتوان	گفت	کمتر	پروژه	ای	در	صنعت	ساخت	وجود	
اثرات	زمانی	 دارد	که	دچار	تاخیر	نگردد.	موضوعی	که	
و	مالی	زیادی	داشته	و	باعث	بروز	اختالفات	فراوانی	
بین	ارکان	پروژه	می	گردد.	اما	راهکار	چیست؟	در	گام	
اول	جلوگیری	از	بروز	تاخیرات،	در	گام	دوم	کاهش	اثر	
تاخیرات	و	در	گام	سوم	حل	و	فصل	سریع	ادعاهای	ناشی	
به	یک	سیاست	 نیاز	 تاخیرات	است.	موضوعی	که	 از	
همه	جانبه	و	ساختاریافته	و	البته	استفاده	از	رویه	های	فنی،	
قراردادی	و	حقوقی	دارد	که	به	صورت	Best Practice	ارائه	
شده	اند.	راهکارهایی	که	بسیاری	از	آنها	ما	را	از	دعاوی	
پیچیده	نجات	داده	ولی	به	احتمال	فراوان	از	آنها	مطلع	
نیستیم.	راهکارهایی	که	اگر	یک	طرف	قراردادی	بدان	
مسلط	باشد	می	تواند	حداکثر	استفاده	را	به	نفع	خود	در	
پروژه	و	به	ضرر	طرف	مقابل	نماید.	از	این	رو،	موسسه	
تاخیرات	 آنالیز	 جامع	 دوره	 برگزارکننده	 اولین	 	ACEMI
با	رویکردی	جامع،	کاربردی	و	بر	پایه	اصول	بین	الملل،	
در	کشور	است	که	اقدام	به	آموزش	موارد	ناشناخته	در	
ایران	می	نماید.	در	واقع،	پس	از	آنکه	مبانی	برنامه	ریزی	
در	 فرا	گرفتید،	 را	 اسناد	 مدیریت	 و	 مالی	 مدیریت	 و	
این	دوره،	فرآیند	اصولی	آنالیز	تاخیرات	را	با	این	مبانی	
یکپارچه	نموده	و	پروتکل	SCL،	سند	AACE-29R،	سایر	
سندهای	انجمن	مهندسی	هزینه	آمریکا	)AACE(،	چند	
 )ASCE(	آمریکا	عمران	مهندسان	انجمن	از	مهم	سند
در	زمینه	تاخیرات	را	در	کنار	انواع	اسناد	سازمان	ها	و	
 Long	،Fluor	،HKA	،Navigant	)مانند	المللی	بین	مراجع
و	...(،	به	همراه	نمونه	های	دادگاهی	مختلف،	به	شکلی	
جامع	و	ساختار	یافته	به	شما	آموزش	می	دهیم.	فرآیندی	
که	در	۴	بخش	اصلی	تقسیم	بندی	شده	و	قرار	است	

مفاهیم	برنامه	ریزی،	آنالیز	قراردادی،	آنالیز	زمانی	و	آنالیز	
مالی	تاخیرات	را	به	صورت	کاملی	به	شما	آموزش	دهد.	
آموزش	هایی	که	از	انواع	دستورالعمل	ها	و	استانداردهای	
بین	المللی	در	آن	استفاده	گردیده	و	فرآیندهای	اجرایی	
که	شرکت	های	مختلفی	برای	آنالیز	تاخیرات	بر	اساس	
ساختار	علمی	و	تجربی	از	پروژه	ها	تدوین	نموده	اند،	به	
صورت	یکپارچه	و	فرآیندی	آموزش	می	دهد.	فرآیندی	که	
پر	از	مثال	ها	و	نمونه	های	موردی	فنی	و	حقوقی	فراوان	
بوده	و	با	قوانین	داخل	کشور	تطبیق	سازی	گردیده	است.	
نکته	مهم	در	این	دوره	آن	است	که	فوت	کوزه	گری	های	
زیادی	وجود	دارد	که	نمی	توان	به	صرف	خواندن	این	
باعث	 همین	 و	 شد	 مسلط	 آنها	 به	 دستورالعمل	ها	
پیچیدگی	مبانی	تحلیل	تاخیرات	و	باال	بودن	دستمزد	
این	 در	 ما	 اما	 دنیا	می	گردد.	 در	 امر	 این	 متخصصان	
مبحث	جامع	و	به	دلیل	تخصص	و	تجربه	مدرس	دوره	
در	خارج	و	داخل	کشور،	نمونه	های	موردی	مختلفی	از	
دادگاه	ها	و	پروژه	های	مختلف	دنیا	را	با	بررسی	نکات	
کلیدی	و	نهفته	آنها	مورد	ارزیابی	قرار	داده	تا	در	کنار	تحلیل	
 EPC	همسان	قراردادهای	از	هایی	بخش	۴۳۱۱،	نشریه
و	غیرصنعتی	و	هم	چنین	بخشنامه	های	۵۰۹۰	و	۱۳۰۰،	
نحوه	درک	این	مبانی	و	تفاوت	تصمیم	ها	در	زمان	آنالیز	
تاخیرات	را	برایتان	موشکافی	نماییم.	دوره	ای	که	حتی	
در	عرصه	بین	الملل	هم	کم	نظیر	بوده	و	به	دلیل	سطح	
جامعیت،	تخصصی	بودن	مبانی	و	رمزگشایی	هایی	که	
انجام	می	دهد،	مورد	استقبال	زیادی	در	این	سال	ها	قرار	
گرفته	است.	نکاتی	که	می	تواند	سود	زیادی	به	طرفین	
و	 رسانده	 دیگر	 آگاهی	طرف	 عدم	 در	صورت	 قرارداد	

متخصصان	این	امر	را	متمایز	نماید.	

ـــه مقدم
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1.مفاهیـــمبرنامهریـــزیوآنالیـــزقـــراردادیتاخیـــرات

«مفاهیممهمدربرنامهریزیوزمانبندیبرایآنالیزتاخیرات: 
مــروری	بــر	انــواع	برنامه	هــای	زمان	بنــدی،	تفــاوت	
 Schedule Narrative Report و	 	Schedule Basis بیــن	
تاثیــر	 بررســی	 تاخیــرات،	 و	اهمیــت	آن	در	تحلیــل	
تاخیــرات،	 تحلیــل	 روی	 بــر	 برنامه	ریــزی	 روش	هــای	
بررســی	مســیربحرانی،	شــناوری،	شــناوری	منفــی	و	
مثبــت،	روابــط	منطقــی،	Lag	و	Lead	و	قیــود	و	تاثیــرات	
ــدی	 ــه	زمان	بن ــر	تحلیل	هــا،	بررســی	برنام ــا	ب تمامــی	آنه
	،)Update( شــده	 به	روز	رســانی	 	،As-Planned مصــوب	
ــا	Mitigation(،	محقــق	 ــا	Catchup	ی ــی	)Recovery	ی جبران
شــده	)As-Built(،	بررســی	الزامــات	حقوقــی	و	قــراردادی	
ــتاندارد	 ــاس	اس ــر	اس ــی	ب ــه	جبران ــن	برنام ــرای	تدوی ب

و	... 	۴۳۱۱ نشــریه	 و	 بین	المللــی	
ــاز	 ــارت	مورد	نی ــراردادی:مه ــگاهق ــراتازن ــزتاخی «آنالی
بــرای	مشــاور	در	زمینــه	تحلیــل	تاخیــرات،	نحــوه	ارزیابــی	
تاخیــرات	از	نــگاه	حقوقــی،	معرفــی	منابــع	مهمــی	چــون	
AACE 29R-03	و	پروتــکل	SCL،	آمــوزش	کامــل	تفــاوت	
ــق	 ــا	بررســی	دقی ــع	)Disruption(	ب ــر	و	تصدی ــن	تاخی بی
پروتــکل	SCL،	بررســی	و	واکاوی	تمــام	۲۲	اصــل	بنیــادی	
پروتــکل	SCL	و	ارتبــاط	آن	بــا	آنالیــز	تاخیــرات	و	ادعاهای	
ــازی	 ــراه	تطبیق	س ــه	هم ــه	ب ــن	زمین ــرح	شــده	در	ای مط
ــن	 ــران	و	همچنی ــی	ای ــن	مدن ــریه	۴۳۱۱	و	قوانی ــا	نش ب
بررســی	برخــی	از	رای	هــا	و	بخشــنامه	های	موجــود،	
ــل	 ــدی	در	تحلی ــه	زمان	بن ــازی	و	برنام ــی	مستندس بررس
ــرات	 ــراردادی،	تحلیــل	تاخی ــد	ق ــرات،	الزامــات	فرآین تاخی
آینده	نگــر،	فرآینــد	اعطــای	تمدیــد	زمانــی،	ارزیابــی	تاثیــر	
تاخیــر،	بررســی	افزایشــی	تمدیــد	مــدت	پیمــان،	شــناوری	
ــرات	 ــل	تاخی ــرات،	تحلی ــل	تاخی ــت	آن	در	تحلی و	مالکی
همزمــان	از	منظــر	زمانــی،	تحلیــل	تاخیــرات	گذشــته	نگر،	
ــان	 ــی،	پای ــد	زمان ــی	و	تمدی ــارت	مال ــن	خس ــاط	بی ارتب
پیــش	از	موعــد	و	ارتبــاط	آن	بــا	خســارت	تاخیــر،	
ــش	 ــی،	کاه ــارت	مال ــر	خس ــان	از	منظ ــرات	همزم تاخی
تاخیــر	و	اثــر	آن،	تســریع	و	اثــرات	حقوقــی	آن،	ادعاهــای	
چکــی،	ادعاهــای	کاهــش	بهــره	وری	و	تصدیــع،	ارزیابــی	
تغییــرات،	محاســبات	خســارت	مالــی	بــرای	تطویــل	زمانی،	
ارتبــاط	محاســبات	بــا	پیشــنهادات	مناقصــه،	بــازه	زمانــی	

ــر،	 ــارت	تاخی ــبات	خس ــام	محاس ــرای	انج ــد	ب ــورد	تایی م
موشــکافی	انــواع	تاخیــرات	و	دســته	بندی	های	موجــود	در	
انــواع	قراردادهــای	داخلــی	و	بین	المللــی،	ارائــه	و	بررســی	
ــدام	از	 ــر	ک ــا	ه ــط	ب ــی	مرتب ــدد	حقوق ــای	متع نمونه	ه
مبانــی	مطــرح	شــده	و	مطابقت	ســازی	هــر	کــدام	از	ایــن	

مبانــی	بــا	نظــام	فنــی	و	اجرایــی	کشــور	و	...
 :)Concurrent Delays( همزمــان تاخیــرات آنالیــز »
تاخیــرات	 بــرای	 مختلــف	 تعاریــف	 انــواع	 بررســی	
ــکل	 ــان	در	پروت ــرات	هم	زم ــواع	تاخی ــرح	ان ــان،	ش هم	زم
SCL،	دســتورالعمل	AACE	و	اســتاندارد	ASCE	بــه	همــراه	
و	 	Apportionment رویه	هــای	 تفاوت	هــای	 بررســی	
و	هم	چنیــن	 	Literal و	 	Functional و	 	True	Concurrency
ــف	از	 ــورهای	مختل ــواع	کش ــی	ان ــن	حقوق ــی	قوانی بررس
جملــه	آمریــکا،	انگلســتان،	اســکاتلند،	کانــادا،	هنگ	کنــگ،	
ــف	و	 ــا	تعری ــاط	ب ــل	در	ارتب ــه	بین	المل ــترالیا	و	عرص اس
روش	حــل	تاخیــرات	هم	زمــان،	بررســی	انــواع	روش	هــای	
کمی	ســازی	بــرای	محاســبه	تاخیــرات	هم	زمــان	بــا	توجــه	
بــه	مســیرهای	بحرانــی	مجــزا	و	یکســان	و	بــا	توجــه	بــه	
دســتورالعمل	های	AACE	و	SCL	و	بررســی	مثال	هــای	
ــن	 ــدام	از	ای ــر	ک ــازی	ه ــا	مطابقت	س ــراه	ب ــف،	هم مختل
ــن	 ــرای	تدوی ــی	کشــور	ب ــی	و	اجرای ــام	فن ــا	نظ ــی	ب مبان
الیحــه	تاخیــرات	و	در	نهایــت	ارائــه	یــک	راهــکار	جامــع	
ــرات	Pacing	و	... ــی	تاخی ــراه	بررس ــه	هم ــنهادی	ب پیش

2.آنالیززمانیتاخیرات

«فرآینــدپیشــنهادیبــرایتحلیــلومدارکومســتندات
ــی	۷	گام	 ــرات:معرف ــزتاخی ــیوآنالی ــرایپیشبین الزمب
کلیــدی	در	زمــان	تحلیــل	تاخیــرات،	بررســی	برنامــه	
ــوزش	 ــل،	آم ــورت	کام ــه	ص ــتندات	ب ــدی	و	مس زمان	بن
نحــوه	ارزیابــی	و	تاییــد	برنامــه	زمان	بنــدی	اولیــه،	
ــده	 ــه	روز		ش ــه	ب ــد	برنام ــی	و	تایی ــوه	ارزیاب ــوزش	نح آم
پیــش	از	انجــام	تحلیل	هــا،	آمــوزش	نحــوه	تاییــد	جزئیات	
برنامــه	محقــق	شــده	پیــش	از	انجــام	تحلیل	هــا،	نحــوه	
ثبــت	و	ارزیابــی	تغییــرات	برنامــه	زمان	بنــدی	در	برنامــه	
زمان	بنــدی	بــه	روز	شــده،	نحــوه	شناســایی	تکمیــل	
ــای	 ــتفاده	از	روش	ه ــدی،	اس ــه	زمان	بن ــگام	برنام زودهن
ــا	 ــرات	ب ــه	تاخی ــن	الیح ــرای	تدوی ــرات	ب ــل	تاخی تحلی
ســاختار	 و	 	Contemporaneous ســاختار	 دو	 بررســی	
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ــای	 ــام	رویه	ه ــکافی	تم ــی	و	موش After-the-Fact،	بررس
تحلیــل	تاخیــرات	در	دســته	های	مختلــف	گذشــته		نگر	
و	آینده		نگــر،	دلیــل	و	اثــر،	اثــر	و	دلیــل،	بحرانــی	و	
غیربحرانــی،	ارائــه	فرآینــد	مشــخص	بــرای	مستندســازی	
ــه	 ــن	الیح ــرات	و	تدوی ــز	تاخی ــا	آنالی ــط	ب ــدارک	مرتب م
ــرات	 ــن	شناســنامه	تاخی ــرات،	آمــوزش	نحــوه	تدوی تاخی

ــد	حســاب	شــده	و	... ــک	فرآین ــاد	ی ــرای	ایج ب
ــاGanttChartدر ــهتنه ــرایطیک ــراتدرش ــزتاخی «آنالی
ــا	اســتفاده	از	یــک	 ــد	ب دســترساســت:	بررســی	کل	فرآین
نمونــه	مــوردی	در	شــرایطی	کــه	مســیر	بحرانــی	مشــخص	
نبــوده	و	نیــاز	اســت	از	روی	گانــت	چــارت	تحلیل	هــا	صورت	

گرفتــه	و	الیحــه	تاخیــرات	تدویــن	شــود.
تاخیـــر وقـــوع از قبـــل تاخیـــرات آنالیـــز »
ـــل	 ـــوزش	کام )ContemporaneousScheduleAnalysis(:	آم
انـــواع	روش	هـــای	آنالیـــز	تاخیـــرات	در	طـــول	پـــروژه	
ــواع	 ــا	واکاوی	انـ ــراه	بـ ــر	همـ ــورت	آینده	نگـ ــه	صـ بـ
چـــون	 مختلفـــی	 پروتکل	هـــای	 و	 دســـتورالعمل	ها	
دســـتورالعمل	های	 و	 	SCL پروتـــکل	 و	 	AACE-29R
Long International	و	اســـتاندارد	ASCE	همـــراه	بـــا	
ارائـــه	فرآیندهـــای	جامـــع	و	اجرایـــی،	مثال	هـــای	
از	 اســـتفاده	 بـــرای	 یکپارچـــه	 فرآینـــد	 و	 متعـــدد	
تمامـــی	روش	هـــای	آینده	نگـــر	تحلیـــل	تاخیـــرات	
ــکات	 ــه	نـ ــا	ارائـ ــرات	بـ ــه	تاخیـ ــن	الیحـ ــرای	تدویـ بـ
کلیـــدی	و	رمزگشـــایی	از	تمامـــی	ریزه	کاری	هـــا	و	...
ــدی ــهزمانبن ــهبرنام ــرایطیک ــراتدرش ــزتاخی «آنالی
ــک	 ــا	اســتفاده	از	ی ــد	ب ــدارد:	بررســی	کل	فرآین وجــودن
نمونــه	مــوردی	در	شــرایطی	کــه	هیــچ	برنامــه	زمانــی	در	
دســترس	نبــوده	و	صرفــا	یکســری	مــدارک	و	مکاتبــات	و	

مســتندات	در	دســترس	اســت.
«آنالیــززمانــیتاخیــراتبعــدازوقــوعتاخیــرو
ــی	 ــاف)After-the-FactScheduleAnalysis(:معرف اخت
آنالیــز	تاخیــرات	پــس	از	وقــوع	 انــواع	روش	هــای	
واکاوی	 بــا	 بــه	صــورت	گذشــته	نگر	همــراه	 تاخیــر	
ــون	 ــی	چ ــای	مختلف ــتورالعمل	ها	و	پروتکل	ه ــواع	دس ان
دستـورالعمـــل	های	 و	 	SCL پروتـــکل	 و	 	AACE-29R
Long International	و	اســتاندارد	ASCE،	همــراه	بــا	ارائــه	
ــای	 ــی	مثال	ه ــا	بررس ــردی	ب ــع	و	کارب ــای	جام فرآینده

متعــدد	بــرای	آنالیــز	یکپارچــه،	مقایســه	انــواع	روش	هــا،	
ــه	 ــف	و	ارائ ــرایط	مختل ــا	در	ش ــاب	روش	ه ــوه	انتخ نح
ــن	 ــا	و	تدوی ــاب	روش	ه ــرای	انتخ ــم	ب ــای	مه راه	حل	ه

ــرات	و	... ــه	تاخی الیح
3.آنالیزمالیتاخیرات

«آنالیــزخســاراتواردهبــهکارفرمــا:	بررســی	انــواع	مبانــی	
حقوقــی	و	کمی	ســازی	بــرای	محاســبه	خســارات	وارده	بــه	
کارفرمــا	بابــت	تاخیــرات	غیرمجــاز	پیمانکار،	نحوه	محاســبه	
خســارت	تاخیــر	در	مدل	هــای	مختلــف	و	قراردادهــای	
ــان	 ــای	همس ــواع	قرارداده ــی	ان ــی،	بررس ــه	بین	الملل نمون
ــن	 ــی،	تعیی ــاخت	غیرصنعت ــرح	و	س ــی	و	ط EPC	صنعت
ــت	 ــر،	بررســی	اهمی ــی	محاســبه	خســارت	تاخی ــازه	زمان ب
مایلســتون	ها	در	تحلیــل	خســارت	تاخیــر،	بررســی	شــرایط	
ــی	در	 ــات	تحلیل ــر،	بررســی	جزئی ــزام	آوری	خســارت	تاخی ال
ــوردی	 ــای	م ــی	نمونه	ه ــراه	بررس ــه	هم ــریع	ب ــان	تس زم

ــف	و	... مختل
پیمانــکار:	کمی	ســازی	 بــه وارده آنالیــزخســارت »
ــر	مجــاز	 ــه	واســطه	تاخی ــکار	ب ــه	پیمان خســارات	وارده	ب
ــواع	خســارت	نیــروی	انســانی،	ماشــین	آالت،	مــواد	 در	ان
ــارات	 ــواع	خس ــی	ان ــا	بررس ــروژه،	ب ــری	پ ــه	و	باالس اولی
وارده	در	بخــش	خســارات	باالســری	ســازمان	)HOOH(	بــا	
اســتفاده	از	انــواع	فرمول	هــای	آیکلــی،	امــدن،	هادســون،	
ــوط	 ــارات	مرب ــبه	خس ــول	و	...	و	محاس ــتورم،	منش ارنس
بــه	کاهــش	بهــره		وری	و	Disruption،	تســریع	و	انــواع	
ــواع	 ــتفاده	از	ان ــا	اس ــر	ب ــف	دیگ ــته	بندی	های	مختل دس
ــراه	 ــه	هم ــا،	ب ــه	آنه ــده	و	مقایس ــه	ش ــای	ارائ فرمول	ه
ــرای	 ــی	ب ــای	عمل ــه	راهکاره ــف	و	ارائ ــاط	ضع ــه	نق ارائ
ــا	و	 ــدام	از	فرمول	ه ــر	ک ــف	ه ــاط	ضع ــردن	نق برطــرف	ک

ــرات	و	... ــه	تاخی ــه	الیح ــن	و	ارائ تدوی
4.آنالیـــزتاخیـــراتبـــراســـاسنظـــامحقوقـــیایـــران

«بررســینشــریه4311،بخشــنامههای5090و1300و
ــای ــیازقرارداده ــدهدربرخ ــهش ــیارائ ــیازمبان برخ
ــراتو ــرتاخی ــیازمنظ ــیوغیرصنعت ــانصنعت همس
مقایســهایــنمبانــیبــامــواردمطــرحشــدهدردورهو...
نحـــوه و بهـــرهوری کاهـــش اســـتاندارد بررســـی .5

)ASCEـــط ـــدهتوس ـــهش ـــیازآن)ارائ ـــاراتناش ـــازیخس کمیس

)بهروزرسانیسال1401(
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مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتقرارداد دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپور مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها
فرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه

مدیریتیکپارچهمالی،حسابداریوهزینهدرپروژهوسازمانهایپروژهمحور
AccessوExcelفرآیندجامعمدیریتاسنادومدارکپروژهبههمراهپیادهسازیدر

پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

در	این	دوره	در	یک	ساختار	جامع،	مباحث	آنالیز	تاخیرات	را	از	لحاظ	کیفی	)آنالیز	برنامه	زمانی	و	قرارداد(	و	کمی	)کمی	سازی	تاخیرات	
از	لحاظ	زمانی	و	مالی(	قدم	به	قدم	و	در	حالت	های	مختلف	به	شما	آموزش	خواهیم	داد.	دوره	ای	که	باعث	متمایزسازی	متخصصان	
این	امر	گردیده	و	منافع	زیادی	را	برای	طرفین	قراردادی	به	دلیل	یادگیری	نکات	کلیدی	به	همراه	خواهد	داشت.	البته،	فرآیند	مدیریت	
ادعاء	و	اختالفات	موضوعی	بسیار	مهم	و	وسیع	بوده	که	در	دوره	دیگری	به	آموزش	آن	خواهیم	پرداخت.	در	این	دوره:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

6

اولین	برگزارکننده	دوره	جامع	آنالیز	تاخیرات	در	کشور	و	عرصه	بین	الملل	که	مبانی	برنامه	ریزی،	مدیریت	مالی،	مدیریت	اسناد	و	
	،)AACE(	آمریکا	هزینه	مهندسی	انجمن	سندهای	سایر	،AACE-29R	سند	،SCL	پروتکل	و	نموده	یکپارچه	را	تاخیرات	آنالیز
با	 بین	المللی،	همراه	 مراجع	 و	 اسناد	سازمان	ها	 انواع	 در	کنار	 را	 	)ASCE( آمریکا	 عمران	 مهندسان	 انجمن	 از	 مهم	 چند	سند	

نمونه	های	دادگاهی	مختلف،	به	شکلی	جامع	و	ساختار	یافته	آموزش	می	دهد.	
آموزش	جامع	پروتکل	SCL	و	موشکافی	و	رمزگشایی	از	تمامی	اصول	این	پروتکل	

آموزش	مبانی	فنی	مهم	و	پیچیده	ی	سند	AACE 29R-03	همراه	با	رمزگشایی	بسیاری	از	مبانی	ارائه	شده
ارائه	نمونه	های	موردی	فراوان	فنی	و	حقوقی	داخلی	و	خارجی

تطبیق	سازی	مبانی	با	نشریه	۴۳۱۱،	قراردادهای	همسان،	بخشنامه	های	۵۰۹۰	و	۱۳۰۰	و...
آموزش	راهکارها،	نکات	کلیدی،	نهفته	و	شیطنت	های	ممکن	در	زمان	تحلیل	ها

متمایزسازی	فراگیران	به	دلیل	آموزش	به	روزترین	منابع،	استانداردها،	سندها	و	مراجع	آنالیز	تاخیرات	در	دنیا	که	بعضا	دسترسی	
به	برخی	از	آنها	در	کشور	سخت	و	یا	ناممکن	است.	

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(	+	گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
 CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

مفاهیم	و	مبانی	تحلیل	تاخیرات	را	از	نگاه	برنامه	ریزی	پروژه	و	قراردادی	فرا	می	گیرید.
نحوه	تدوین	قرارداد	اصولی	را	برای	حل	و	یا	کاهش	اختالفات	در	زمان	تحلیل	و	تنظیم	الیحه	تاخیرات	فرا	می	گیرید.	

نحوه	تحلیل	و	تدوین	الیحه	تاخیرات	را	از	منظر	تحلیل	های	زمانی،	در	انواع	شرایط	گوناگون،	در	طول	پروژه	و	یا	در	انتهای	پروژه	
فرا	می	گیرید	)حتی	نکات	زیرکانه	را	به	شما	یاد	خواهیم	داد(.	

نحوه	کمی	سازی	تاخیرات	را	از	منظر	تحلیل	های	مالی	و	از	نگاه	کارفرما	فرا	خواهید	گرفت	)نکات	زیرکانه	را	یاد	خواهید	گرفت(.	
نحوه	کمی	سازی	تاخیرات	و	تدوین	الیحه	خسارت	تاخیرات	را	از	نگاه	پیمانکار	فرا	خواهید	گرفت	)ریزه	کاری	های	فراوانی	را	فرا	می	گیرید(.	
تطابق	مبانی	یاد	شده	را	با	نظام	حقوقی	ایران	و	هم	چنین	نحوه	استفاده	از	نشریات	داخلی	را	برای	تحلیل	و	تدوین	الیحه	تاخیرات	

فرا	خواهید	گرفت.
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 Power BI  ــزار ــوزش نــرم افـــ آمـــ
وژه ـــر ـــدیریت پــ ـــکرد مــ ویــ ـــا ر بــ

داده	هـــا	در	دنیـــای	امـــروز	از	اهمیـــت	زیـــادی	در	
ـــدی	 ـــه	ح ـــوده،	ب ـــوردار	ب ـــب	و	کارها	برخ ـــی	کس تمام
ـــن	 ـــه	تدوی ـــه	در	زمین ـــرادی	ک ـــده	اف ـــث	گردی ـــه	باع ک
و	تحلیـــل	داده	فعالیـــت	می	کننـــد	در	بســـیاری	از	
جهـــات	در	راس	هـــرم	شـــغلی	قـــرار	گیرنـــد.	ایـــن	
ـــیت	 ـــروژه	از	حساس ـــت	پ ـــاید	در	مدیری ـــوع	ش موض
ـــریع،	 ـــوده	و	دسترســـی	س ـــوردار	ب ـــز	برخ بیشـــتری	نی
ـــی	 ـــه	عبارت ـــا	ب ـــات	ی ـــه	اطالع ـــد	ب ـــان	و	هدفمن آس
ـــرعت	 ـــش	س ـــل	افزای ـــه	دلی ـــی	Real-Time،	ب دسترس
تصمیم	گیـــری	هدفمنـــد	و	کاهـــش	هزینه	هـــا،	
ـــی	 ـــت	فراوان ـــروژه	و	ســـازمان	اهمی ـــران	پ ـــرای	مدی ب
ــروژه	افزایـــش	 ــای	پـ ــم	داده	هـ ــه	حجـ دارد.	هرچـ
ــد	 ــی	بایـ ــای	اطالعاتـ ــتفاده	از	ابزارهـ ــد،	اسـ 	یابـ
ـــه	 ـــی	ب ـــات	صحیح ـــده	و	اطالع ـــمندانه	تر	گردی هوش
ـــرد.	 ـــرار	گی ـــران	ق ـــار	مدی ـــه	در	اختی ـــکلی	بهین ش

از	آنجـــا	کـــه	گزارش	هـــای	وضعیـــت	پـــروژه	بایـــد	
آماده	ســـازی	 ممکـــن	 زمـــان	 کوتاه	تریـــن	 در	
ـــرکت	 ـــتند،	ش ـــی	هس ـــت	باالی ـــد	دق ـــده	و	نیازمن ش
Microsoft	بـــا	ارائـــه	نرم	افـــزار	Power BI،	توانســـته	
ـــیعی	 ـــف	وس ـــامل	طی ـــردی،	ش ـــزاری	کارب ـــت	اب اس
از	قابلیت	هـــا	و	توانمندی	هـــای	کلیـــدی	ارائـــه	
نمایـــد	تـــا	فعالیت	هـــای	مدیریـــت	پـــروژه	و	
و	 نمـــوده	 یکپارچـــه	 را	 مختلـــف	 حوزه	هـــای	

داده	هـــا	را	بـــه	شـــکلی	هدفمنـــد	بـــه	اطالعـــات	
قابـــل	تفســـیر	توســـط	مدیـــران	پـــروژه	تبدیـــل	
ـــرل	 ـــان	کنت ـــا	در	زم ـــه	تنه ـــوع	ن ـــن	موض ـــد.	ای گردان
پروژه	هـــا	از	حساســـیت	باالیـــی	برخـــوردار	اســـت،	
بلکـــه	می	توانـــد	ابـــزاری	بســـیار	قدرتمنـــد	بـــرای	
ـــی	 ـــروژه	تلق ـــات	در	پ ـــل	اختالف ـــا	و	ح ـــت	ادع مدیری
گـــردد.	ابـــزاری	کـــه	قابلیت	هـــای	بســـیار	زیـــادی	
ـــه	 ـــیدن	ب ـــور	رس ـــه	منظ ـــراردادی	ب ـــن	ق ـــرای	طرفی ب
ــاد	می	نمایـــد.	 یـــک	تصمیـــم	مشـــترک	ایجـ

بـــر	همیـــن	اســـاس،	دوره	آمـــوزش	نرم	افـــزار	
ـــروژه	در	موسســـه	 ـــت	پ ـــرد	مدیری ـــا	رویک Power BI	ب
ACEMI	تعریـــف	گردیـــد	تـــا	بتوانـــد	کارشناســـان	و	
مدیـــران	پـــروژه	را	در	ایـــن	بخـــش	آمـــوزش	داده	
ـــوان	 ـــه	عن ـــا	ب ـــازی	آنه ـــادی	در	متمایزس ـــهم	زی و	س
ـــه	 ـــد.	دوره	ای	ک ـــاد	نمای ـــی	ایج ـــت	رقابت ـــک	مزی ی
ـــور	 ـــروژه	مح ـــرد	پ ـــا	رویک ـــه	گام	و	ب ـــورت	گام	ب ـــه	ص ب
و	تشـــریح	مســـائل	مختلفـــی	کـــه	کارشناســـان	در	
ــده	 ــی	شـ ــد،	طراحـ ــر	می	خورنـ ــه	آن	بـ ــروژه	بـ پـ
ـــروژه	را	 ـــت	پ ـــف	مدیری ـــناریوهای	مختل ـــت	و	س اس
ـــد	 ـــوزش	خواه ـــما	آم ـــه	ش ـــی	ب ـــه	اساس در	۶	مرحل
ـــی	 ـــت	رقابت ـــک	مزی ـــوان	ی ـــه	عن ـــد	ب ـــا	بتوانی داد	ت
فـــراوان	از	ایـــن	ابـــزار	بـــرای	رشـــد	شـــغلی	و	ســـازمان	

خـــود	بهره	منـــد	شـــوید.	

ـــه مقدم
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ـــازی ـــاریوهوشمندس ـــوشتج ـــاته ـــمومقدم 1.مفاهی

کســـبوکار

ـــر		  ـــای	مورد	نظ ـــاری	و	ویژگی	ه ـــوش	تج ـــی	ه معرف
ـــور ـــروژه	مح ـــازمان	های	پ در	س

ـــاری	و		  ـــوش	تج ـــی	ه ـــات	موضوع ـــه	و	ادبی تاریخچ
ـــب	و	کار ـــازی	کس هوشمندس

معرفی	نرم	افزار	Power BI	و	ویژگی	های	آن	 
ــخه	های		  ــب	نسـ ــود	و	نصـ ــوه	دانلـ ــوزش	نحـ آمـ

مختلـــف	نرم	افـــزار
و Cleaning فرآینـــد و دادههـــا آمادهســـازی .2

Transformation

آشنایی	با	منابع	داده	و	نحوه	اتصال	به	آنها	 
ـــت		  ـــد	Query	Power	جه ـــزار	قدرتمن ـــا	اب ـــنایی	ب آش

یکپارچه	ســـازی	 عملیـــات	 انجـــام	 و	 پاک	ســـازی	
ــای	ورودی داده	هـ

آشـــنایی	بـــا	ابزارهـــای	پیشـــرفته	Query	Power	و		 
M	ــی ــان	برنامه	نویسـ زبـ

ـــروژه	در		  ـــت	پ ـــف	مدیری ـــناریوهای	مختل ـــف	س تعری
ـــا ـــازی	داده	ه ـــان	آماده	س زم
3.فرآیندمدلسازیدادهها

نحـــوه	ایجـــاد	ارتبـــاط	بیـــن	کوئری	هـــا	و	منابـــع		 
داده

نحوه	بهبود	عملکرد	مدل	در	نرم	افزار	 
فرمـــول	نویســـی	DAX	مقدماتـــی	و	پیشـــرفته	در		 

ســـناریوهای	مختلـــف	پـــروژه		محـــور
آشنایی	با	Measure	و	ستون	های	محاسباتی	 

4.مصورســـازیمدیریتـــیوتبدیـــلدادهبـــهاطالعـــات

معرفـــی	انـــواع	Visualهـــا	در	ســـاختار	نرم	افـــزار،		 
KPI	و	Custom Visual	و	...

ـــای		  ـــاد	Tooltip	و	فرمت	ه ـــاختار	ایج ـــا	س ـــنایی	ب آش
شـــرطی

ــروژه	ای		  ــت	پـ ــای	مدیریـ ــه	گزارش	هـ ــوه	تهیـ نحـ
ـــل	ارزش	کســـب	شـــده	)EVM(،	گزارشـــات	 ـــد	تحلی مانن
ــت	 ــزارش	وضعیـ ــدارک	)DCC(،	گـ ــتندات	و	مـ مسـ
ــم	 ــی	S-Curve،	تایـ ــروژه	)Project Status(،	منحنـ پـ
ــه	ای	 ــی	و	هزینـ ــی	مالـ ــف،	بررسـ ــیت	های	مختلـ شـ
ـــز	انحـــراف	)Analysis	Variance(،	شـــبکه	 ـــروژه	و	آنالی پ
جریـــان	نقدینگـــی	پـــروژه	)Project Cash Flow(	و	
ـــه	 ـــروژه	ب ـــت	پ ـــر	مدیری ـــناریوهای	دیگ ـــیاری	از	س بس
منظـــور	بهبـــود	عملکـــرد	گزارش	هـــا	و	داشـــبوردهای	
مدیریـــت	پـــروژه	و	بـــه	کمـــک	یکپارچه	ســـازی	
مبانـــی	دوره	هـــای	برنامه	ریـــزی	و	مدیریـــت	مالـــی	

ACEMI	ــه موسسـ
RowSecurityLevel5.تعریـــفســـطوحدسترســـیو

 	 Power(	ــبوردها ــا	و	داشـ ــتراک	گذاری	گزارش	هـ اشـ
)Power BI Report Server	و		BI Service

ـــبوردها		  ـــا	و	داش ـــتراک	گذاری	گزارش	ه ـــم	و	اش تنظی
جهـــت	مشـــاهده	در	تلفـــن	هوشـــمند

انجـــام	تحلیل	هـــای	پیشـــرفته	و	بررســـی	نـــکات		 
تکمیلـــی	)تحلیـــل	متـــون،	نمـــای	گزارش	هـــا،	
فونـــت	فارســـی،	تاریخ	هـــای	شمســـی،	نقشـــه	های	

آفالیـــن،	معرفـــی	منابـــع	مفیـــد	و	...(
 	Row	Security	Level	و	دسترسی	سطوح	تعریف

6.یکپارچهســازیPowerBIبــامدلســازیاطالعــات

)BIM(ــاخت س

نحـــوه	اتصـــال	نرم	افـــزار	رویـــت	بـــه	Power BI	و		 
Quantification	ــای ــه	گزارش	هـ تهیـ

ـــازی		  ـــرای	یکپارچه	س ـــرح	Custom Visual VCAD	ب ش
BI	و	BIM

داده	هـــای		  	Validation و	 صحه	گـــذاری	 فرآینـــد	
Power BI نرم	افـــزار	 BIM	در	 بـــر	 مبتنـــی	

ـــه		  ـــات	ب ـــت	اطالع ـــرای	مدیری ـــر	ب ـــای	موث راه	کاره
Power BI	و	BIM	ترکیـــب	کمـــک
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مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتاطالعات دپـــارتمان

مهندسکامبیزکردانی مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها
فرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه

مدیریتیکپارچهمالی،حسابداریوهزینهدرپروژهوسازمانهایپروژهمحور

آموزشنرمافزارMicrosoftProjectدرمدیریتپروژه

AccessوExcelفرآیندجامعمدیریتاسنادومدارکپروژهبههمراهپیادهسازیدر

پیــشنیـاز
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جـــزئیاتدوره

 Power BI	افــزار	نرم	پــروژه	مدیریــت	مختلــف	ســناریوهای	در	و	گام	بــه	گام	صورتــی	بــه	مرحلــه،	۶	در	دوره،	ایــن	در	واقــع	در
را	فــرا	خواهیــد	گرفــت	تــا	فراگیــران	بتواننــد	عــالوه	بــر	آشــنایی	بــا	مســائل	مختلــف	پــروژه،	در	راســتای	منافــع	بلنــد	
مــدت	ســازمان	و	پــروژه	و	در	کمتریــن	زمــان	و	بــه	ســادگی	تصمیم	ســازی	کننــد.	دوره	ای	کــه	می	توانــد	یــک	مزیــت	
رقابتــی	بــرای	کارشناســان	و	مدیــران	و	ســازمان	های	آنهــا	تلقــی	گــردد.	در	ایــن	دوره،	دانــش	الزم	را	بــرای	طراحــی	و	

ایجــاد	داشــبوردها	و	گزارش	هــای	تحلیلــی	مدیریــت	پــروژه	را	بــر	اســاس	گام	هــای	زیــر	خواهیــد	آموخــت:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

5

6

7

تخصصی	سازی	و	برگزاری	دوره	با	رویکرد	مدیریت	پروژه
برگزاری	دوره	به	صورت	پروژه	ای	و	کامال	اجرایی	

یکپارچه	سازی	مبانی	نرم	افزار	با	مبانی	دوره	های	برنامه	ریزی،	مدیریت	مالی	و	مدیریت	اسناد
متمایزسازی	فراگیران	به	علت	آموزش	نکات	کلیدی	و	نهفته	در	نرم	افزار

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

مفاهیم	و	مقدمات	هوش	تجاری	و	هوشمندسازی	کسب	و	کار	را	فرا	خواهید	گرفت.
نحوه	آماده	سازی	داده	های	پروژه	جهت	بهره	برداری	و	تفسیر	را	خواهید	آموخت.	

فرآیند	مدل	سازی	داده	ها	و	اطالعات	را	در	مدیریت	پروژه	یاد	می	گیرید.
نحوه	تفسیر	و	تحلیل	داده	ها	را	با	کمک	مصورسازی	مدیریتی	در	پروژه	ها	فرا	خواهید	گرفت.

نحــوه	تبدیــل	داده	بــه	اطالعــات	و	در	نهایــت	اشــتراک	گذاری	اطالعــات	در	ســناریوهای	مختلــف	مدیریــت	پــروژه	را	می	آموزیــد.
نکات	کلیدی	در	یکپارچگی	Power BI	و	BIM	خواهید	آموخت.	
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ــدی  ــه زمان بنـ ــد برنامـ ــن و تاییـ تدویـ
)Update Schedule( ـــده وزش ـــه  ر ب
ـــت( ـــی + چکلیس ـــکات حیات ـــول + ن )اص
 )AACE از  ســـندی  اســـاس  )بـــر 

 )Baseline Schedule(مصـــوب	ـــه اگرچـــه	برنامـــه	اولی
یکـــی	از	مهم	تریـــن	ابزارهـــای	تصمیم	گیـــری	
بـــرای	مدیریـــت	زمـــان،	تحلیـــل	تاخیـــرات،	
مدیریـــت	ادعـــا	و	حـــل	اختالفـــات	اســـت،
امـــا	در	ایـــن	بیـــن،	برنامـــه	بـــه	روز	شـــده	
)Update Schedule(	از	اهمیـــت	بیشـــتری	نیـــز	
ـــود	آن	 ـــدون	وج ـــه	ب ـــه	ای	ک ـــوردار	اســـت.	برنام برخ
پیمانـــکاران	بســـیاری	حـــق	و	حقـــوق	خـــود	را	از	
دســـت	داده	و	کارفرمایـــان	نیـــز	قـــدرت	تحلیـــل	
ـــرات	 ـــه	تاخی ـــیدگی	ب ـــروژه	و	رس ـــی	پ ـــان	واقع زم
ـــد.	برنامـــه	ای	کـــه	بـــدون	 مجـــاز	و	غیرمجـــاز	را	ندارن
ـــل	 ـــا	و	ح ـــل	ادعاه ـــه	تحلی ـــدام	ب ـــوان	اق آن	نمی	ت
ـــیاری	 ـــود	و	بس ـــبی	نم ـــکل	مناس ـــه	ش ـــات	ب اختالف
از	ادعاهـــا	حکـــم	چکـــی	)Global Claims(	پیـــدا	

خواهنـــد	نمـــود.	
ـــانی	 ـــت	به	روزرس ـــه	اهمی ـــه	ب ـــا	توج ـــن	رو	و	ب از	ای
ــد	 ــدی	)Update Schedule(،	قصـ ــه	زمان	بنـ برنامـ
ـــی	 ـــر	روی	یک ـــز	ب ـــا	تمرک ـــه	ب ـــم	در	دوره	ای	ک داری
از	مهم	تریـــن	اســـناد	انجمـــن	مهندســـی	هزینـــه	
ــن	 ــی	ایـ ــه	بررسـ ــردد،	بـ ــزار	می	گـ )AACE(	برگـ
ـــاز	 ـــه	از	دو	ف ـــندی	ک ـــم.	س ـــی	بپردازی ـــکات	حیات ن
ـــانی	 ـــاره	به	روزرس ـــاز	اول	درب ـــده	و	در	ف ـــکیل	ش تش
و	 پیمانـــکار	 توســـط	 زمان	بنـــدی	 برنامـــه	
ـــوده	 ـــت	نم ـــروژه	صحب ـــدی	پ ـــان	زمان	بن متخصص
ــان	 ــد	در	زمـ ــن	فرآینـ ــاره	ایـ ــاز	دوم	دربـ و	در	فـ
ارزیابـــی	و	تصویـــب	توســـط	کارفرمایـــان	نکاتـــی	

ــد.	 ــرح	می	کنـ ــدی	را	مطـ کلیـ

ـــه مقدم
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ــده ــهشـ ــدارائـ ــردفرآینـ ــموکاربـ ــی،مفاهیـ 1.مبانـ

2.فرآینداجراییپیشنهادی

3.اصولکلی

ــان	 ــودن	و	زمـ ــع	بـ ــه	موقـ ــادی:	بـ ــولبنیـ اصـ »
ـــودن ـــزام	آور	ب ـــیر	و	ال ـــودن،	تفس ـــه	ب ـــی،	عادالن اصول

4.نـــکاتکلیـــدیدرزمـــانارســـالبرنامـــهزمانبنـــدی

)UpdateSchedule(بهروزشـــده

اجـــزاوتحویـــلشـــدنیهایبرنامـــهبهروزشـــده:  »
	،)Schedule Narrative(	بنـــدی	زمان	برنامـــه	شـــرح
ــه	 ــل	داده	ورودی	برنامـ ــی	و	فایـ ــای	چاپـ گزارش	هـ

زمان	بنـــدی

ـــه،	 ـــانی	برنام ـــد	به	روزرس ـــدی:	فرآین ـــایکلی فرآینده »
ــن	 ــدی	و	تعییـ ــه	زمان	بنـ ــت	برنامـ ــن	وضعیـ تعییـ

ــق ــای	تعلیـ فعالیت	هـ

ـــدی ـــهزمانبن ـــلبرنام ـــانتحلی ـــدیدرزم ـــکاتکلی 5.ن

)UpdateSchedule(اولیـــهبهروزشـــده

ــاب،	 ــف	ارزیـ ــش	و	وظایـ ــی:	نقـ ــواردمقدماتـ «مـ
کلیـــات	فرآینـــد	ارزیابـــی	و	پذیـــرش	در	قیـــاس	بـــا	

تصویـــب

ــه ــیبرنامـ ــانارزیابـ ــمدرزمـ ــایمهـ پارامترهـ »
سیســـتم	 بررســـی	 شـــده:	 بـــهروز زمانبنـــدی
ــاختار	 ــدی،	سـ ــزی	و	زمان	بنـ ــای	برنامه	ریـ نرم	افزارهـ
ــا،	 ــل	تاریخ	هـ ــا،	تحلیـ ــت	کار،	داده	فعالیت	هـ شکسـ
ـــد	 ـــل	ک ـــتون،	تحلی ـــل	مایلس ـــرفت،	تحلی ـــل	پیش تحلی
ــل	 ــط،	تحلیـ ــل	روابـ ــا،	تحلیـ ــه	فعالیت	هـ و	شناسـ

وقفـــه	و	تعجیـــل،	تحلیـــل	کلـــی	برنامـــه	

اصاحتاریخهایتحققیافته »

قوانینپذیرشقیود »

6.نـــکاتکلیـــدیدرزمـــانبهروزرســـانیبرنامـــه

شـــده تســـطیح زمانبنـــدی
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مهارتسخت نـــوعدوره

ارشدواستراتژی سطـحدوره

مدیریتبرنامهریزیوزمانبندی دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپور مــــدرس

گواهینامهحضور گواهینامهها

فرآیندبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

ـــای	 ـــعه	مهارت	ه ـــرای	توس ـــن	AACE،	ب ـــناد	انجم ـــن	اس ـــی	از	مهم	تری ـــاس	یک ـــر	اس ـــدی	را	ب ـــکات	کلی ـــن	دوره،	ن در	ای
ــم	 ــکاران،	هـ ــرای	پیمانـ ــم	بـ ــه	هـ ــد.	دوره	ای	کـ ــاد	می	گیریـ ــروژه	یـ ــرل	پـ ــزی	و	کنتـ ــود	در	بخـــش	برنامه	ریـ خـ
ـــر	 ـــدی	را	در	ب ـــکات	کلی ـــروژه	ن ـــرل	پ ـــزی	و	کنت ـــه	برنامه	ری ـــال	در	زمین ـــراد	فع ـــم	اف ـــاوران	و	ه ـــم	مش ـــان،	ه کارفرمای

ـــن	دوره: ـــع،	در	ای ـــت.	در	واق ـــد	داش خواه

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

6

AACE	انجمن	از	مهم	سند	یک	آموزش
ـــی	 ـــا	برخ ـــراه	ب ـــراردادی	هم ـــی	و	ق ـــی	حقوق ـــا	مبان ـــاط	ب ـــدی	را	در	ارتب ـــه	زمان	بن ـــانی	برنام ـــان	به	روزرس ـــدی	در	زم ـــکات	کلی ن

ـــت.	 ـــد	گرف ـــرا	خواهی ـــه	ف ـــکات	زیرکان ن
ایجاد	تمایز	بین	فعاالن	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	با	یادگیری	این	مبانی

برگزاری	دوره	با	رویکرد	یکپارچگی	مبانی	برنامه	ای	و	قراردادی
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

 CM	راه	نقشه	راستای	در	پربازده	و	خالصه	تخصصی،	صورت	به	محتوا	ارائه

با	فرآیند	اجرایی	کلی	آشنا	می	شوید.
اصولی	کلی	را	در	زمان	ارسال	برنامه	زمان	بندی	به	روز	شده	فرا	می	گیرید.
نکات	کلیدی	را	در	زمان	تدوین	برنامه	زمان	بندی	به	روز	شده	فرا	می	گیرید.

نکات	کلیدی	را	در	زمان	تحلیل	برنامه	زمان	بندی	به	روز	شده	ارسال	شده	یاد	می	گیرید.
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وش اصول ناب وژه به ر اجـرا و مدیریت پـر
  )Lean Project Management(

ــد	 ــا	بای ــت	پروژه	ه ــازی	و	مدیری ــی،	پیاده	س طراح
ــا	 ــد	ب ــا	بتوان ــرد	ت ــه	ای	صــورت	گی ــه	شــکل	بهین ب
ــش	 ــروژه	را	کاه ــای	پ ــات،	هزینه	ه ــش	اتالف کاه
دهــد.	در	واقــع	پروژه	هــا	می	تواننــد	بــه	روش	
اجــرای	مبتنــی	بــر	اصول	نــاب	)LPDS(	پیاده	ســازی	
پروژه	هــا	 در	 اصــول	می	تواننــد	 ایــن	 و	 شــده	
در	 بخصــوص	 و	 	)Lean Project Management(
صنعــت	ســاخت	)Lean Construction(	تحــوالت	
ســاختاری	و	هزینــه	ای	را	ایجــاد	نماینــد.	بکارگیــری	
ــا،	 ــود	فرآینده ــث	بهب ــد	باع ــاب	می	توان ــول	ن اص
ــش	 ــا	و	افزای ــش	هزینه	ه ــره	وری،	کاه ــش	به افزای
درآمدهــا	در	پروژه	هــا	شــده	و	ســاختار	یکپارچــه	و	
ــر	 ــالوه	ب ــود	آورد.	ع ــه	وج ــا	ب ــی	را	در	پروژه	ه نوین
ــازی	 ــات	پیاده	س ــی	از	الزام ــاب	یک ــول	ن ــن،	اص ای
پــروژه	بــه	روش	BIM	بــوده	و	بایــد	قبــل	از	تدوین	روش	
	،)BIM-Based	Delivery	System(	بیــم	بــر	مبتنی	اجــرای
ایــن	ســاختار	را	فــرا	گیریــم.	ارتبــاط	تنگاتنــگ	ایــن	
 )BIM(	ســاختمان	اطالعــات	ســازی	مدل	ــا اصــول	ب
و	روش	انجــام	تجمیعــی	پروژه	)IPD(،	یک	ســاختار	
ــه	 ــروژه	ب ــا	پ ــی	را	ایجــاد	خواهــد	نمــود،	ت متفاوت
ــره	وری	 ــن	ســطح	به ــا	باالتری ــاوت	و	ب شــکلی	متف
طراحــی،	پیاده	ســازی	و	مدیریــت	گــردد.	البتــه	
ــن	روش	در	 ــازی	ای ــه	پیاده	س ــیم	ک ــد	آگاه	باش بای
پروژه	هــا	بــه	همــان	شــکل	تولیــدی	ممکــن	نبــوده	

 Lean	Project	Delivery	System	حیــات	چرخــه	و
یــا	روش	اجــرای	مبتنــی	بــر	اصــول	نــاب	را	ایجــاد	
ــا	 ــی	ت ــه	طراح ــه	از	مرحل ــه	ای	ک ــد.	چرخ می	نمای
ــادی	 ــای	زی ــته	و	تکنیک	ه ــه	داش ــرداری	ادام بهره	ب
را	در	خــود	 	Last Planner برنامه	ریــزی	 از	جملــه	

ــد.	 ــای	می	ده ج
از	ایــن	رو،	دوره	ای	در	موسســه	ACEMI	تدویــن	
شــده	تــا	ایــن	مبانــی	را	بــه	صورتــی	کامــال	ســاختار	
یافتــه	و	جامــع،	بــه	صورتــی	مرجع	آمــوزش	داده	و	
شــاید	ایــن	دوره	یکــی	از	معــدود	دوره	هــا	در	دنیــا	
باشــد	کــه	چنیــن	مبانــی	را	در	کنــار	هــم	آمــوزش	
ــع،	در	ایــن	دوره	کــه	از	۲	بخــش	 می	دهــد.	در	واق
اصلــی	تشــکیل	شــده،	در	بخــش	اول،	مبانــی،	
ــکلی	 ــه	ش ــاب	را	ب ــول	ن ــای	اص ــم	و	ابزاره مفاهی
ــه	 ــاد	گرفت ــراوان	ی ــه	مثال	هــای	ف ــا	ارائ ــل	و	ب کام
و	در	بخــش	دوم	نحــوه	پیاده	ســازی	تمامــی	ایــن	
ــا	 ــردی	و	ب ــه	شــکلی	کارب ابزارهــا	را	در	پروژه هــا	ب
ارائــه	مطالعــات	مــوردی	فــراوان	خواهیــد	آموخت.	
مبانــی	 پیش	نیــازی	 دلیــل	 بــه	 کــه	 دوره ای	
ــت	 ــاخت	)BIM(	از	اهمی ــات	س ــازی	اطالع مدل	س
ــه	دلیــل	اهمیــت	رو	 ــوده	و	ب ــی	برخــوردار	ب فراوان
بــه	رشــد	آن	در	دنیــا،	یــک	مزیــت	رقابتــی	بــزرگ	
ــروژه	 ــاوران	پ ــران	و	مش ــان،	مدی ــرای	کارشناس ب

ــردد.	 ــی	می گ تلق

ـــه مقدم
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)Lean(1.مفاهیـــم،اصـــولوابزارهـــایروشنـــاب

ــد	 ــفه	تولی ــاب:فلس ــولن ــهواص ــات،تاریخچ «کلی
ســنتی،	تولیــد	نویــن،	مدیریــت	پــروژه	ســنتی،	مدیریت	
پــروژه	نویــن،	تعریــف	اصــول	نــاب،	تاریخچــه،	بررســی	
مبانــی	و	مفاهیــم	اصــول	نــاب،	بررســی	اصــول	۱۴	گانــه	

ــدی	و	...		 ــای	کلی ــاب،	توصیه	ه ن
«مفاهیــمفرآینــدجریان)Flow(،کشــش)Pull(،کانبان
 :)JIT(ــگام ــت)TaktTime(وبهن ــانتک )Kanban(،زم
ــوان	یــک	فعالیــت	و	 ــه	عن بررســی	صنعــت	ســاخت	ب
یــک	جریــان،	مفاهیــم	تولیــد	انبــوه،	مشــکالت	موجــود	
در	تولیــد	انبــوه،	تعریــف	جریــان،	تعریــف	کار	در	جریــان،	
پیاده	ســازی	 ابزارهــای	 ادامــه	دار،	 جریــان	 مفهــوم	
جریــان	ادامــه	دار،	مبانــی	زمــان	تکــت،	مبانــی	سیســتم	
کشــش،	مقایســه	بیــن	دو	سیســتم	فشــار	و	کشــش،	
مبانــی	مربــوط	بــه	سیســتم	بهنــگام،	مبانــی	مربــوط	به	

ــا	مثال	هــای	متعــدد	و	... ــان،	همــراه	ب کانب
 :GembaWalkشناساییوتشخیصاتافبهکمک»
تعریف	اتالف،	معرفی	انواع	منابع	اتالف،	نحوه	دسته	بندی	
ارزش	 بدون	 و	 افزوده	 ارزش	 با	 فعالیت	ها	 شناسایی	 و	
افزوده،	نحوه	یافتن	اتالفات،	نحوه	حذف	اتالفات،	همراه	

با	مثال	های	متعدد	و	...
«مفهــومانحــرافیــاتغییــراتبــهعنــوانمنبــعاتاف: 
تعریــف	انحرافــات،	بررســی	انحرافات	در	پــروژه	و	صنعت	
ســاخت،	شناســایی	انــواع	دســته	های	انحرافــات	در	
تولیــد،	اتالفات	در	جریان	کار،	نحوه	اســتفاده	از	اســتراتژی	
اصــول	نــاب	برای	کاهــش	انحرافات،	اســتراتژی	اســتفاده	
از	ذخیره	هــای	احتیاطــی	بــرای	کاهش	انحرافــات،	همراه	

بــا	مثال	هــای	متعــدد	و	...		
«چرخــهبهبــودمــداوم)PDCA(:	معرفــی	چرخــه	
ــه	 ــاد	چرخ ــرای	ایج ــی	۱۲	گام	ب ــداوم،	بررس ــود	م بهب
ــرای	پیاده	ســازی	 ــی	ب ــداوم،	اســتاندارد	اجرای ــود	م بهب
ــی	و	 ــا	معرف ــراه	ب ــل	و	هم ــورت	مفص ــه	ص PDCA	ب
ــای	 ــتاندارد،	روش	ه ــای	کار	اس ــواع	تکنیک	ه ــوزش	ان آم
ســاختمان	 اطالعــات	 مدل	ســازی	 و	 کانبــان	 و	 	5S
)BIM(	و	روش	برنامه	ریــزی	کشــش	)PULL(	و	روش	
	،Swim Lane	دیاگــرام	و	ارزش	جریــان	برداری	نقشــه

آنالیــز	پارتــو	)Pareto(،	تکنیــک	۵	چــرا
نمــودار	Fishbone	یــا	همــان	دیاگــرام	Ishikawa،	فرآینــد	
ــه	همــراه	بررســی	فرم	هــای	اجرایــی،	همــراه	 کایــزن	ب

ــدد	و	... ــای	متع ــا	مثال	ه ب
«نقشــهبرداریجریــانارزشفعلــی)VSM(وتدویــن
جریــانارزشآتــی)FVSM(:	بررســی	سیســتم	مدیریــت	
بلندمــدت،	سیســتم	مدیریــت	ارزش،	معرفــی	ســه	
ــرای	 ــی	ب ــای	اجرای ــی	روش	VSM،	گام	ه ــش	اصل بخ
بهبــود	 نحــوه	 	،VSM بــرداری	 نقشــه	 پیاده	ســازی	
	،FVSM	آتــی	ارزش	جریــان	ترســیم	نحــوه	ارزش،	جریــان
پیاده	ســازی	سیســتم	VSM	در	پروژه	هــا،	بررســی	یــک	
ــدد	و	...	 ــای	متع ــا	مثال	ه ــراه	ب ــوردی،	هم ــه	م نمون

ــا ــریمزای ــاسسیســتمتصمیمگی ــراس ــابب «انتخ
ــی	 ــری،	معرف ــتم	های	تصمیم	گی ــی	سیس )CBA(:	معرف
روش	دو	بخشــی	بــرای	تصمیم	گیــری،	گام	هــای	اجرایــی	
بــرای	تدویــن	جــدول	تصمیم	گیــری	بــا	اســتفاده	
از	سیســتم	CBA،	آمــوزش	سیســتم	تصمیم	گیــری	
ــوزش	 ــه	یکســان،	آم ــا	هزین ــده	ب ــات	پیچی در	تصمیم
سیســتم	تصمیم	گیــری	در	تصمیمــات	پیچیــده	بــا	
ــری	 ــوزش	مدل	هــای	تصمیم	گی ــه	غیریکســان،	آم هزین
ــیم	 ــورت	ترس ــه	ص ــف	ب ــای	مختل ــواع	حالت	ه در	ان
جدولــی	و	گرافیکــی،	همــراه	بــا	مثال	هــای	متعــدد	و	...
:A3ــراســاسروش «حــلمشــکلوگزارشدهــیب
معرفــی	روش	گزارش	دهــی	A3،	مــدل	تصمیم	گیــری	
ــد	A3	همــراه	 ــواع	فرمت	هــای	فرآین ــر	اســاس	A3،	ان ب
بــا	گام	هــای	هفتگانــه	اجرایــی	ایــن	روش،	ارتبــاط	روش	
	،PDCA	مــداوم	بهبــود	چرخــه	بــا	A3	دهــی	گزارش
ــل	نحــوه	پیاده	ســازی	سیســتم	A3	در	دو	 ــوزش	کام آم
ــدد	و	...	 ــا	مثال	هــای	متع ــراه	ب فرمــت	خــاص،	هم

«مفهــومهمــکاریورقابــت:	اصــول	و	مبانــی	رقابــت	
ــرح	 ــازمان	ها،	ش ــن	دو	در	س ــاوت	ای ــکاری	و	تف و	هم
مفهــوم	رقابــت،	شــرح	مفهــوم	همــکاری،	مــوارد	مرتبط	
بــا	مدیریــت	در	ارتبــاط	بــا	همــکاری	و	رقابــت،	معرفــی	
روش	انجــام	تجمیعــی	پــروژه	)IPD(،	همــراه	بــا	

مثال	هــای	متعــدد	و	...
«سیســتمLastPlanner:	چرایــی	اســتفاده	از	سیســتم	

)5	Whys(
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LPS،	نحــوه	توســعه	و	تدویــن	سیســتم	LPS،	هشــت	
	،LPS	ســاختار	بررســی	،LPS	سیســتم	در	ــی ــزء	اصل ج

ــدد	و	... ــای	متع ــا	مثال	ه ــراه	ب هم
ـــت ـــابدرمدیری ـــولروشن ـــمواص ـــریمفاهی 2.بکارگی

)LeanProjectManagement(ــروژه پـ

«بررســینحــوهبکارگیــریاصــولروشنــابدر
مدیریــتپــروژه:	بررســی	پیشــینه	صنعــت	ســاخت	و	
ــات	و	 ــره	وری،	اتالف ــق،	به ــه	رون ــوط	ب گزارش	هــای	مرب
ــی	 ــی	و	بررس ــت،	معرف ــن	صنع ــانی	در	ای ــروی	انس نی
	،)Lean Construction(	ســاخت	صنعــت	در	نــاب	اصــول
بررســی	اســاس	و	مبانــی	Lean Construction	و	مقایســه	
آن	بــا	سیســتم	اصــول	ناب	در	تولید،	مقایســه	سیســتم	
مدیریــت	ســنتی	در	صنعــت	ســاخت	با	سیســتم	اصول	
ــرات	 ــی	ارزش	و	تاثی ــاخت،	بررس ــت	س ــاب	در	صنع ن
ــدد	و	... ــا	مثال	هــای	متع ــراه	ب Lean Construction،	هم
ــی ــهطراح ــابدرمرحل ــولروشن ــتفادهازاص «اس
)Design(پــروژه:	اصــول	و	مبانــی	نــاب	در	مرحلــه	
طراحــی	و	ســاخت	در	پروژه	هــا،	معرفــی	سیســتم	
روش	اجــرای	نــاب	)LPDS(،	معرفــی	مرحله	به	مرحلــه	و	
گام	بــه	گام	روش	اجــرای	LPDS،	آمــوزش	فرآینــد	طراحی	
	،Lean Design	آمــوزش	،LPDS	سیســتم	مبنــای	بــر
	،BIM	چــون	متعــددی	هــای	تکنیک	و	ابزارهــا	بکارگیــری
سیســتم	LPS	بــرای	برنامه	ریــزی	در	فــاز	طراحــی،	روش	
طراحــی	TVD	در	طراحــی	در	سیســتم	LPDS،	همــراه	بــا	

ــدد	و	... ــای	متع مثال	ه
ساخت/اجرا مرحله در ناب روش اصول از استفاده »
)Construction(پروژه:	آموزش	مرحله	تامین	و	تدارکات	
در	فاز	ساخت/اجرا	در	روش	LPDS،	استفاده	از	روش	کانبان	
در	فاز	ساخت/اجرا،	آموزش	ساختار	Assembly	Lean	در	فاز	
ساخت/اجرا،	آموزش	ساختار	بکارگیری	و	بهره	برداری	در	
فاز	ساخت/اجرا،	بکارگیری	سیستم	LPS	برای	برنامه	ریزی	

در	فاز	ساخت/اجرا،	همراه	با	مثال	های	متعدد	و	...
بــامدلســازی نــاب روش اصــول یکپارچگــی »
اطاعــاتســاختمان)BIM(:	معرفــی	مدل	ســازی	اطالعات	
ســاختمان	)BIM(،	ارتبــاط	بیــن	اصــول	نــاب	و	BIM،	رویــه	

ــاب،	 ــول	ن ــا	اص ــاط	ب ــازی	BIM	در	ارتب ــی	پیاده	س اجرای
ــروژه،	بررســی	 ــرای	LPDS	در	پ کیوســک	BIM	در	روش	اج
نمونه	هــای	مــوردی	اســتفاده	از	BIM	در	روش	اجــرای	
ــدد	و	... ــای	متع ــا	مثال	ه ــراه	ب ــا،	هم LPDS	در	پروژه	ه
«اندازهگیــریعملکــردومیــزانپیشــرفتپــروژهبــه
ــه	 ــک	برنام ــازی	ی ــوه	پیاده	س ــاب:	نح ــکروشن کم
عملکــرد	 اندازه	گیــری	 بــرای	 مناســب	 اجرایــی	
در	روش	Lean،	اندازه	گیــری	در	فــاز	ســاخت/اجرا	در	
ــاخص	های	 ــی	ش ــرای	LPDS،	معرف ــتم	روش	اج سیس
متعــدد	اندازه	گیــری	و	نحــوه	محاســبه	بــا	ایــن	
ــای	 ــا	مثال	ه ــراه	ب شــاخص	ها	در	سیســتم	LPDS،	هم

ــدد	و	... متع
«روشانجــامتجمیعــیپــروژه)IPD(وارتبــاطآنبــا
روشنــاب:	بررســی	تاریخچــه	روش	اجرای	IPD،	بررســی	
ــه	ایجــاد	ارزش	در	روش	انجــام	تجمیعــی	 ــار	مرحل چه
ــازی	 ــرای	پیاده	س ــری	ب ــای	کارب ــروژه	)IPD(،	روش	ه پ
IPD،	بررســی	ارتبــاط	بیــن	اصــول	نــاب	)Lean(	و	روش	
ــا	نمونه	هــای	 انجــام	تجمیعــی	پــروژه	)IPD(	همــراه	ب

مــوردی،	بــه	همــراه	مثال	هــای	متعــدد	و	...
اســتفادهازسیســتمLastPlannerبــرایبرنامهریــزی »
وکنتــرلپــروژه:	مبانــی	تکمیلی	و	پیشــرفته	در	اســتفاده	
ــروژه،	 ــرل	پ ــزی	و	کنت ــرای	برنامه	ری ــتم	LPS	ب از	سیس
بررســی	انــواع	شــاخص	های	سیســتم	LPS	بــرای	کنتــرل	
 LPS	پیشــرفته	و	ــد ــروژه،	تعریــف	شــاخص	های	جدی پ
بــرای	کنتــرل	پــروژه،	نحــوه	بکارگیری	چهارچوب	مناســب	
 LPS	پیشــرفته	و	جدیــد	های	شــاخص	بکارگیــری	بــرای
ــرات	بکارگیــری	سیســتم	LPS	در	 ــروژه،	تاثی در	کنتــرل	پ
ــرل	 ــان	کنت ــت	در	زم ــه	و	کیفی ــان،	هزین ــت	زم مدیری

ــا	مثال	هــای	متعــدد	و	... ــروژه،	همــراه	ب پ
«مطالعــهمــوردیاســتفادهوپیادهســازیروشنــاب
ــی	 ــاوت:	بررس ــرکتهایمتف ــطش ــاتوس درپروژهه
چندیــن	مطالعــه	مــوردی	بــرای	اثبــات	اثربخشــی	کامل	

ــاب	در	پروژه	هــا سیســتم	اصــول	ن
ــا ــاطب ــکادرارتب ــکارانآمری ــنپیمان ــندانجم «س
)1401 ســال )بهروزرســانی Last Planner سیســتم
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ــوه	 ــه	نحـ ــد،	بلکـ ــرا	می	گیریـ ــاب	)Lean(	را	فـ ــای	روش	نـ ــول	و	ابزارهـ ــم،	اصـ ــا	مفاهیـ ــه	تنهـ ــن	دوره،	نـ در	ایـ
ــای	 ــرد	پروژه	هـ ــا	رویکـ ــراوان	و	بـ ــای	فـ ــه	مثال	هـ ــا	ارائـ ــع،	بـ ــکلی	جامـ ــه	شـ ــا	را	بـ ــن	رویه	هـ ــازی	ایـ پیاده	سـ
ـــک	 ـــر	BIM	نزدی ـــی	ب ـــرای	مبتن ـــه	روش	اج ـــر	ب ـــدم	دیگ ـــک	ق ـــا	را	ی ـــن	دوره	م ـــد	آموخـــت.	ای ـــاخت	خواهی ـــت	س صنع
کـــرده	و	ارتبـــاط	روش	IPD	و	سیســـتم	های	مختلـــف	پـــروژه	بـــا	یـــک	ســـاختار	بهینـــه	را	بـــه	مـــا	می	آمـــوزد.	در	

ـــن	دوره: ـــع	در	ای واق

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

6

اولین	و	تنها	برگزارکننده	Lean Construction	در	ایران
آموزش	جامع	مبانی	در	۲	بخش	متفاوت	عمومی	و	تخصصی	با	رویکرد	پروژه

ارائه	مثال	های	اجرایی	و	کاربردی	فراوان	در	کنار	بررسی	نمونه	های	موردی	مختلف	در	صنعت	ساخت
متمایزســازی	فراگیــران	بــه	دلیــل	آمــوزش	به	روزتریــن	منابــع،	اســتانداردها،	ســندها	و	مراجــع	اصــول	نــاب	و	ســاخت	نــاب	

در	دنیــا	کــه	بعضــا	دسترســی	بــه	برخــی	از	آنهــا	در	کشــور	ســخت	و	یــا	ناممکــن	اســت.	
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
 CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

مفاهیم	و	اصول	ناب	را	همراه	با	مزایای	آنها	فرا	می	گیرید.
تکنیک	هــا	و	روش	هــای	اصــول	نــاب	را	فــرا	گرفتــه	و	یــاد	می	گیریــد	کــه	چگونــه	از	ایــن	تکنیک	هــای	کاربــردی	در	زندگــی،	

صنعــت	و	پــروژه	اســتفاده	نماییــد.	
ــه	پیاده	ســازی	 ــدام	ب ــردی	اق ــه	شــیوه	ای	کارب ــد	ب ــه	و	می	توانی ــرا	گرفت نحــوه	پیاده	ســازی	ایــن	تکنیک	هــا	در	پروژه	هــا	را	ف
ــا	انتهــای	فــاز	بهره	بــرداری	نماییــد. مفاهیــم	اصــول	نــاب	و	تکنیک	هــای	فراگرفتــه	شــده،	در	پروژه	هــا	و	از	فــاز	طراحــی	ت
ــه	و	 ــرا	گرفت ــروژه	)IPD(	ف ــی	پ ــات	ســاختمان	)BIM(	و	روش	انجــام	تجمیع ــا	مدل	ســازی	اطالع ــن	ســاختار	را	ب ــاط	ای ارتب

ــد.	 ــاد	می	گیری ــع	BIM	را	ی ــت	جام ــاختار	مدیری ــاز	س پیش	نی

1

2

3

4

5

مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتطرحوبرنامه دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپورـمهندسکامبیزکردانی مـــدرسان

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

دورهفرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه پیــشنیـاز
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مدیریـــت	ریســـک	پـــروژه،	بخصـــوص	در	کشـــورمان	
ـــرار	 ـــاال	ق ـــک	ب ـــه	ریس ـــا	درج ـــی	ب ـــه	در	جایگاه ک
گرفتـــه	اســـت،	از	اهمیـــت	بیشـــتری	برخـــوردار	
بـــوده	و	مـــا	را	ملـــزم	می	نمایـــد	تـــا	بـــا	دقـــت	
بیشـــتری	بـــه	کاربـــرد	ایـــن	مهـــم	در	پروژه	هـــا	
ـــداث	 ـــاخت	و	اح ـــت	س ـــع،	صنع ـــم.	در	واق بپردازی
ـــک	های	 ـــع	دارای	ریس ـــایر	صنای ـــا	س ـــه	ب در	مقایس
باالتـــری	بـــوده	و	نیـــاز	بـــه	توجـــه	متفـــاوت	و	البتـــه	
خاص	تـــری	بـــرای	مدیریـــت	ریســـک	ها	اســـت.	
ـــه	 ـــود	ک ـــل	نم ـــه	ای	عم ـــه	گون ـــد	ب ـــه،	بای در	نتیج
ـــدن	 ـــل	ش ـــوع	و	تبدی ـــل	از	وق ـــا	قب ـــدم	قطعیت	ه ع
ـــا	 ـــن	تهدیده ـــادل	بی ـــایی	و	تع ـــران،	شناس ـــه	بح ب

و	فرصت	هـــا	ایجـــاد	شـــود.
ـــت	 ـــده	اس ـــن	ش ـــاس	دوره	ای	تدوی ـــن	اس ـــر	همی ب
تـــا	در	دو	بخـــش	متفـــاوت	فرآینـــد	جامـــع	مدیریـــت	
ریســـک	را	هـــم	از	نـــگاه	مفاهیـــم	و	مطالعـــات	و	

ـــد. ـــوزش	ده ـــزاری	آم ـــر	نرم	اف ـــم	از	منظ ه
	در	بخـــش	اول	و	بـــا	بررســـی	انـــواع	اســـتانداردهای	

 ISO 31000	و	PRAM	و		DOD	ماننـــد	مختلـــف
و	CMAA	و	PMBOK	و	بســـیاری	از	منابـــع	دیگـــر،	
ــه	 ــک	را	بـ ــات	ریسـ ــد	مطالعـ ــا	فرآینـ ــه	تنهـ نـ
شـــکل	اجرایـــی	آمـــوزش	خواهیـــد	دیـــد،	بلکـــه	
بـــه	واســـطه	طراحـــی	کارگاه	هـــای	مختلـــف،	
ـــر	 ـــی	را	در	ه ـــن	مبان ـــدام	از	ای ـــر	ک ـــازی	ه مدل	س

مرحلـــه	خواهیـــد	آموخـــت.	
ـــن	 ـــی	از	پرکاربردتری ـــراغ	یک ـــه	س ـــش	دوم	ب در	بخ
نـــام	 بـــه	 ریســـک	 مدیریـــت	 نرم	افزارهـــای	
ـــروژه		 ـــاختاری	پ ـــاس	س ـــر	اس ـــه	و	ب PertMaster	رفت
ـــازی	 ـــدا	مدل	س ـــه	را	از	ابت ـــروژه	نمون ـــک	پ ـــور	ی مح
خواهیـــم	نمـــود.	یکـــی	از	نـــکات	مهـــم	در	ایـــن	دوره	
ـــان	و	 ـــان،	کارشناس ـــازی	متخصص ـــه	متمایزس ـــه	ب ک
ـــت	 ـــک	فعالی ـــه	ریس ـــه	در	زمین ـــروژه	ک ـــران	پ مدی
 Risk Driver	روش	ــوزش ــردد،	آمـ ــد،	می	گـ می	کننـ
ـــم	در	 ـــی	و	ه ـــش	مبان ـــم	در	بخ ـــن	دوره،	ه در	ای
ــه	از	 ــده	کـ ــه	گردیـ ــزاری	ارائـ ــازی	نرم	افـ مدل سـ
ـــت.	 ـــوردار	اس ـــادی	برخ ـــی	زی ـــت	و	کارای اهمی

ـــه مقدم

وژه  فـرآیند جامع مدیـریت ریـسک در پـر
  PertMaster ـــزار  ـــوزش نـرم افـ + آمـ
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ــک ــتریسـ ــازیمدیریـ ــیومدلسـ ــم،مبانـ 1.مفاهیـ

«مقدمهومفاهیماولیه
تعریف	پروژه	 
شناخت	اهداف	و	فازهای	پروژه	 
شناخت	ذی	نفعان	و	بررسی	ارتباط	بین	پروژه	و	ذی	نفعان	 
ــف		  ــتانداردهای	مختل ــگاه	اس ــک	از	ن ــف	ریس تعری

)PRAM	و	ISO31000	و	CMAA	و	PMBOK	و	DOD	و	...(
ــرک		  ــک	های	مح ــناخت	ریس ــک	و	ش ــف	ریس تعری

ــروژه ــی	پ ــی	و	بیرون درون
«شناساییریسکهایپروژه

معرفی	چرخه	سیستماتیک	مدیریت	ریسک	پروژه	 
ــا	و	ابزارهــای		  ــا،	روش	ه ــی	رویکرده بررســی	و	معرف

ــروژه ــک	های	پ ــایی	ریس شناس
کارگاه	شناسایی	ریسک	های	پروژه	 

«تحلیلکیفیوکمیریسکهایپروژه
بــر		  شــده	 شناســایی	 ریســک	های	 طبقه	بنــدی	

اســاس	ســازمان	و	پــروژه
آنالیز	کیفی	ریسک	های	پروژه	 
ارزیابی	احتمال	وقوع	ریسک	های	پروژه	 
ارزیابی	اثرات	ریسک	های	پروژه	 
ارزیابی	شدت	ریسک	های	پروژه	 
ــروژه		  ــی	ریســک	های	پ ــز	کم کارگاه	پیاده	ســازی	آنالی

Risk Mapping	و	Decision Trees	روش	کمــک	بــه
«تدوینوپیادهسازیبرنامهپاسخبهریسکهایپروژه

تعریف	ریسک	پذیری	و	اشتهای	ریسک	 
نحوه	کنترل	ریسک	های	موجود	 
بررسی	گزینه	های	پاسخ	به	ریسک	 
کارگاه	تدوین	و	اجرای	برنامه	پاسخ	به	ریسک	 

«نظارت،کنترلوگزارشدهیریسکهایپروژه
تخصیص	مسئولیت	ها	 
فرآیند	نظارت	بر	ریسک	ها	 
معیارهای	کنترل	ریسک	ها	 
فرآیندهای	گزارش	دهی	ریسک	ها	 

ــه		  ــه	از	مرحل ــروژه	نمون ــک	پ ــل	ی کارگاه	بررســی	کام
ــک ــی	ریس ــا	گزارش	ده ــایی	ت شناس

OraclePrimavera(ــک ــتریسـ ــزارمدیریـ ــرمافـ 2.نـ

)Risk Analysis or PertMaster

«	معرفی	نرم	افزار	Analysis	Risk	و	قابلیت	های	آن،	نصب	
نرم	افزار،	وارد	نمودن	)Import(	برنامه	زمان	بندی	در	برنامه	

Primavera	Risk	Analysis
«	ایجاد	یک	پروژه	جدید،	تنظیمات	اولیه	پروژه	نرم	افزار،	
تعریف	ساختار	شکست	کار	و	پیاده	سازی	آن	در	نرم	افزار،	
تعریف	فعالیت	ها،	تعریف	فعالیت	های	احتمالی،	تعریف	
مایلستون	در	نرم	افزار،	تعریف	مدت	زمان	انجام	فعالیت	ها	

و	روش	های	محاسبه	آن
ــاس ــر	اسـ ــا	بـ ــان	فعالیت	هـ ــدت	زمـ ــت	مـ «	ثبـ
فعالیت	ها،	 بین	 روابط	 تعریف	 	،Three-point Estimate
تقویم	 تعریف	 فعالیت	ها،	 بین	 احتمالی	 روابط	 تعریف	

پروژه،	تعریف	تقویم	های	احتمالی	و	انواع	قیدها	
 Lines	و	Columns	و	Timescale	شامل	Formatting	تنظیمات	»
Print	و	Page Setup	تنظیمات	همراه	به	Bars	و	Gant Chart	و
دسته	بندی	فعالیت	ها	)Organize(،	انواع	منابع	و	تعریف	 	»

منابع	در	نرم	افزار،	تخصیص	منابع	و	تسطیح	منابع
«	تهیـــه	برنامـــه	مبنـــا	)Baseline(	و	تعریـــف	فیلتـــر
	،Risk Register تعریــف	 و	 اطالعــات	 جمــع	آوری	 	»
تعریــف	ریســک	های	کیفــی،	تعریــف	ریســک	های	
کمــی،	مدل	ســازی	ریســک	ها	و	ایجــاد	همبســتگی	

آن تحلیــل	 و	 ریســک	ها	 بیــن	 	)Correlation(
«	روش	Risk Driver	و	پیاده	سازی	آن	در	نرم	افزار،	مقایسه	

Three-point Estimate	و	Risk Driver	روش	نتایج
	،Tornado	نمــودار	،Distribution	نمودار	نمودارها:	تحلیــل 	»

 Scatter Plot	و	Probabilistic Cash Flow	نمودار
	،)Sensitivity	 Analysis( ریسک	 حساسیت	 تحلیل	 	»
	،Sensitivity	Index	اساس	بر	ها	فعالیت	)Rank(	بندی	رتبه

 Prioritizing Risk Index	ها	ریسک	بندی	اولویت
Cost	Contingency	و	Schedule	Contingency	محاسبه 	»
اطالعات	 ثبت	 	،Schedule	 Risk	 Analysis به	روز	رسانی	 	»
)Reports(	گزارشات	ارائه	و	برنامه	رسانی	روز	به	و	پروژه	واقعی
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در	ایـــن	دوره	کـــه	از	دو	بخـــش	کلیـــدی	تشـــکیل	شـــده،	در	بخـــش	اول	مفاهیـــم،	مبانـــی	و	مدل	ســـازی	مدیریـــت	ریســـک	
را	خواهیـــد	آموخـــت	و	در	بخـــش	دوم	نحـــوه	مدل	ســـازی	ایـــن	مبانـــی	را	در	یکـــی	از	پرکاربردتریـــن	نرم	افزارهـــای	

ـــا:	 ـــد	ت ـــک	می	کن ـــما	کم ـــه	ش ـــن	دوره	ب ـــع	ای ـــد.	در	واق ـــام	PertMaster	می	آموزی ـــه	ن ـــک	ب ـــت	ریس مدیری

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

6

آموزش	دو	بخش	مفاهیم	و	نرم	افزار	در	یک	دوره
وجود	کارگاه	های	مختلف	برای	پیاده	سازی	مبانی	فراگرفته	شده

Risk Driver	آموزش	با	زمان	و	ریسک	هزینه،	شده	یکپارچه	ساختار	آموزش
یکپارچه	سازی	مبانی	ارائه	شده	با	مبانی	دوره	های	برنامه	ریزی	و	مدیریت	مالی

متمایزســازی	فراگیــران	بــه	دلیــل	آمــوزش	به	روزتریــن	منابــع،	اســتانداردها،	ســندها	و	مراجــع	مدیریــت	ریســک	در	دنیــا	کــه	
بعضــا	دسترســی	بــه	برخــی	از	آنهــادر	کشــور	ســخت	و	یــا	ناممکــن	اســت.	

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

ســـاز	وکار	یکپارچـــه	ای	بـــرای	فرآینـــد	مدیریـــت	ریســـک	در	طـــول	چرخـــه	حیـــات	پـــروژه	ایجـــاد	نماییـــد.	
نمونه	هــای	گوناگــون	از	خطــرات	مختلــف	در	مراحــل	متفــاوت	چرخــه	حیــات	پــروژه	را	تجزیــه	و	تحلیــل	نمــوده	و	از	مرحلــه	

شناســایی	ریســک	تــا	مرحلــه	نظــارت،	کنتــرل	و	گزارش	دهــی	ســاز	و	کار	مشــخصی	داشــته	باشــید.	
با	استفاده	از	چندین	کارگاه	مختلف،	مدل	سازی	فرآیند	مدیریت	ریسک	را	به	صورت	عملیاتی	یاد	بگیرید.	

مدل	ســـازی	فرآینـــد	مدیریـــت	ریســـک	بـــر	روی	یـــک	پـــروژه	نمونـــه	و	پیاده	ســـازی	گام	بـــه	گام	آن	را	بـــا	نرم	افـــزار	
PertMaster	or	Analysis	Risk	Primavera	Oracle	بـــه	صورتـــی	اجرایـــی	فـــرا	گیریـــد.

1

2

3

4

5

مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتریسک دپـــارتمان

مهندسمسعودامینی مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

فرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه

مدیریتیکپارچهمالی،حسابداریوهزینهدرپروژهوسازمانهایپروژهمحور
پیــشنیـاز
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 PMBOK اسـاس  بر  وژه  پـر مدیـریت 
)نسخه هفتم + الحاقیه ساخت + مقایسه 

)CMAA بـا نسخـه ششـم و استانـدارد 

در	 پروژه	ها	 تعداد	 روزافزون	 گسترش	 به	 توجه	 با	
عرصه	بین	الملل	و	وجود	شرایط	رقابتی	گسترده	بین	
به	کار	گیری	 لزوم	 مختلف،	 شرکت	های	 و	 سازمان	ها	
پروژه	ها	 مدیریت	 خصوص	 در	 استاندارد	 روش	های	
راهنما	 خطوط	 از	 یکی	 تلقی	گردیده،	که	 مهم	 امری	
پروژه	 مدیریت	 راهنمای	 پروژه،	 مدیریت	 حوزه	 در	
PMBOK	است.	اما	سوال	این	است	که	آیا	به	صرف	
توجه	به	راهنمای	اصلی	PMBOK	می	توان	پروژه	های	
ساخت،	متشکل	از	پروژه	های	ساختمانی،	زیرساختی	و	
عمرانی	و	صنعتی	را	به	شکل	مناسبی	مدیریت	نمود؟
تمام	 	PMBOK اصلی	 نسخه	 که	 نمود	 اشاره	 باید	
ظرفیت	های	الزم	برای	پرداختن	به	پروژه	های	صنعت	
ساخت	را	نداشته	و	به	همین	دلیل	است	که	موسسه	
مدیریت	پروژه	PMI	برای	اولین	بار	در	سال	۲۰۰۳	الحاقیه	ای	
را	تحت	عنوان	PMBOK Construction Extension	ارائه	
نمود	تا	به	دلیل	عدم	توجه	نسخه	اصلی	PMBOK	به	
مبانی	قراردادی،	حقوقی،	مدل	سازی	اطالعات	ساخت	
پایداری،	 ادعا،	 مدیریت	 و	 تاخیرات	 آنالیز	 	،)BIM(
مدل	های	تامین	مالی،	روش	های	اجرا	و	تحویل	پروژه	
)Systems	Delivery	Project(	و	ساختارهایی	که	باید	
مبتنی	بر	پروژه	های	ساخت	تدوین	و	ارائه	شوند،	این	
بر	 موضوعی	که	 نماید.	 برطرف	 حدودی	 تا	 را	 ضعف	
اساس	آنچه	در	خود	الحاقیه	ساخت	PMBOK	مطرح	
شده	باید	مورد	توجه	جدی	فعاالن	صنعت	ساخت	قرار	
می	شود،	 ذکر	 الحاقیه	 این	 در	 همان	طور	که	 و	 گرفته	
متخصصان	صنعت	ساخت	باید	این	الحاقیه	را	در	کنار	
در	کشورمان	 فرا	گیرند.	موضوعی	که	 اصلی	 راهنمای	
توجه	بسیار	اندکی	به	آن	گردیده	و	عدم	توجه	به	آن	از	

کارایی	آموزش	های	این	مبانی	می	کاهد.	

اما	این	تمام	ماجرا	نبوده	و	باید	بدانیم	برای	مدیریت	
پروژه	های	صنعت	ساخت،	به	الزامات	فراوان	بیشتری	
نیاز	داریم	که	سال	ها	توسط	انجمن	ها	و	تشکل	های	
با	 آمریکا	و	 این	صنعت،	در	کشوری	چون	 تخصصی	
ظهور	موسسه	AIA	در	سال	۱۸۵۷	توسعه	داده	شده	اند.	
الزاماتی	که	در	یکی	از	استانداردهای	مرجع	مدیریت	
مدیریت	 انجمن	 توسط	 آن	 اول	 نسخه	 که	 ساخت	
در	 و	 منتشر	 در	سال	۱۹۸۷	 	)CMAA( آمریکا	 ساخت	
به	شکل	 منتشر	گردید،	 آن	 آخرین	نسخه	 سال	۲۰۲۱	
مناسب	تری	ارائه	گردیده	است.	این	در	حالی	است	که	
موسسه	PMI	بعد	از	سال	۲۰۱۶	و	حتی	بعد	از	ارائه	نسخه	
هفتم	PMBOK،	اقدام	به	انتشار	نسخه	جدید	الحاقیه	
نکرده	است.	مواردی	که	نیاز	به	آموزش،	شفاف	سازی	
و	آگاهی	زیادی	داشته	و	به	دلیل	عدم	شناخت	این	

مبانی	در	کشورمان،	سال	ها	از	آن	غافل	بودیم.	
این	 طراحی	شده	 	ACEMI موسسه	 در	 دوره	ای	که	 اما	
ضعف	ها	را	برطرف	نموده	و	به	دلیل	توجه	به	مبانی	فوق،	

این	دوره	از	سه	منظر	مستثنی	است.
همان	 یا	 	PMBOK ساخت	 الحاقیه	 آموزش	 اول،	
آموزش	 کنار	 در	 	PMBOK Construction Extension
دوم	 ششم؛	 نسخه	 به	 پرداختن	 و	 هفتم	 نسخه	
 PMBOK	ساخت	الحاقیه	در	شده	ارائه	مبانی	مقایسه
با	استاندارد	مدیریت	ساخت	آمریکا	)CMAA(	و	سوم،	
در	 پروژه	 مدیریت	 تخصصی	 مبانی	 یکپارچه	سازی	
قالب	استاندارد	موجود،	همراه	با	بررسی	ضعف	های	
ساختاری	که	به	استاندارد	وارد	است.	باید	اشاره	نمود	که	
استانداردها	و	راهنماهای	بسیار	دیگری	نیز	وجود	دارد	
که	موسسه	ACEMI	در	نقشه	راه	آموزشی	خود	به	آموزش	
آنها	بر	اساس	یک	ساختار	سلسله		مراتبی	می	پردازد.

ـــه مقدم



dralavipour.com

ســرفصــلهــا 90

ــا ــهPMBOKب ــراتومقایس ــاختار،تغیی ــه،س 1.تاریخچ

ــر ــتانداردهایدیگ اس

ــر	 ــی	ب ــروژه،	نقدهای ــی	پ ــت	عموم «تاریخچــه	مدیری
نویســندگان	نســخه	۷،	نظــرات	موافــق	و	مخالــف	
پــروژه،	 تخصصــی	 مدیریــت	 تاریخچــه	 	،PMBOK
تاریخچــه	مدیریــت	ســاخت،	ســاختار	مدیریت	ســاخت	
	،PMI	معرفــی	پــروژه،	عمومــی	مدیریــت	بــا	قیــاس	در
	،CCM بــا	 آن	 PMP	و	مقایســه	 معرفــی	مــدرک	
ــل	PMBOK،	بررســی	 ــی	PMBOK،	تاریخچــه	تکام معرف
ــخه	 ــن	نس ــد	تدوی ــدان	PMBOK،	فرآین ــرات	منتق نظ
ــاختار	 ــد	و	س ــخه	جدی ــرات	نس ــد	PMBOK،	تغیی جدی
نســخه	۷	بــه	همــراه	بررســی	دالیــل	تغییــرات،	
مقایســه	PMBOK	نســخه	۷	و	۶	بــا	یکدیگــر،	مقایســه	
PMBOK	بــا	اســتاندارد	مدیریــت	ســاخت	انجمــن	
 PMBOK	مقایســه	،)CMAA(	آمریــکا	ســاخت	مدیریــت
نســخه	۷	بــا	الحاقیه	ســاخت	PMBOK،	مقایســه	الحاقیه	
ســاخت	PMBOK	بــا	اســتاندارد	انجمــن	مدیریــت	

 )CMAA(	ــکا ــاخت	آمری س
2.استانداردمدیریتپروژه

«مقدمــه،	اســتاندارد	مدیریــت	پــروژه	)نســخه	ششــم	
PMBOK(،	مقایســه	اســتاندارد	مدیریــت	پــروژه	نســخه	
ششــم	PMBOK	بــا	اســتاندارد	مدیریــت	ســاخت	
انجمــن	مدیریت	ســاخت	آمریــکا	)CMAA(	در	ســال	۲۰۲۱،	
	،)PMBOK	ــم ــخه	هفت ــروژه	)نس ــت	پ ــتاندارد	مدیری اس
بررســی	بخــش	سیســتمی	بــرای	تحویــل	ارزش	و	اصول	
مدیریــت	پــروژه	در	نســخه	۷،	بررســی	اصــول	۱۲	گانــه	
ــری	 ــم	PMBOK،	نتیجه	گی ــخه	هفت ــده	در	نس ــه	ش ارائ
ــه	نســخه	های	 ــرات	جدیــد	نســخه	۷	نســبت	ب از	تغیی

قدیمــی	
ــت ــشمدیری ــرهدان ــایپیک ــیراهنم ــیمقدمات 3.بررس

PMBOKConstructionالحاقیــهســاخت+PMBOKپــروژه

Extension

«بررســی	ســاختار	نســخه	ششــم	راهنمــای	مدیریــت	
پــروژه	PMBOK	و	مقایســه	آن	بــا	ســاختار	نســخه	
هفتــم	PMBOK،	بررســی	ســاختار	نســخه	هفتــم	
ــروژه	PMBOK،	بررســی	اهــداف،	 ــت	پ راهنمــای	مدیری
ــاط	 محتــوی	و	ســاختار	الحاقیــه	ســاخت،	بررســی	ارتب
پــروژه،	طــرح،	ســبد	و	ســایر	مالحظــات	در	پروژه	هــای	
	،PMBOK	ــاخت ــه	س ــگاه	الحاقی ــاخت	از	ن ــت	س صنع
بررســی	انــواع	پروژه	هــای	حــوزه	ســاخت،	نقــش	
مدیــر	پــروژه	در	صنعــت	ســاخت	)پیشــرفت	ها،	اثــرات	
ــروژه	در	 ــت	پ ــی	در	مدیری ــی	و	بازارهــای	جهان اجتماع
)PMBOK	ــاخت ــه	س ــگاه	الحاقی ــاخت	از	ن ــت	س صنع
پروژه مدیریت دانش پیکره راهنمای تفصیلی بررسی .4

PMBOKConstructionExtensionالحاقیهساخت+PMBOK

«بررســیحوزههــایعملکــردیپــروژهدرنســخه
PMBOKهفتــم

 حــوزه1:	حــوزه	عملکــردی	ذینفعــان	پروژه	در	نســخه		
هفتــم	)مشــارکت	ذینفعــان،	ارتبــاط	بــا	ســایر	حوزه	هــا	
و	بررســی	نتایــج(	+	بررســی	مدیریــت	ذینفعــان	پــروژه	
از	نــگاه	الحاقیــه	ســاخت	)بررســی	مدیریــت	ذینفعــان	
در	فــاز	آغازیــن،	برنامه	ریــزی،	اجــرا،	نظــارت	و	کنتــرل	در	

ــاخت( ــای	س پروژه	ه
 ــم		 ــم	در	نســخه	هفت ــردی	تی ــوزه	عملک ــوزه2:	ح ح

)مدیریــت	تیــم	پــروژه	و	رهبــری،	فرهنــگ	تیــم	پــروژه،	
ــری،	 ــای	رهب ــازده،	مهارته ــرد	پرب ــا	عملک ــی	ب تیم	های
متناسب	ســازی	رویکردهــای	رهبــری،	ارتبــاط	بــا	ســایر	

ــج( ــی	نتای ــا،	بررس حوزه	ه
 حــوزه3:	حــوزه	عملکــردی	چرخــه	حیــات	و	رویکــرد		

توســعه	ای	در	نســخه	هفتــم	)ارتبــاط	توســعه،	ریتــم	و	
چرخــه	حیــات	پــروژه،	رویکردهــای	توســعه	و	مالحظات	
آن،	چرخــه	حیــات،	ارتبــاط	بــا	ســایر	حوزه	هــا،	بررســی	
نتایــج(	+	بررســی	محیــط	پروژه	هــای	ســاخت	از	نــگاه	
ــروژه	 ــل	پ ــرا	و	تحوی ــه	ســاخت	)روش	هــای	اج الحاقی
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محیطــی	 فاکتورهــای	 	،)Project	 Delivery	 Systems(
ــات	پروژه	هــای	ســاخت( ــذار	و	چرخــه	حی اثرگ

 ــخه		 ــزی	در	نس ــردی	برنامه	ری ــوزه	عملک ــوزه4:	ح ح
ــازی،	 ــاختار	تیم	س ــزی،	س ــای	برنامه	ری ــم	)متغیره هفت
ــاخص	ها	و	 ــرات،	ش ــدارکات،	تغیی ــع،	ت ــات،	مناب ارتباط
ــک	 ــه	کم ــا	ب ــایر	حوزه	ه ــرد	س ــا	عملک ــازی	ب منطبق	س
بررســی	نتایــج(	+	بررســی	مدیریــت	محــدوده	پــروژه	
ــه	ســاخت	+	بررســی	مدیریــت	برنامــه	 ــگاه	الحاقی از	ن
ــی	 ــاخت	+	بررس ــه	س ــگاه	الحاقی ــروژه	از	ن ــی	پ زمان
ــاخت	+	 ــه	س ــگاه	الحاقی ــروژه	از	ن ــه	پ ــت	هزین مدیری
بررســی	مدیریــت	منابــع	پــروژه	از	نــگاه	الحاقیــه	
ســاخت	+	بررســی	مدیریــت	ارتباطــات	پــروژه	از	نــگاه	
ــروژه	از	 ــی	پ ــه	ســاخت	+	بررســی	مدیریــت	مال الحاقی

ــه	ســاخت		 ــگاه	الحاقی ن
 در		 پــروژه	 اجــرای	 عملکــردی	 حــوزه	 	:5 حــوزه

نســخه	هفتــم	)فرآیندهــای	پــروژه،	متعادل	ســازی	
ــت	 ــروژه،	مدیری ــم	پ ــازی	تی ــا،	متمرکزس محدودیت	ه
مشــارکت	و	ارتباطــات،	مدیریــت	منابــع	فیزیکــی،	
ــرات،	 ــد	و	تغیی ــت	کار	جدی ــدارکات،	مدیری ــت	ت مدیری
مدیریــت	دانــش،	ارتبــاط	بــا	حوزه	هــای	دیگــر،	بررســی	
نتایــج(	+	بررســی	مدیریــت	تــدارکات	از	نــگاه	الحاقیــه	

ــاخت	 س
 ــدنی	ها	در		 ــل	ش ــردی	تحوی ــوزه	عملک ــوزه6:ح ح

ــت،	 ــدنی	ها،	کیفی ــل	ش ــم	)ارزش،	تحوی ــخه	هفت نس
ــودن،	 ــه	ب ــه	و	غیربهین ــر	بهین ــج	از	منظ ــی	نتای بررس
ارتبــاط	بــا	ســایر	حوزه	هــای	عملکــردی،	بررســی	نتایــج(	
+	بررســی	مدیریــت	کیفیــت	از	نــگاه	الحاقیــه	ســاخت	

 حــوزه7:	حــوزه	ارزیابــی	عملکــرد	در	نســخه	هفتــم		
)بکارگیــری	معیارهــای	موثــر،	مــوارد	قابــل	اندازه	گیــری،	
نحــوه	ارائــه	گزارشــات،	موانــع	اندازه	گیــری،	عارضه	یابــی	
ــایر	 ــا	س ــاط	ب ــرد،	ارتب ــود	عملک ــد	و	بهب ــرد،	رش عملک

ــج(	 ــردی،	بررســی	نتای حوزه	هــای	عملک

 حــوزه8:	حــوزه	عــدم	قطعیــت	در	عملکــرد	در		
ــی،	 ــورت	کل ــه	ص ــت	ب ــدم	قطعی ــم	)ع ــخه	هفت نس
ــا	ســایر	 ابهــام،	پیچیدگــی،	نوســان،	ریســک،	ارتبــاط	ب

حوزه	هــای	عملکــردی،	بررســی	نتایــج(
)Tailoring(5.متناسبسازی

چرایــی	متناسب	ســازی،	مــوارد	قابــل	متناسب	ســازی،		 
فرآینــد	متناسب	ســازی	و	متناسب	ســازی	حوزه	هــای	

عملکردی
Artifacts6.مدلها،روشهاو

 	 Artifacts	از	اســتفاده	متــداول،	هــای	روش	و	هــا	مدل
و	 روش	هــا	 مدل	هــا،	 بکارگیــری	 نحــوه	 متــداول،	

Artifactهــا	در	راســتای	حوزه	هــای	عملکــردی
ــه ــموالحاقی ــوزشنســخههفت ــهآم ــندورهب درای
ســاختPMBOKپرداختــهومــروریبرنســخهششــم
ــن ــاختانجم ــتس ــتانداردمدیری ــااس ــاطب درارتب
مدیریــتســاختآمریــکا)CMAA(خواهیــمداشــت.
ــادورههــای ــهشــدهراب ــیارائ ــن،مبان ــرای ــاوهب ع

ــمنمــود. موسســهACEMIیکپارچــهخواهی
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در	این	دوره،	عالوه	بر	آموزش	نسخه	اصلی	PMBOK	)ویرایش	هفتم(	به	عنوان	یک	استاندارد	و	راهنمای	کلی	در	حوزه	
مدیریت	پروژه،	نه	تنها	بخش	های	اصلی	الحاقیه	ساخت	)PMBOK Construction Extension(	تشریح	می	گردد،	بلکه	این	
مبانی	با	استاندارد	مدیریت	ساخت	آمریکا	)CMAA(	و	نسخه	ششم	PMBOK	نیز	مقایسه	گردیده	تا	شرایط	جامع	تر	و	
کاربردی	تری	را	برای	این	دوره	رقم	زند.	در	انتها،	لزوم	متناسب	سازی	)Tailoring(	با	سازمان	و	مدل	های	مختلف	تشریح	

گردیده	و	با	مبانی	تخصصی	آموزش	داده	شده	در	موسسه	ACEMI	یکپارچه	می	شوند.	در	واقع	در	این	دوره:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

6

اولیــن	برگــزار	کننــده	دوره	PMBOK	بــا	رویکــرد	مدیریــت	ســاخت	در	کشــور	کــه	الحاقیــه	ســاخت	)PMBOK Extension(	را	در	
قیــاس	بــا	اســتاندارد	مدیریــت	ســاخت	CMAA	در	یــک	دوره	آمــوزش	می	دهــد.	

Construction Extension	نام	به	PMBOK	ساخت	الحاقیه	+	PMBOK	هفتم	نسخه	جامع	آموزش
PMBOK	با	مقایسه	برای	CMAA	ساخت	مدیریت	استاندارد	از	مهم	نکات	بررسی

PMBOK	هفتم	نسخه	با	مقایسه	برای	PMBOK	ششم	نسخه	از	مهم	نکات	بررسی
ACEMI	موسسه	های	دوره	با	شده	ارائه	مبانی	Tailoring	و	یکپارچگی

متمایزسازی	فراگیران	به	دلیل	آموزش	تعاریف،	مفاهیم،	نکات	و	ساختارهایی	که	بعضا	اطالع	بسیار	کمی	از	آنها	در	کشورمان	وجود	دارد.		
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
 CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

با	استاندارد	مدیریت	پروژه	و	نقاط	ضعف	و	قوت	آن	آشنا	می	شوید.
بـــا	راهنمـــای	پیکـــره	دانـــش	PMBOK	آشـــنا	شـــده	و	یکپارچه	ســـازی	محدوده	هـــای	دانشـــی	مدیریـــت	پـــروژه	را	بـــر	

اســـاس	آنچـــه	در	دوره	هـــای	موسســـه	ACEMI	آمـــوزش	دیده	ایـــد،	فـــرا	خواهیـــد	گرفـــت.	
ـــه	PMBOK Construction Extension	معـــروف	اســـت	آشـــنا	شـــده	و	نقـــاط	ضعف	و	قـــوت	 ـــه	ب ـــه	ســـاخت	PMBOK	ک ـــا	الحاقی ب

آن	را	در	قیـــاس	بـــا	اســـتاندارد	مدیریـــت	ســـاخت	انجمـــن	CMAA	فـــرا	خواهیـــد	گرفـــت.	
با	استاندارد	مدیریت	ساخت	در	مقایسه	با	استاندارد	مدیریت	پروژه	آشنا	می	شوید.

نحـــوه	متناسب	ســـازی	)Tailoring(	مبانـــی	ارائـــه	شـــده	و	دانش	هـــای	تخصصـــی	مدیریـــت	هزینـــه،	مالـــی،	برنامـــه،	
ـــت.	 ـــد	آموخ ـــا	خواهی ـــن	راهنم ـــوت	ای ـــاط	ضعف	و	ق ـــی	نق ـــا	بررس ـــراه	ب ـــده،	هم ـــه	ش ـــای	ارائ ـــا	فرآینده ـــک	و	...	را	ب ریس

1

2

3

4

5

مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتپروژه دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپورـمهندسحمیدرضامظاهری مـــدرسان

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

مدیریتساخت،قراردادهایساخت،برنامهریزیوزمانبندی،

مدیریتمالی،مدیریتاسناد،ارزیابیاقتصادی،آنالیزتاخیرات،

مدیریتریسک،مدیریتادعا

پیــشنیـاز
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نــرم افـــــزارهای آمـــــوزش 
 Navisworks + Synchro
وژه ـــرد مدیــریت پــر ویکــ بــا ر

بـــا	 احـــداث	همـــواره	 و	 صنعـــت	ســـاخت	
مدیریـــت	 زمینـــه	 در	 زیـــادی	 چالش	هـــای	
زمـــان	و	هزینـــه	مواجـــه	بـــوده	و	دقـــت	و	
ـــران	 ـــه	مدی ـــورد	توج ـــوارد،	م ـــن	م ـــی	ای یکپارچگ
ــرات	 ــه	اثـ ــی	کـ ــت.	دو	بخشـ ــوده	اسـ ــروژه	بـ پـ
قـــرادادی	و	حقوقـــی	زیـــادی	داشـــته	و	بســـیاری	
ــا،	 ــا	ادعاهـ از	پروژه	هـــای	صنعـــت	ســـاخت	را	بـ
ـــد.	 ـــه	می	نمای ـــادی	مواج ـــاوی	زی ـــات	و	دع اختالف
موضوعـــی	کـــه	بـــه	علـــت	تداخـــالت،	خطاهـــای	
ــان	و	 ــح	زمـ ــای	صحیـ ــدم	برآوردهـ ــی،	عـ طراحـ
هزینـــه	چالش	هـــای	زیـــادی	را	بـــه	همـــراه	دارد.	
ـــوارد	 ـــن	م ـــیاری	از	ای ـــه	بس ـــم	ک ـــد	بدانی ـــا	بای ام
ـــات	 ـــازی	اطالع ـــتفاده	از	مدل	س ـــا	اس ـــد	ب می	توانن
ـــار	 ـــه	BIM	در	اختی ـــی	ک ســـاختمان	)BIM(	و	ابزارهای
ـــده	 ـــع	گردی ـــد	مرتف ـــرار	می	ده ـــروژه	ق ـــران	پ مدی
ــد.		 ــش	دهـ ــا	را	کاهـ ــیاری	از	هزینه	هـ و	بسـ

ــه	 ــان	و	هزینـ ــه	دو	بخـــش	زمـ ــا	کـ ــا	از	آنجـ امـ
ــتند،	 ــا	هسـ ــای	پروژه	هـ ــن	بخش	هـ پرچالش	تریـ
ـــه	 ـــان	)4D(	و	هزین ـــازی	زم ـــتفاده	از	مدل	س ـــا	اس ب
ـــان،	 ـــش	زم ـــادی	در	کاه ـــهم	زی ـــوان	س )5D(	می	ت
کاهـــش	هزینـــه،	کاهـــش	ادعاهـــا،	اختالفـــات	و	

دعـــاوی	پـــروژه	ایفـــا	نمـــود.	در	واقـــع	برتریـــن	
ـــرای	 ـــل	از	اج ـــروژه	قب ـــودن	پ ـــده	ب ـــت	BIM،	زن مزی
ـــا	 ـــد	ت ـــک	می	کن ـــا	کم ـــه	م ـــه	ب ـــت	ک ـــل	آن	اس کام
ـــترین	 ـــوع،	بیش ـــای	متن ـــتفاده	از	نرم	افزاره ـــا	اس ب
ــش	 ــث	افزایـ ــه	باعـ ــروژه	کـ ــا	را	در	پـ عارضه	هـ
زمـــان	و	هزینـــه	می	شـــوند،	شناســـایی	نمـــوده	و	
ـــرای	 ـــه	ب ـــزاری	ک ـــم.	دو	نرم	اف ـــود	دهی ـــا	را	بهب آنه
نرم	افـــزار دارد،	 ایـــن	یکپارچه	ســـازی	وجـــود	

 Synchro	Scheduler	و	Autodesk Navisworks Manage
ـــر	 ـــه	یکدیگ ـــبت	ب ـــدام	نس ـــر	ک ـــه	ه ـــند،	ک می	باش
ــری	 ــا	فراگیـ ــوان	بـ ــته	و	می	تـ ــی	داشـ برتری	هایـ
آنهـــا	ســـهم	زیـــادی	در	بهبـــود	عملکـــرد	خـــود	و	

ـــت.	 ـــروژه	داش پ
ـــور	 ـــه	منظ ـــن	رو،	در	موسســـه	ACEMI	دوره	ای	ب از	ای
 )4D(	ـــان ـــد	زم ـــازی	دو	بع ـــوه	مدل	س ـــوزش	نح آم
و	هزینـــه	)5D(	بـــه	صورتـــی	یکپارچـــه	و	پـــروژه	
	محـــور	تدویـــن	شـــده	تـــا	ایـــن	ســـاختار	را	بـــه	
ـــما	 ـــه	ش ـــع	ب ـــد	و	جام ـــه	گام،	هدفمن ـــی	گام	ب صورت
ـــا	 ـــری	آنه ـــا	فراگی ـــه	ب ـــی	ک ـــد.	ابزارهای ـــوزش	ده آم
می	تـــوان	از	مزیتـــی	رقابتـــی	در	حرفـــه	شـــغلی	و	
کســـب	و	کار	در	صنعـــت	ســـاخت	بهره	منـــد	شـــد.	

ـــه مقدم
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1.مفاهیمکلیومقدمات

مفهوم	BIM،	اهداف	و	اهمیت	آن	در	صنعت	ساخت	 
 	5D	و	4D	صورت	به	پروژه	سازی	یکپارچه	ضرورت

ــااســتفادهاز ــاتســاختمان)BIM(ب 2.مدلســازیاطالع

AutodeskNavisworksManage

 	Navisworks	افزار	نرم	بر	ای	مقدمه
 	Navisworks	های	خروجی	انواع	و	افزار	نرم	محیط	با	آشنایی
نحوه	استفاده	و	بکارگیری	ابزارهای	Navisworks	جهت		 

3D	مدل	ویرایش
ایجاد	یک	پروژه	با	استفاده	از	ادغام	مدل	های	مختلف	و		 

Revit	جمله	از	دیگر	افزارهای	نرم	از	اطالعات	کردن	وارد	نحوه
و		  	Measurement و	 	Viewpoint ابزارهای	 با	 کار	 نحوه	

Navisworks	افزار	نرم	پیشرفته	ابزارهای
بررســی،	بازنگــری	و	بخش	بنــدی	طراحــی	در	نرم	افــزار		 

Navisworks
نحــوه	یکپارچه	ســازی	مــدل	3D	بــه	منظــور	ایجــاد	یک		 

Navisworks	افزار	نرم	در	Timeliner	مــاژول	و	4D	مــدل
 	Navisworks	افزار	نرم	در	)WBS(	کار	شکست	ساختار	ایجاد
ایجاد	شبکه	منطقی	فعالیت	ها	و	تهیه	برنامه	زمان	بندی		 

Navisworks	افزار	نرم	در
از	نرم	افزارهای	کنترل	پروژه		  نحوه	وارد	کردن	اطالعات	

Navisworks	افزار	نرم	در	MSP	و	P6
 	Navisworks	افزار	نرم	محیط	در	ها	فعالیت	اطالعات	تغییر
ــه	و	اســتفاده	از		  ــع	و	هزین ــص	مناب ــف	و	تخصی تعری

ــرای	ایجــاد	یــک	مــدل	5D	در	 مــاژول	Quantification	ب
Navisworks نرم	افــزار	

ــا	در		  ــط	مبن ــاد	خ ــی	و	ایج ــیر	بحران ــایی	مس شناس
Navisworks نرم	افــزار	 در	 	)Baseline( پــروژه	

انجــام	عملیــات	Clash Detection/Prevention	در	مــدل		 
Navisworks	افــزار	نرم	در	شــده	ایجــاد

 	Navisworks	ــزار ــازی	و	Rendering	در	نرم	اف متحرک	س
 	Navisworks	افزار	نرم	در	گزارشات	تحلیل	و	گیری	گزارش

Synchro3.مدلسازیاطالعاتساختمانبااستفادهاز

 	Synchro	افزار	نرم	محیط	با	آشنایی
نحوه	ایجاد	یک	پروژه	و	وارد	کردن	اطالعات	در	محیط		 

Synchro	افزار	نرم
نحوه	اندازه	گیری	و	کار	با	ابزارهای	مختلف	مدل	سازی		 

Synchro	افزار	نرم	در
نحوه	ایجاد	کردن	یک	مدل	3D	و	وارد	کردن	داده	های		 

Revit	مانند	سازی	مدل	های	افزار	نرم	از	مدل
ایجاد	ساختار	شکست	کار	)WBS(	به	منظور	ایجاد	یک		 

Synchro	افزار	نرم	در	4D	مدل
ایجاد	شبکه	منطقی	فعالیت	ها	و	تهیه	برنامه	زمان	بندی		 

Synchro	افزار	نرم	در
از	نرم	افزارهای	کنترل	پروژه		  نحوه	وارد	کردن	اطالعات	

Synchro	افزار	نرم	در	MSP	و	P6
 	Synchro	افزار	نرم	محیط	در	گانت	نمودار	ویرایش	و	بررسی
 	Synchro	افزار	نرم	در	ها	فعالیت	اطالعات	تغییر
تعریــف	و	تخصیــص	قیــود	)Constraints(	در	نرم	افــزار		 

Synchro
 	 )Calendars(	پروژه	نیاز	مورد	های	تقویم	تخصیص	و	تعریف

Synchro	افزار	نرم	در
تعریف	و	تخصیص	منابع	و	هزینه	ها	و	ایجاد	یک	مدل		 

Synchro	افزار	نرم	در	5D
پروژه		  در	 مبنا	 خط	 ایجاد	 و	 بحرانی	 مسیر	 شناسایی	

Synchro	افزار	نرم	در	)Baseline(
به	روزرسانی	برنامه	زمان	بندی	)Reschedule(	در	نرم	افزار		 

Synchro
 	 5D	نمــای	در	واقعــی	و	ای	برنامــه	پیشــرفت	مقایســه

Synchro	افــزار	نرم	در
نحــوه	تحلیــل	ارزش	کســب	شــده	)EVM(	در	محیــط		 

Synchro	افــزار	نرم
 	Synchro	افزار	نرم	در	Print	مختلف	انواع	و	فیلترها	با	کار
یکپارچه	سازی	مدل	و	تجزیه	تحلیل	اجزای	مختلف	آن		 

Synchro	افزار	نرم	در
در		  گزارشات	 تحلیل	 و	 گزارش	گیری	 نرم	افزار،	 خروجی	

Synchro	افزار	نرم	محیط



dralavipour.com

ویژگــی ها و جــزئیات 95

در	ایــن	دوره	یــاد	می	گیریــد	کــه	چگونــه	بــا	اضافــه	کــردن	برنامــه	زمان	بنــدی	و	تشــکیل	مــدل	4D	و	همچنیــن	اضافــه	کــردن	
بعــد	هزینــه	و	ایجــاد	یــک	مــدل	5D،	فرآینــد	زمــان	و	هزینــه	پــروژه	را	بــه	صــورت	یکپارچــه	مدیریــت	کنیــد.	در	واقــع	بــا	
فراگیــری	دو	ابــزار	قدرتمنــد	ایــن	حــوزه	خــود	و	ســازمانتان	را	از	یــک	مزیــت	رقابتــی	برخــوردار	خواهیــد	نمــود.	در	ایــن	دوره:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

6

برگزاری	دوره	با	رویکرد	مدیریت	پروژه	برای	مدیران،	کارشناسان	و	مشاوران	فعال	در	این	حوزه
آموزش	نرم	افزار	به	صورت	پروژه	ای	و	کامال	اجرایی	

BIM	سازی	مدل	بحث	در	آموزشی	و	اجرایی	سابقه	ها	سال	از	مندی	بهره
توجه	به	ساختار	نرم	افزار	از	منظر	منطق	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	و	مدیریت	مالی	و	هزینه

ACEMI	موسسه	در	شده	ارائه	مالی	مدیریت	و	ریزی	برنامه	های	آموزش	با	شده	ارائه	مبانی	سازی	یکپارچه
متمایزسازی	فراگیران	با	آموزش	نکات	کلیدی	و	نهفته	در	نرم	افزارها

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

نحــوه	مدل	ســازی	یــک	پــروژه	را	در	نرم	افــزار	Navisworks،	بــه	صورتــی	کاربــردی	و	از	نــگاه	مدیریــت	پــروژه	فــرا	خواهیــد	گرفت.	
نحــوه	مدل	ســازی	یــک	پــروژه	را	در	نرم	افــزار	Synchro،	بــه	صورتــی	کاربــردی	و	از	نــگاه	مدیریــت	پــروژه	فــرا	خواهیــد	گرفــت.	
نحــوه	به	روزرســانی،	اصــالح	و	مدیریــت	برنامــه	تدویــن	شــده	را	در	نرم	افــزار	Navisworks،	بــه	صورتــی	کاربــردی	و	از	نــگاه	

مدیریــت	پــروژه	فــرا	خواهیــد	گرفــت.
ــگاه	 ــردی	و	از	ن ــی	کارب ــه	صورت ــزار	Synchro،	ب ــده	را	در	نرم	اف ــن	ش ــه	تدوی ــت	برنام ــالح	و	مدیری ــانی،	اص ــوه	به	روزرس نح

مدیریــت	پــروژه	فــرا	خواهیــد	گرفــت.

1

2

3

4

5

مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدلسازیاطالعاتساختمان دپـــارتمان

مهندسکامبیزکردانی مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

مدیریتساخت،نقشهراهBIM،برنامهریزیوزمانبندی،مدیریتمالی پیــشنیـاز
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مـدیریت کـسب  و کــار در صنعـت سـاخت 
)Construction Business Management(

صنعــت	ســاخت	بــه	دلیــل	پیچیدگی	هــا	و	ســاختار	
ــی	 ــا	عــدم	قطعیت	هــای	فراوان ــه	ب ســنتی	خــود	ک
نیــز	مواجــه	اســت	نیــاز	بــه	توجــه	جــدی	بــه	مبانی	
کســب	وکار	داشــته	و	مدیــران	ارشــد،	مدیــران	
عامــل	و	مشــاوران	کســب	وکار	بایــد	آگاه	باشــند	کــه	
ــی	عمومــی	کســب	و	کار،	 ــه	صــرف	مبان ــوان	ب نمی	ت
ــازمان	ها	 ــن	س ــرای	ای ــازی	ب ــه	ساختارس ــدام	ب اق
ــا	و	 ــتانداردها،	رویه	ه ــه	از	اس ــاختاری	ک ــود.	س نم
Best Practiceهــای	عملیاتــی	برخــوردار	اســت	کــه	
بســیاری	از	مدیــران	ارشــد،	مدیــران	عامــل	و	حتــی	
مشــاوران	کســب	و	کار	از	آن		آگاه	نیســتند.	در	واقــع،	
ــکان	کســب	 ــن	ســاختارها	ام ــه	ای ــدون	توجــه	ب ب
ــن	 ــا	ممک ــت	و	ســود	در	بســیاری	از	بخش	ه منفع
ــی	 ــی	عموم ــرف	مبان ــه	ص ــوان	ب ــوده	و	نمی	ت نب
را	 ایــن	ســازمان	ها	 کســب	و	کار،	پیچیدگی	هــای	

مدیریــت	نمــود.
از	ایـــن	رو،	موسســـه	ACEMI	بـــرای	اولین	بـــار
اســـتانداردها، اســـاس	 بـــر	 و	 کشـــور	 در	
و	Best Practiceهایـــی	کـــه	بـــرای	 رویه	هـــا	
ــان	 ــا	همـ Construction Business Management	یـ
CBM	ارائـــه	شـــده	و	شـــاید	شـــناخت	کافـــی	
نســـبت	بـــه	آنهـــا	در	کشـــورمان	نباشـــد،	اقـــدام	
ـــران	 ـــرای	مدی ـــع	ب ـــه	راه	جام ـــک	نقش ـــه	ی ـــه	ارائ ب

ـــب	و	کار	در	 ـــاوران	کس ـــل	و	مش ـــران	عام ـــد،	مدی ارش
ـــش	 ـــن	دان ـــد	ای ـــا	بتوان ـــوده	ت ـــاخت	نم ـــت	س صنع
ـــه	از ـــن	نقشـــه	راه	ک ـــد.	ای ـــل	نمای ـــه	کشـــور	منتق را	ب
ـــی(	 ـــاژول	اصل ـــاز	و	۴	م ـــاژول	پیش	نی ـــاژول	)۱	م ۵	م
و	۱۰	محـــدوده	دانشـــی	تشـــکیل	شـــده،	حاصـــل	
شـــرکت	های	 درس		آموخته	هـــای	 و	 مطالعـــات	
ــی	در	 ــال	اجرایـ ــورت	کامـ ــه	صـ ــوده	و	بـ ــق	بـ موفـ
ـــت.	 ـــده	اس ـــازی	گردی ـــف	پیاده	س ـــای	مختل بخش	ه
عــالوه	بــر	ایــن	مــوارد	و	بــه	منظــور	انطبــاق	بیشــتر	
ــن	برنامــه	از	متخصصــان	کســب	و	کار	 ــی،	در	ای مبان
ــرای	انتقــال	تجاربشــان	 فعــال	در	کشــورمان	نیــز	ب
بهــره	گرفتــه	شــده	و	بــا	ایجــاد	پنل	هــای	ســخنرانی،	
مشــاوره	 و	 پرسش	و	پاســخ	 پنل	هــای	 کنــار	 در	
ســازمانی	کــه	در	ایــن	برنامــه	طراحــی	شــده،	

ــده	اســت.	 ــه	گردی ــی	ارائ ســاختار	جامع
ــان	 ــطح	متخصص ــاه	و	در	س ــه	در	۳	م ــن	برنام ای
ــاوران	 ــل	و	مش ــد	و	عام ــران	ارش ــب	وکار،	مدی کس
کســب	و	کار	در	صنعــت	ســاخت	تدویــن	گردیــده	و	
ــت	ســاخت	و	 ــل	نقشــه	راه	مدیری ــت	تکمی در	جه
پــروژه	از	ســطح	کارشناســان،	مدیــران	و	مشــاوران	
پــروژه	تــا	ســطح	متخصصــان	کســب	وکار،	مدیــران	
ارائــه	 مدیــران	کســب	و	کار	 و	 عامــل	 و	 ارشــد	

می	گــردد.

ـــه مقدم
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ــا ــن)جلســهحضــوریب ــاز:اصــولبنیادی ــاژولپیشنی م

ضبــطویدئــو(

ــت:  ــرایموفقی ــدب ــرانارش ــاریمدی ــاترفت الزام »
خصوصیــات	اصلــی،	اشــتیاق،	آســتانه	تحمــل	اســترس،	
و	 مثبــت	 نگــرش	 بــه	کار،	 تمایــل	 اعتمادپذیــری،	
تفصیل	گرایــی،	 ذهنــی،	 سرســختی	 تســلیم	ناپذیر،	
قــدرت	تحلیــل	شــرایط	اضطــراری،	خودکنترلی،	تشــنگی	
بــرای	یادگیــری،	قــدرت	کنــار	آمدن	بــا	تفکــرات	متناقض
«نقــشمدیــرانارشــد:رهبــری،	واقع	گرایــی،	تفــاوت	
ــری	در	 ــرل	خودخواهــی،	رهب ــری،	کنت ــت	و	رهب مدیری
ــع،	 ــر	و	ذینف ــاوت	مدی ــت،	تف ــدم	قطعی ــای	ع زمان	ه
طــرز	فکــر	کارآفریــن،	ایجــاد	فرهنــگ	ســازمانی،	تــالش	
ــناخت	 ــب،	ش ــراد	مناس ــتخدام	اف ــن،	اس ــرای	بهتری ب
صنعــت،	هماهنگــی	منابــع،	حضــور	بــه	موقع،	شــناخت	
ــای	 ــی،	عادت	ه ــج،	بازاریاب ــری	نتای ــداف،	اندازه	گی اه

ــزرگ،	مشــارکت ــا	پرداخت	هــای	ب کوچــک	ب
ــات،	 ــی،	تبلیغ ــعه:بازاریاب ــیوتوس ــروش،بازاریاب ف »
ــتریان	 ــذاری،	مش ــتازی،	اثرگ ــه،	پیش ــوزال	و	ارائ پروپ

جدیــد	و	قدیمــی،	داده	کاوی
تامیــنمالــی:	ســرمایه	اولیــه،	پیش	بینــی	نیازهــای	 »
ــی،	افزایــش	ســرمایه ــی،	درک	صورت	هــای	مال مال

ارائــهتجربیــاتوســخنرانیمتخصصــانکســبوکار »
درصنعــتســاخت:	مدیریــت	اســتراتژیک،	مدیریــت	
بازاریابــی،	مدیریــت	عملیــات،	مدیریــت	قــرارداد،	
ــی،	مدیریــت	 ــع	انســانی،	مدیریــت	مال مدیریــت	مناب
مدیریــت	 اطالعــات،	 فنــاوری	 مدیریــت	 ریســک،	

ــعه ــت	توس ــرد،	مدیری عملک
مــاژول1:ســازماندهیکســبوکار)جلســهوبینــاری

)آنالیــن((

«ساختارســازی:	تغییــرات	دهه	هــای	اخیــر	در	صنعــت	
ســاخت،	الزامــات	موفقیــت	کســب	وکارها	در	صنعــت	
ســاخت،	انــواع	ســازمان	ها	در	عرصــه	بین	الملــل	

ســاختارهای	 انــواع	 و	...(،	 	Corporation و	 	S و	 	JV(
ــواع	 ــی(،	ان ــی،	بخش ــردی،	ماتریس ــازمانی	)عملک س
ــرا(،	 ــد	اج ــت	و	فرآین ــازمانی	)سیاس ــای	س طراحی	ه
انعطاف	پذیــری،	 قــدرت	 کســب	و	کار،	 برنامه	ریــزی	
ــاخت،	کارگاه	 ــت	س ــب	و	کار	در	صنع ــد	کس ــدل	جدی م
در	 فعــال	 ســازمان	های	 برنامــه	 و	 طــرح	 تحلیــل	

)Tools(	ــاخت ــت	س صنع
«مدیریــتاســتراتژیک:	برنامه	ریــزی	اســتراتژیک،	
چشــم	انداز	و	ماموریــت	ســازمانی،	اهــداف	ســازمانی،	
ــتراتژی،	 ــول	اس ــرایط،	فرم ــز	ش ــی،	آنالی ــه	اجرای برنام
اســتراتژی	اجــرا،	اســتراتژی	ارزیابــی،	منحنــی	یادگیــری	

برنامه	ریــزی در	
ــی	در	 ــات	بازرایاب ــازار:	خدم ــتب ــیومدیری «بازاریاب
ــی،	 ــد	بازاریاب ــازار،	فرآین ــل	ب ــاخت،	تحلی ــت	س صنع
اســتراتژی	بازرایابــی،	برنامــه	بازاریابــی	و	فــروش،	
بــرای	 بازاریابــی	 قوانیــن	 بازاریابــی،	 ابزارهــای	
پیمانــکاران،	ورود	بــه	بازارهــای	جدیــد،	خدمــات	
ــازار	 ــهم	ب ــه	س ــرای	مقایس ــی	ب ــتریان،	روش	کم مش
ــج	در	 ــای	رای ــتریان،	خطاه ــازی	مش ــود،	وفادارس و	س
فــروش،	بــرآورد	هزینــه	و	پیشــنهاد	قیمــت،	مهمتریــن	
ــت	 ــری	و	موفقی ــرای	تصمیم	گی ــا	ب ــکات	و	تکنیک	ه ن

در	مناقصــه،	انتخــاب	پروژه	هــا
مــاژول2:مدیریــتکســبوکار)جلســهوبینــاری)آنالین((

«مدیریــتعملیــات:	بررســی	وضعیــت	اجرایــی	
پروژه	هــای	 ویژگی	هــای	 فعلــی	صنعــت	ســاخت،	
ــی	 ــد	اصل ــاخص	های	اجــرا،	فرآین ــی	ش ــادر،	بررس م
ــات	 ــول	اثب ــر	اص ــات	ب ــر	عملی ــت	بهت ــرای	مدیری ب
ــت	ســاخت،	 ــاب	در	صنع شــده،	اســتفاده	از	اصــول	ن
پیش	بینــی	 و	 مدیریــت	 زمان	بنــدی،	 برنامه	ریــزی،	
عملیــات،	مدیریــت	ســازمان	در	رکــود	اقتصــادی،	
مدیریــت	ذینفعــان،	مدیریــت	تجهیــزات،	ماشــین	آالت	
و	پیمانــکاران	جــزء،	مدیریــت	تصمیــم	در	شــرایط	
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)Tools(	طــرح	و	پــروژه	انتخــاب	کارگاه	متغیــر،
«مدیریــتقــرارداد:	انــواع	موافقت	نامــه،	الزامــات	
موافقت	نامــه	محکمه	پســند،	شــناخت	کارفرمــای	پــروژه،	
ــرات	 ــه،	تاخی ــه	و	ضمانت	نام ــدی،	بیم ــای	کلی تاریخ	ه
ــاری،	 ــع	اعتب ــرات	کار،	تصدی ــکار،	تغیی ــا	و	پیمان کارفرم
ــت	 ــه،	چکلیس ــالف،	خاتم ــل	اخت ــدات،	ح ــه،	تعه بیم
تاییــد	صالحیــت	پیمانــکار	جــزء،	موافقت	نامــه	پیمانکار	
اصلــی	و	پیمانــکار	جــزء،	محــدوده	کار	پیمانــکار	جــزء،	
ــزء،	 ــکاران	ج ــای	پیمان ــرات	قرارداده ــتور	کار،	تغیی دس
شــرایط	پرداخــت،	مواردی	چــون	Paid if Paid،	خســارت	
پرداخــت	 ماده	هــای	 کار،	 انجــام	 حســن	 تاخیــر،	
نهایــی،	Indemnity،	خاتمــه	بــرای	Convenience،	اعــالن،	
ــرارداد	 ــه	ق ــالف،	خاتم ــکار،	حــل	اخت گزینه	هــای	پیمان

ــکار	جــزء پیمان
ــران	 ــدی	مدی ــش	کلی ــعانســانی:	نق ــتمناب «مدیری
ــری	 ــت	و	راهب ــع	انســانی،	خودشناســی	در	مدیری مناب
منابــع	انســانی،	ارزیابــی	شــخصیت،	ارزیابــی	مدیریــت	
و	رهبــری،	آمــوزش	و	مربیگــری،	نــکات	مهــم	در	زمــان	
ــازمانی،	 ــگ	س ــری،	فرهن ــد	تصمیم	گی اســتخدام،	فرآین
توســعه	رهبــری،	بررســی	قوانیــن	کاری	بین	الملــل،	
ویژگی	هــای	نیــروی	مناســب،	انتخــاب	نیروهــای	
ــه،	 مناســب،	رویه	هــای	مناســب	در	اســتخدام،	مصاحب
مدیریــت	منابــع	انســانی	در	بلندمــدت،	مدیریــت	
ارتباطــات،	تفویــض	اختیــار،	پاداش،	بازگشــت	ســرمایه	
ــت	شــغلی،	 ــی،	امنی ــع	انســانی،	جایگزین ــر	روی	مناب ب
ــف	 ــا	توصی ــاس	ب ــئولیت	در	قی ــی،	مس ــاد	داخل تض
ــات	 ــانی،	جلس ــع	انس ــرد	مناب ــی	عملک ــغلی،	ارزیاب ش
ــه 	ای ــان	حرف ــکاری،	ســازمان	های	کارفرمای خاتمــه	هم
«مدیریــتمالــی:	حســابداری	و	مدیریــت	مالــی،	
ـــتم	ها،	 ـــواع	سیس ـــات،	ان ـــت	اطالع ـــابداری	و	مدیری حس
مســـئولیت	ها،	حســـاب	های	پرداختنـــی،	صـــورت		
حســـاب	های	 نشـــده،	 پرداخـــت	 وضعیت	هـــای	

دریافتنـــی،	ثبـــت	بدهی	هـــا،	جمـــع	آوری	داده	هـــای	
ــت	 ــد،	مدیریـ ــه	و	درآمـ ــت	هزینـ ــه،	مدیریـ در	لحظـ
مالـــی	 بررســـی	صورت	هـــای	 پروژه	هـــا،	 مالـــی	
ـــع	 ـــی،	مناب ـــان	نقدینگ ـــت	جری ـــران،	مدیری ـــرای	مدی ب
تامیـــن	مالـــی،	معیارهـــای	قـــرض	پـــول،	مدیریـــت	
ـــود	 ـــد	در	رک ـــوه	نق ـــن	وج ـــای	تامی ـــد،	راه	ه ـــوه	نق وج
ــتفاده	 ــود،	اسـ ــای	مدیریـــت	سـ ــادی،	روش	هـ اقتصـ
ریســـک	های	 اندازه	گیـــری	 مالـــی،	 داده	هـــای	 از	
ـــی	 ـــاء،	بررس ـــت	احی ـــی،	مدیری ـــی	مال ـــی،	درماندگ مال
ـــی	 ـــت	مال ـــل	مدیری ـــوردی،	کارگاه	تحلی ـــای	م نمونه	ه

ســـازمانی	)Tools(،	کارگاه	تفکـــر	تحلیلـــی
«مدیریــتریســک:	شناســایی	ریســک	های	ســازمانی	
و	اســتراتژی	مدیریــت	ریســک،	انــواع	بیمــه	در	عرصــه	
ــل،	 ــواع	ضمانت	نامــه	در	عرصــه	بین	المل ــل،	ان بین	المل

ــع	تکمیلی مناب
ــوژی	 ــری	تکنول ــات:	بکارگی ــاوریاطاع ــتفن «مدیری
رونــد	 بهترین	هــا،	 اولین	هــا	 در	صنعــت	ســاخت،	
در	 بهینــه	 نقطــه	 مجــازی،	 ســاخت	 تکنولــوژی،	
بــا	 رقابتــی	 مزیــت	 تکنولــوژی،	 ســرمایه	گذاری	
ــاز،	 ــات	مورد	نی ــاخت،	اطالع ــت	س ــوژی	در	صنع تکنول
ــاز،	نرم	افزارهــای	 ســخت	افزار	و	زیرســاخت	های	مورد	نی
سیاســت	های	 امنیتــی،	 سیســتم	های	 ضــروری،	
ــوه	 ــازمان	و	نح ــایت	های	س ــات،	وبس ــت	اطالع امنی

ساختارســازی،	منابــع	تکمیلــی
ماژول3:ارزیابیکسبوکار)جلسهوبیناری)آنالین((

ــت ــرایفعالی ــازمانب ــیس ــنجیوارزیاب «امکانس
کســب	و	کار،	 اســتراتژی	 بینالمللــی:	 بازارهــای در
ــی،	 ــی،	جغرافیای ــی،	اجتماع ارتباطــات،	شــرایط	فرهنگ
لجیســتیک،	منابــع	انســانی،	حقوقــی	و	قــرارداد،	
وضعیــت	بــازار،	شــرایط	سیاســی،	قوانیــن	و	مقــررات،	

ــت ــی	و	امنی ایمن
ــن	 ــازمان:	مهم	تری ــتس ــتوشکس ــزایموفقی «اج
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ــرف	 ــرمایه	گذاری	ص ــازمان	ها،	س ــت	س ــل	شکس دالی
ــه،	افزایــش	ســایز	پروژه	هــا،	عــدم	آشــنایی	 روی	تجرب
بــه	 ورود	 جغرافیایــی،	 جدیــد	 محدوده	هــای	 بــا	
بخش	هــای	جدیــد	صنعــت	ســاخت،	تغییــرات	در	
ــی	در	 ــوغ	مدیریت ــود	بل ــدم	وج ــدی،	ع ــای	کلی نیروه

ــی ــر	تحلیل ــازمانی،	کارگاه	تفک ــعه	س توس
اندازهگیـــریعملکـــرد:	پارامترهـــای	مهـــم	در	 »
اندازه	گیـــری،	تعییـــن	آســـتانه	انتظـــارات	مشـــتریان،	
اندازه	گیـــری	عملکـــرد	پـــروژه،	اندازه	گیـــری	عملکـــرد	
ــتریان،	 ــا	مشـ ــور	بـ ــات	عملکرد	محـ ــته،	ارتباطـ گذشـ
اندازه	گیـــری	عملکـــرد	راهبـــری،	بررســـی	نمونـــه	

مـــوردی،	کارگاه	تفکـــر	تحلیلـــی
مــاژول4:توســعهکســبوکار)جلســهوبینــاری)آنالیــن((

«توســعهپروژههــا:	محدودیت 	هــای	رشــد،	افزایــش	
ــای	 ــا،	گزینه	ه ــدن	پروژه	ه ــر	ش ــا	بزرگ	ت ــک	ها	ب ریس
ــزرگ،	بررســی	 ــرای	جایگزینــی	پروژه	هــای	ب مختلــف	ب

نمونــه	مــوردی،	کارگاه	تفکــر	تحلیلــی
توســعهمحدودههــایجغرافیایــی:	تعریــف	محدوده	 »
قابــل	قبــول،	دالیــل	تغییــر	مناطــق	جغرافیایی،	بررســی	
پروژه	هــای	از	راه	دور،	ایجــاد	دفاتــر	منطقــه	ای،	بررســی	

نمونــه	مــوردی،	کارگاه	تفکــر	تحلیلی
انــواع	 در	 تغییــرات	 دالیــل	 خدمــات:	 توســعه »
چالش	هــای	 بــا	 مقابلــه	 فعالیــت،	 زمینه	هــای	
نقــاط	 شناســایی	 جدیــد،	 کارهــا	 در	 کم	تجربگــی	
شناســایی	 جدیــد،	 بخش	هــای	 در	 ضعف	و	قــوت	
ــروج	از	 ــه	خ ــد،	برنام ــای	جدی ــک	ها	در	بخش	ه ریس
ــی ــر	تحلیل ــوردی،	کارگاه	تفک ــه	م ــی	نمون ــازار،	بررس ب
توســعهنیروهــایکلیــدی:	شناســایی	نیروهــای	 »
کلیــدی،	مدیریــت	شــریکان،	مدیریــت	موسســان،	
مدیریــت	ســرمایه	گذاران،	تشــکیل	تیــم	مدیریتــی	
ــت	 ــدی،	مدیری ــای	کلی ــردن	نیروه ــه	ک ــد،	اضاف جدی
تعدیــل،	بررســی	نمونــه	مــوردی،	کارگاه	تفکــر	تحلیلــی

در	 اســتارت	آپی	 ســازمان	های	 مدیریتــی:	 بلــوغ »
صنعــت	ســاخت،	اهمیــت	مهارت	هــای	مدیریتــی،	
ــی	 ــد	و	مدیریت ــتانه		رش ــازمان،	آس ــد	س ــای	رش فازه
ســازمان،	نشــانه	های	عــدم	بلــوغ	مدیریتــی	ســازمان،	
ــار	و	 ــض	اختی ــرات،	تفوی ــت	تغیی ــای	مدیری چالش	ه
نحــوه	ارزیابــی	آن،	بررســی	نمونــه	مــوردی،	کارگاه	تفکــر	

ــی تحلیل
«پارامترهــایموفقیــتبــرایتوســعهفعالیــت:
بررســی	نیازهــای	مشــتریان،	نــگاه	مشــتریان	بــه	
قــرارداد،	آشــنایی	بــا	فرآینــد	قــرارداد،	مذاکــره	در	
قــرارداد،	نحــوه	تدویــن	پروپوزال	هــای	موفــق،	بررســی	

ــی ــر	تحلیل ــوردی،	کارگاه	تفک ــه	م نمون
ــی	 ــای	بازاریاب ــده:چرخه	ه ــراینســلآین «توســعهب
بــازار	صنعــت	ســاخت،	ادغــام	ســازمان	ها	در	صنعــت	
ســاخت،	چرخــه	حیــات	ســازمان	های	صنعــت	ســاخت،	
کارگاه	 حرفــه	ای،	 توســعه	 موفقیــت،	 برنامه	ریــزی	

)Tools(	ــازمان ــاز	س ــبه	امتی محاس

بخــشپایانــی:نــکاتکلیــدیورازهــایموفقیــتدر
کســبوکاردرصنعــتســاخت+پنــلپرسشوپاســخ
ــه ــوحوگواهینام ــایل ــازمانی+اعط ــاورهس +مش

)جلســهحضــوریبــاضبــطویدئــو(
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ــا،	 ــاس	الگوه ــر	اس ــاخت	و	ب ــت	س ــود	را	در	صنع ــب	و	کار	خ ــازمان	دهی	کس ــا	س ــه	تنه ــع،	ن ــه	راه	جام ــن	نقش در	ای
ــف	 ــل	حضــور	متخصصــان	مختل ــه	دلی ــد	گرفــت،	بلکــه	ب ــرا	خواهی ــی	ف اســتانداردها	و	Best Practiceهــای	بین	الملل
کســب	و	کار	فعــال	در	صنعــت	ســاخت	و	برگــزاری	پنل	هــای	پرسش	پاســخ،	از	تجربیــات	متخصصــان	امــر	نیــز	بهره	منــد	
خواهیــد	شــد.	در	واقــع	در	ایــن	نقشــه	راه	جامــع،	مدیــران	ارشــد،	مدیــران	عامــل	و	مدیــران	و	مشــاوران	کســب	و	کار	

مــوارد	زیــر	را	گام	بــه	گام	خواهنــد	آموخــت:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

6

اولین	برگزار	کننده	دوره	اختصاصی	مدیریت	کسب	و	کار	در	صنعت	ساخت	بر	اساس	استانداردها،	رویه	ها	و	Best Practiceهایی	که	
برای	Construction Business Management	ارائه	شده	و	شاید	شناخت	کافی	نسبت	به	آنها	در	کشورمان	نباشد.

حضور	سخنرانان	و	متخصصان	کسب	و	کار	در	صنعت	ساخت
برگزاری	پنل	پرسش	و	پاسخ	و	مشاوره	سازمانی

)CM(	ساخت	مدیریت	جامع	راه	نقشه	کنار	در	)CBM(	ساخت	صنعت	در	کار	و	کسب	مدیریت	برای	جامع	راه	نقشه	ارائه
ــب	و	کار	در	 ــت	کس ــع	مدیری ــندها	و	مراج ــتانداردها،	س ــع،	اس ــن	مناب ــوزش	به	روزتری ــل	آم ــه	دلی ــران	ب ــازی	فراگی متمایزس

ــن	اســت.	 ــا	ناممک ــا	در	کشــور	ســخت	و	ی ــه	برخــی	از	آنه ــه	بعضــا	دسترســی	ب ــت	ســاخت	ک صنع
ارائه	ویدئوها	و	جزوات	به	صورت	کامل

گروه	پشتیبانی	۹۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
 CBM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

ویژگی	های	اساسی	برای	ورود	به	صنعت	ساخت	)اصول	بنیادین(
مدیریت	کسب	و	کار	در	صنعت	ساخت
ارزیابی	کسب	و	کار	در	صنعت	ساخت

سازمان	دهی	کسب	و	کار	در	صنعت	ساخت
توسعه	کسب	و	کار	در	صنعت	ساخت

1

2

3

4

5

مهارتکسبوکار نـــوعدوره

CBM سطـحدوره

مدیریتکسبوکار دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپورومتخصصانکسبوکاردرصنعتساخت مـــدرسان

گواهینامهحضورـگواهینامهتاییدصالحیت گواهینامهها

مدیریتپروژههایصنعتساخت)ساختمانی،زیرساختیوصنعتی( پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

7

8

5

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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مدیریـــت ادعـــا و اختالفـــات 
وژه ــر ــات پـ ــول چرخه حیـ در طـ

موضوع	ادعا	در	پروژه	ها	موضوعی	پیچیده	بوده	که	در	
ادعاها	 تبدیل	شدن	 صورت	عدم	مدیریت	صحیح	و	
پروژه	گردد.	 به	شکست	 اختالفات	می	تواند	منجر	 به	
پروژه	ها	 از	 بسیاری	 آنها	 بر	سر	 اختالف	 ادعاهایی	که	
پیمانکار	 و	 بین	کارفرما	 مشکالت	 ایجاد	 دلیل	 به	 را	
به	شکست	کشانده،	در	حالی	که	در	صورت	توجه	به	
از	این	 از	بسیاری	 فرآیند	اصولی	آن	امکان	جلوگیری	
به	علت	مشکالت	 ادعاهایی	که	 موارد	وجود	داشت.	
فراوان	طراحی،	تدوین	ماده	های	اشتباه	قراردادی،	عدم	
توجه	به	الزامات	و	تفسیر	صحیح	ماده	های	موجود،	
عدم	توزیع	مناسب	ریسک	ها،	عدم	توجه	به	راهکارهای	
قراردادی	برای	مدیریت	ادعا	و	حل	و	فصل	اختالفات	
و	عدم	یکپارچه	سازی	مبانی	مدیریت	پروژه	و	حقوقی	
و	قراردادی	منجر	به	ایجاد	بحران	و	از	بین	رفتن	منافع	

پروژه	برای	کارفرمایان	و	پیمانکاران	می	گردد.	
اما	برای	موفقیت	در	این	فرآیند	نیاز	به	یک	برنامه	همه	
جانبه	و	استراتژیک	از	همان	فاز	آغازین	می	باشد.	فرآیندی	
که	نه	تنها	به	مبانی	قراردادی،	بلکه	مبانی	مدیریت	پروژه	
و	به	صورت	خاص	بحث	های	برنامه	ریزی،	زمان	بندی،	
تحلیل	 مدارک،	 و	 اسناد	 هزینه،	 و	 مالی	 مدیریت	
و	 اختالف	 حل	 روش	های	 و	 بر	گرفته	 در	 را	 تاخیرات	
دعاوی	)Claims and Dispute Resolution(	تنها	بخشی	
از	این	فرآیند	جامع	هستند.	در	واقع	باید	بدانیم	که	
مدیریت	ادعاء	به	هیچ	عنوان	از	مدیریت	پروژه	جدا	
نبوده	و	مدیریت	صحیح	برای	اجتناب	از	دعاوی	و	حل	
از	طراحی	)Pre-Design(	تا	 از	مرحله	قبل	 اختالفات،	
مرحله	پس	از	ساخت/اجرا	)Post-Construction(	و	در	
ابعاد	مختلف	ادامه	دارد.	البته	برای	این	منظور	باید	با	
مبانی	حقوقی	و	قراردادی	بین	المللی	از	دو	بعد	فنی	
راهکارهای	 به	 زیادی	 اشراف	 و	 بوده	 آشنا	 حقوقی	 و	

ارائه	شده	توسط	کشورهای	توسعه		یافته	داشته	باشیم.	
دانشی	که	می	تواند	شرایط	متفاوتی	را	برای	پروژه	ها	
نماید.	 رفع	 را	 فعلی	 مشکالت	 از	 انبوهی	 و	 زده	 رقم	
دانشی	که	نه	تنها	برای	مدیران	و	کارشناسان	قرارداد	
الزام	آور	است،	بلکه	کارشناسان	و	مدیران	و	مشاوران	
مدیریت	پروژه	باید	شناخت	خوبی	نسبت	به	آنها	داشته	
باشند.	دانشی	که	در	صورت	وجود	یک	مزیت	رقابتی	
بزرگ	برای	متخصصان	امر	و	در	صورت	عدم	وجود	یک	

بحران	برای	پروژه	ایجاد	خواهد	نمود.	
دوره	 برگزار	کننده	 اولین	 	ACEMI موسسه	 این	رو،	 از	
از	 است	که	 در	کشور	 اختالفات	 و	حل	 ادعا	 مدیریت	
انواع	منابع	و	فرم	های	قراردادی	همسان	مختلف	اعم	
در	کنار	 	FIDIC و	 	ConsensusDocs و	 	AGC و	 	AIA از	
پروتکل	SCL،	استاندارد	انجمن	مدیریت	ساخت	آمریکا	
	،CII ساخت	 صنعت	 موسسه	 مستندات	 	،)CMAA(
و	 استفاده	کرده	 	PMBOK الحاقیه	 و	 	ASCE راهنمای	
این	مبانی	را	به	صورتی	کامال	ساختار	یافته	و	یکپارچه	
با	مبانی	مدیریت	پروژه	آموزش	می	دهد.	در	واقع،	در	
این	دوره	نه	تنها	با	بسیاری	از	الزامات	و	ساختارهای	
قراردادی	اصولی	و	راهکارهای	پیچیده،	هم	در	عرصه	
مدیریت	پروژه	و	هم	از	منظر	قراردادی	و	حقوقی	آشنا	
می	شوید،	بلکه	مقایسه	این	مبانی	را	با	نشریه	۴۳۱۱	و	
برخی	از	قراردادهای	همسان	EPC	صنعتی	و	طرح	و	
ساخت	غیر	صنعتی	فرا	خواهید	گرفت.	دوره	ای	که	به	
جهت	جامعیت،	یکپارچگی،	سطح	تخصصی	مبانی	ارائه	
شده،	مراجع	کاربردی	استفاده	شده	و	رمزگشایی	هایی	
فنی	 بعد	 دو	 از	 قراردادی	 ماده	های	 از	 بسیاری	 از	 که	
و	حقوقی	می	نماید	متخصصان	فعال	در	این	حوزه	را	
مستثنی	نموده	و	باعث	ایجاد	یک	مزیت	رقابتی	بزرگ	

می	گردد.	

ـــه مقدم
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1.مقدمهومفاهیماصلی

مدیریــت	پروژه	هــای	صنعــت	ســاخت	و	بررســی		 
ــات ــاء	و	اختالف ــت	ادع ــع	مدیری مناب

روش	هــای	اجــرای	پــروژه	و	ارتبــاط	آنهــا	بــا	مدیریــت		 
ادعــاء	و	حــل	اختــالف

تعاریف	اصلی	مدیریت	ادعاء	و	حل	اختالفات	 
بررسی	دالیل	ایجاد	ادعاء،	دعاوی	و	اختالفات	 
بررسی	انواع	دسته	بندی	ادعاءها	برای	ارائه	در	الیحه	ادعاء	 
بررسی	اجزای	ادعاء	برای	ارائه	در	الیحه	ادعاء	 
نحــوه	تعریــف	فرآینــد	مدیریــت	ادعاء	و	حــل	اختالف		 

 PMBOK	الحاقیــه	رویــه	اســتاندارد	بررســی	بــا	قــرارداد	در
و	اســتاندارد	مدیریــت	ادعــای	CMAA	و	اســتاندارد	

CII	ــه ــای	موسس رویه	ه
فرآیند	سیستماتیک	برای	جلوگیری	از	دعاوی	و	اختالفات		 

CII	و	CMAA	های	رویه	استاندارد	بر	مروری	با
معرفی	متدلوژی	اصولی	برای	کلیم	و	بکارگیری	روش	های		 

 )Dispute Resolution Methods(	آن	در	اختالف	حل
بررسی	نتایج	مطالعات	انجام	شده	در	خاورمیانه	و	دنیا		 

Disputes	و	Claims	زمینه	در	ها	پروژه	آینده	بینی	پیش	و
ازطراحــی قبــل فــاز در اســتراتژیک برنامهریــزی .2

)Pre-DesignPhase(بــرایمدیریــتادعــاءوجلوگیــریاز

ــروژه ــاتدرپ ــاویواختالف دع

تدویــن	برنامــه	اجرایــی	و	اســتراتژیک	مدیریــت	ادعاء		 
و	اختالفــات	و	ســاختار	در	لحظــه	مدیریــت	ادعــاء	بــرای	

جلوگیــری	از	ادعاءهــای	غیرضروری
ــاء	در		  ــت	ادع ــه	چارچــوب	مدیری ساختارســازی	و	ارائ

)Pre-Design(	ــی ــل	از	طراح ــه	قب مرحل
ح،		  توســعه	ســاختار	مهندســی	ارزش،	مدیریــت	طــر

مدیریــت	ریســک،	مدیریــت	تــدارکات	و	قــرارداد،	
و	 ح	 طــر و	 پــروژه	 اســتانداردهای	 مستندســازی،	
ــت	 ــری	و	مدیری ــرای	جلوگی ــروژه	ب ــم	پ ــوزش	تی آم

ــا ادعاءه

3.توســـعهومدیریـــتبرنامـــهدرفـــازطراحـــی

)DesignPhase(بـــرایمدیریـــتادعـــاءوجلوگیـــریاز

ــروژه ــاتدرپـ ــاویواختالفـ دعـ

تدویــن	برنامــه	مدیریــت	ادعــاء	و	ساختارســازی		 
ــرای	 ــی	)Design(	ب ــه	طراح ــوب	در	مرحل ــه	چارچ و	ارائ

ــروری ــای	غیرض ــری	از	ادعاءه جلوگی
مدیریــت	طراحــی،	مدیریــت	پــروژه	و	مدیریــت		 

ــروری	در	 ــای	غیرض ــری	از	ادعاءه ــرای	جلوگی ــرارداد	ب ق
ــرا ــاخت	و	اج ــه	س مرحل

مــروری	بــر	پروتــکل	SCL	و	الحاقیــه	PMBOK	و	ارتباط		 
آن	بــا	مکانیزم	هــای	جلوگیــری	از	ادعاءهــای	غیرضــروری	

و	حــل	بــه	موقــع	اختالفات
بررســی	انــواع	فرم	هــای	قــراردادی	FIDIC	و	AIA	و	 

ConsensusDocs	و	AGC	و	۴۳۱۱	و	موشــکافی	دقیق	انواع	
ــه	 ــراردادی	ب ــای	ق ــواع	فرم	ه ــراردادی	در	ان ــای	ق ترم	ه
ــدی	 ــکات	کلی ــی،	مقایســه،	بررســی	ن ــراه	عارضه	یاب هم
ــه	 ــدی	ب ــوع	کلی ــر	موض ــای	الزم	در	ه ــه	راهکاره و	ارائ

ــکاران ــان	و	پیمان کارفرمای
Procurement/Bidding(4.برنامهریزیفازتدارکات/مناقصه

Phase(برایمدیریتادعاءوجلوگیریازدعاویواختالفات

درپروژه

تدویــن	برنامــه	مدیریــت	ادعــاء	و	ساختارســازی		 
ــرای	 ــه	ب ــه	تدارکات/مناقص ــوب	در	مرحل ــه	چارچ و	ارائ
ــه	 ــراه	ارائ ــه	هم ــای	غیرضــروری	ب ــری	از	ادعاءه جلوگی

ــاز ــن	ف ــت	ای ــه	مدیری ــوع	در	زمین ــای	متن فرم	ه
توصیه	هــای	کلیــدی	بــه	پیمانــکاران	در	زمــان	برگزاری		 

ــراردادی	و	 ــک	های	ق ــی	ریس ــت	ارزیاب ــه	در	جه مناقص
کاهــش	خســارات	احتمالــی	در	فــاز	ســاخت	و	اجرا	
همــراه	بــا	ارائــه	چکلیســت	ها	و	ســاختارهای	مختلــف
5.اجــرایبرنامــهومدیریــتادعــاء،دعــاویواختالفــات

)ConstructionPhase(درفــازســاخت/اجرا

ــازی	و		  ــاء	و	ساختارس ــت	ادع ــه	مدیری ــن	برنام تدوی
ارائــه	چارچــوب	در	مرحلــه	ســاخت/اجرا	بــرای	جلوگیــری	
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از	ادعاءهــای	غیرضــروری،	مدیریــت	ادعاءهــا	و	اختالفات
ــا		  ــاط	ب ــروژه	در	ارتب ــازی	پ ــع	مستندس ــد	جام فرآین

ــاء ــت	ادع مدیری
فرآینــد	جامــع	مدیریــت	قــرارداد	در	ارتبــاط	بــا		 

مدیریــت	ادعــاء
فرآیند	جامع	دسته	بندی	انواع	ادعاءها	در	الیحه	ادعاء	 
فرآینــد	جامــع	ارائــه	اعالن	هــا	مطابــق	قــرارداد	بــرای		 

ادعــاء	و	اختالفــات
اختالفــات	  و	 ادعاءهــا	 رهگیــری	 فرآینــد	جامــع	
نــکات	کلیــدی	در	نــگارش	الیحــه	ادعــاء	بــرای		 

کارفرمایــان و	 پیمانــکاران	
حـــل	اختالفـــات	بـــه	کمـــک	انـــواع	روش	هـــای		 

 )Alternative Dispute Resolutions( اختـــالف	 حـــل	
ــه	 ــب	و	رویـ ــا	و	معایـ ــی	مزایـ ــراه	بررسـ ــه	همـ بـ
 Partnering،	هـــای	روش	ســـازی:	پیاده	بـــرای	اجرایـــی
	،)Negotiation(	مذاکـــره	،Engineer’s Decision Clause
ـــات	 ـــری	)Mediation(،	داوری	)Arbitration(،	هی میانجی	گ
حـــل	اختـــالف	)Dispute Review Board(،	قضایـــی	

)Litigation(
بین	المللــی		  قــراردادی	 فرم	هــای	 انــواع	 بررســی	

و	 	FIDIC	و 	ConsensusDocs	و 	AGC	و 	AIA	داخلــی	و
نشــریه	۴۳۱۱	در	ارتبــاط	بــا	مدیریــت	ادعــاء	و	اختالفــات	
ــق	و	 ــه	همــراه	موشــکافی	و	مقایســه	دقی ــرارداد	ب در	ق
ارائــه	توصیه	هــای	کلیــدی	بــه	پیمانــکاران	و	کارفرمایــان

بررســی	انــواع	نمونــه	ادعاءهــای	مختلــف	بین	المللــی		 
بــه	همــراه	موشــکافی	و	ارائــه	توصیه	هــای	کلیــدی

6.آنالیــز،ارزیابــیوحــلدعــاویواختالفــاتدرفــازپــس

)Post-ConstructionPhase(ازساخت/اجرا

ــازی	و		  ــاء	و	ساختارس ــت	ادع ــه	مدیری ــن	برنام تدوی
ارائــه	چهارچــوب	در	مرحلــه	پــس	از	ســاخت	بــرای	حــل	

ســریع	ادعاءهــا	و	اختالفــات
نحوه	ارزیابی	الیحه	ادعای	ارائه	شده		 

نحــوه	آنالیــز	وکالء	در	ارتبــاط	بــا	ادعاءهــای	مطــرح		 
ــه	نحــوه	 ــه	همــراه	توصی ــل	ب شــده	در	عرصــه	بین	المل

نــگارش
7.نحــوهتدویــنکتابچــهالیحــهادعــا)فرآینــد+قالــب+

اجــزاء+نمونــهمــوردی+فــرم()بهروزرســانیســال1401(

نحوه	تدوین	جلد	کتابچه	الیحه	ادعا	 
قالب	استاندارد	برای	تدوین	کتابچه	الیحه	ادعا	 
فرآینــد	کلــی	و	ارائــه	فلوچــارت	اســتاندارد	بــرای		 

تدویــن	گام	بــه	گام	کتابچــه	الیحــه	ادعــا
نحوه	نگارش	جدول	محتوای	کتابچه	 
 	)Executive	Summary(	کاربردی	خالصه	نگارش	نحوه
 	)Statement of the Claim(	ادعا	اظهارنامه	نگارش	نحوه
نحوه	نگارش	توضیحات،	خالصه	ها	و	مبانی	اولیه	جهت		 

شفاف	سازی	مبانی	به	کار	رفته	در	کتابچه	ادعا
نحــوه	نــگارش	بندهــای	قــراردادی	در	ارتبــاط	بــا	ادعــا		 

)Contract Representations(
نحــوه	ساختارســازی	برنامــه	پیمانــکار	بــرای	مقایســه		 

)Contractor’s Plan(	اولیــه	برنامــه	بــا	حقیقــی	شــرایط
نحــوه	نــگارش	شــرایط	تحقــق	یافتــه	در	پــروژه	بــرای		 

)Actual Conditions(	اولیــه	برنامــه	بــر	شــرایط	اثــر	آنالیــز
نحــوه	اثبــات	اثــر	شــرایط	تحقــق	یافتــه	بــر	برنامــه		 

)Impact of Actual Conditions(	اولیــه
نحــوه	اثبــات	اســتحقاق	ادعــا	کننــده	از	منظــر	حقوقی		 

)Legal Entitlement(
نحـــوه	نـــگارش	ادعاهـــای	کمی	ســـازی	شـــده	 

)Quantification of Claim(
نحــوه	نــگارش	درخواســت	بررســی	ادعــا	بــه	صــورت		 

)Formal Statement of Claim(	ــه اظهارنام
 	)Appendix(	ها	الحاقیه	و	ضمایم
فرم	های	کاربردی	 
بــه	همــراه	نمونه	های	مــوردی	در	بخش	هــای	مختلف	 
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در	این	دوره،	نه	تنها	با	فرآیند	مدیریت	ادعا	و	حل	اختالفات	در	طول	چرخه	حیات	پروژه	آشنا	شده	و	روش	های	حل	اختالف	
را	خواهید	آموخت،	بلکه	بسیاری	از	مبانی	قراردادی	و	حقوقی	را	با	رویکردی	یکپارچه	با	مبانی	مدیریت	پروژه	ای	و	از	منظر	
ماده	های	قراردادی	مختلف	در	دنیا	یاد	خواهید	گرفت.	با	یادگیری	این	مبانی	ذهن	شما	مثل	اجزای	یک	پازل	تکمیل	شده	و	به	
ابزارهای	دانشی	مسلط	می	شوید	که	مزیت	رقابتی	زیادی	را	برای	شما	حتی	در	عرصه	بین	الملل	ایجاد	می	نماید.	در	این	دوره:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

اولین	برگزارکننده	دوره	جامع	مدیریت	ادعا	و	حل	اختالفات	با	رویکرد	یکپارچه	شده	حقوقی،	قراردادی	و	مدیریت	پروژه	ای	در	کشور	و	
عرصه	بین	الملل	که	مبانی	برنامه	ریزی،	مدیریت	مالی،	مدیریت	اسناد،	آنالیز	تاخیرات	و	مدیریت	ادعا	را	یکپارچه	نموده	تا	با	استفاده	از	
انواع	منابع	و	فرم	های	قراردادی	همسان	مختلف	اعم	از	AIA	و	AGC	و	ConsensusDocs	و	FIDIC	در	کنار	پروتکل	SCL،	استاندارد	انجمن	
مدیریت	ساخت	آمریکا	)CMAA(،	مستندات	موسسه	صنعت	ساخت	CII،	راهنمای	ASCE	و	الحاقیه	PMBOK،	این	مبانی	را	به	صورتی	
کامال	ساختار	یافته،	یکپارچه	و	با	رویکرد	تطبیق	سازی	با	نشریه	۴۳۱۱	و	برخی	از	قراردادهای	همسان	صنعتی	و	غیرصنعتی	آموزش	دهد.	
اســتفاده	از	مســتندات	برخــی	از	ســازمان	های	مطــرح	در	دنیــا	در	زمینــه	مدیریــت	ادعــا	آمــوزش	راهکارهــا،	نــکات	کلیــدی،	

ــه	الیحه 		هــا ــه	و	شــیطنت	های	ممکــن	در	زمــان	تدویــن	و	ارائ نهفت
ــل	 ــا	و	ح ــت	ادع ــع	مدیری ــندها	و	مراج ــتانداردها،	س ــع،	اس ــن	مناب ــوزش	به	روزتری ــل	آم ــه	دلی ــران	ب ــازی	فراگی متمایزس

ــن	اســت.	 ــا	ناممک ــا	در	کشــور	ســخت	و	ی ــه	برخــی	از	آنه ــه	بعضــا	دسترســی	ب ــا	ک ــات	در	دنی اختالف
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(	+	گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

 CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

تعاریف	اصولی	از	مدیریت	ادعا	و	حل	اختالف	را	با	جزئیات	تحلیلی	فراوان	خواهید	آموخت.	
نحوه	طراحی	و	پیاده	سازی	فرآیند	کامل	مدیریت	ادعا	را	از	مرحله	قبل	از	طراحی	تا	مرحله	پس	از	ساخت	می	آموزید.

نحوه	تدوین	قرارداد	مناسب	را	برای	کاهش	ادعاها	خواهید	آموخت.
نحوه	ارزیابی	ریسک	ها	و	مخاطرات	قراردادی	را	از	منظر	ادعاهای	قابل	طرح	فرا	خواهید	گرفت.

نحوه	تدوین	الیحه	ادعا	را	در	ساختاری	استاندارد	خواهید	آموخت.
نحوه	مدیریت،	کاهش	و	حل	و	فصل	ادعاها	و	اختالفات	را	در	فاز	ساخت/اجرا	به	صورتی	کاربردی	یاد	خواهید	گرفت.	

نحوه	ارزیابی	و	تحلیل	ادعاهای	مطرح	شده	را	خواهید	آموخت.	
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کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتقرارداد دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپور مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها
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 )Agile( چابـــک  وژه  پـــر مدیریـــت 
بـــا نگاهـــی بـــه صنعـــت ســـاخت 
ابزارهـــا و  فکرافزارهـــا  مفاهیـــم، 

امــروزه	در	اغلــب	حوزه	هــا،	از	اســتراتژی	گرفتــه	تــا	
ــزی	 ــا	برنامه	ری ــه	ت ــی	گرفت ــن	مال ــوزش،	از	تامی آم
توســعه	فــردی،	چنــد	لغــت	بیش	از	پیــش	بــه	
گــوش	می	رســند:	پیچیدگــی،	ابهــام	و	ســرعت	زیــاد	
تغییــرات.	همگام	شــدن،	تطبیــق		یافتــن	و	بــه	قولــی	
ــن	تغییــرات،	یکــی	از	دغدغه	هــای	 ــا	ای »رقــص«	ب
دنیــای	ماســت.	مدیریــت	پــروژه	و	صنعت	ســاخت	
نیــز	اســتثناء	نیســتند	و	گســتره	ای	از	فکرافزارهــا	و	
خدمــات	گوناگــون،	مســتقیم	و	غیرمســتقیم،	بــرای	
کاهــش	ایــن	دغدغــه	بــه	کار	گرفتــه	شــده	اند؛	چــه	
ــا	و	 ــازی	فرآینده ــرای	بهینه	س ــالش	ب ــب	ت در	قال
بهبــود	شــیوه	برنامه	ریزی	هــا،	چــه	در	قالــب	تحــول	
ــداع	 ــق	اب ــه	از	طری ــازمان	ها	و	چ ــال	در	س دیجیت
ــی	 ــات	تخصص ــده	خدم ــه		دهن ــازمان	های	ارائ س

.)CM(	ســاخت	ــت مدیری
چنیــن و	 ســازمان	ها	 بازطراحــی	 بــرای	 امــا	
یکپارچه	ســازی	ای	 نیازمنــد	 تغییــری«،	 »رقــِص	
ــم	و	حوزه	هــای	دانشــی	 ــن	مفاهی بیش	از	پیــش	بی
و	مهارتــی	مختلــف	هســتیم	کــه	متاســفانه	ضعــف	
بســیاری	از	دوره	هــای	آموزشــی	ایــن	حوزه	هاســت.	
بســیاری	از	دوره	هــا	صرفــًا	بــرای	آمــوزش	چهارچوب	
ــن	 ــوند	و	ممک ــن	می	ش ــاص	تدوی ــزاری	خ ــا	اب ی
ــن	 ــف	ای ــات	مختل ــوان	قطع ــگاه	نت ــت	هیچ اس

ــتره	 ــن	گس ــباند	و	ای ــر	چس ــه	یکدیگ ــا	را	ب پازل		ه
مهــارت	را	بــه	شــیوه	ای	اثــر	بخــش	بــه	کار	بســت.
ــا	اندیشــیدن	بــه	 ــا	ب در	ایــن	دوره	تــالش	داریــم	ت
ــئله،	و	 ــل	مس ــایی	و	ح ــت	شناس ــوب	درس چهارچ
ــه	نگاهــی	 ــا	فکرافزارهــای	گوناگــون،	ب ترکیــب	آن	ب
ــای	 ــه	خطاه ــم	ب ــم؛	بتوانی ــت	یابی ــر	دس یکپارچه	ت
ــا	 ــرای	پروژه	ه ــزی	و	اج شــناختی	خــود	در	برنامه	ری
ــای	 ــرد	ابزاره ــودی	و	کارب ــفه	وج ــویم،	فلس آگاه	ش
مختلــف	را	درک	کنیــم	و	آن	را	بــه	درســتی	بــا	
اطالعــات	حــوزه	کســب	وکار	ادغــام	نماییــم.	مدیریت	
درون	ســازمانی،	 فرآیندهــای	 اصــالح	 قراردادهــا،	
ــازمان	 ــه	س ــازی	بدن ــت	تحــول	و	همراستاس مدیری
ــه	 ــیدن	ب ــرای	رس ــالش	ب ــر	و	ت ــوالت	مد	نظ ــا	تح ب
ســازمانی	یادگیرنــده،	منعطــف	و	پویــا،	بخش	هــای	

ــتند. ــه	هس ــرد	یکپارچ ــن	رویک ــری	از	همی دیگ
بخشــی	از	دوره	بــه	مــرور	اصــول	نــاب	و	سیســتم	
Last Planner	اختصــاص	دارد	و	عــالوه	بــر	افــزودن	
ــاه	 ــزی	کوت ــود	برنامه	ری ــرای	بهب ــا	ب ــی	ابزاره برخ
ــاره	 ــث	درب ــه	بح ــاخت،	ب ــای	س ــدت	در	پروژه	ه م
بــرای	 ســازمان	 و	 تیــم	 بازطراحــی	 چگونگــی	
و	 می	پردازیــم	 سیســتمی	 چنیــن	 پیاده	ســازی	
اســتفاده	از	چنــد	چهارچــوب	تحــول	را	تمریــن	

می	نماییــم.

ـــه مقدم
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مباحـــثایـــندورهشـــاملیـــکبخـــشمقدمـــه

)بخـــشیـــک(وچهـــاربخـــشمـــوازیاســـت.

1.مقدمه

ـــط	 ـــا	محی ـــنایی	کار	ب ـــوب	دوره؛	آش ـــی	چهارچ «معرف
تعاملـــی	Concept Board؛	بررســـی	چنـــد	ابررونـــد		

ــروز ــان	امـ )Mega-Trend(	جهـ
ـــواع	 ـــی؛	ان ـــه	پیچیدگ ـــا	تاریخچ ـــر	ب ـــنایی	مختص «آش
ــود؛	 ــون	موجـ ــای	گوناگـ ــته	بندی	ها	و	رویکردهـ دسـ
ــف	 ــا	و	تعاریـ ــردازی،	مدل	هـ ــا	مفهوم	پـ ــنایی	بـ آشـ
)Empiricism(	بـــاوری	تجربه	پیچیدگـــی؛	بـــا	مرتبـــط
حوزه	هـــای	 و	 	)Cynefin( کانـــوِون	 چهارچـــوب	 »
پنج	گانـــه	آن،	مثال	هایـــی	از	مســـائل	مختلـــف	هـــر	
ـــر	 ـــذاری	ب ـــرای	تاثیرگ ـــترس	ب ـــای	در	دس ـــوزه،	ابزاره ح
سیســـتم	های	پیچیـــده،	چگونگـــی	Sense-Making	و	
گـــذار	بیـــن	حوزه	هـــا،	مدل	هـــای	موجـــود	در	هـــر	

)Domain Models(	حـــوزه
ارتبـــاط	بیـــن	مباحـــث	مدیریـــت	پـــروژه	چابـــک	 	»
ـــی،	 ـــر	طراح ـــتمی،	تفک ـــر	سیس ـــاب،	تفک ـــر	ن ـــا	تفک ب
ـــب	وکار ـــای	کس ـــت	فرآینده ـــتراتژیک،	مدیری ـــر	اس تفک
ـــیوارتباطشـــان ـــموابزارهـــایحوزههـــایچابک 2.مفاهی

ـــاب ـــاحـــوزهاصـــولن ب

ــی	 ــوب	و	بررسـ ــد	مطلـ ــیم	مقصـ ــات،	ترسـ مقدمـ 	»
موانـــع	در	پروژه	هـــا؛	اصـــول	بیانیـــه	چابـــک	و	
ـــکرام	 ـــوب	اس ـــه	Interdependency؛	چهارچ ـــول	بیانی اص

و	پاســـخ		های	آن	بـــه	موانـــع
مدیریـــت	جریـــان	ارزش	)Value Stream(	در	پـــروژه		،	 	»
ابزارهـــای	برنامه	ریـــزی	پـــروژه	و	ســـطوح	مختلـــف	
آن:	از	چشـــم	انداز	و	هـــدف	تـــا	برنامه	ریزی	هـــای	
مســـائل	 کار؛	 بـــرآورد	 مســـئله	 و	 کوتاه	مـــدت	

ــروژه	 ــک	پـ ــت	ریسـ ــدی	و	مدیریـ بودجه	بنـ
متـــد	کانبـــان	بـــرای	کارهـــای	دانش	محـــور	و	 	»
ـــر	 ـــت	تغیی ـــول	مدیری ـــش	گانه	آن،	اص ـــای	ش Practiceه
و	تحویـــل	خدمـــت،	مفهـــوم	جریـــان	کار،	ســـنجه	های	

	،)Class of Service( رده	هـــای	خدمـــت	 ارزیابـــی،	
جلســـات،	معرفـــی	اجمالـــی	مـــدل	بلـــوغ	کانبـــان	
ـــف	 ـــد	STATIK	در	تعری ـــل	شـــش	گانه	مت )KMM(،	مراح
ـــزار	Kanbanize؛ ـــی	اب ـــان؛	معرف و	اصـــالح	سیســـتم	کانب
شایســـتگی	های	کلیـــدی	و	مهارت	هـــای	ضـــروری	 	»
ـــات	 ـــکرام	و	خدم ـــوب	اس ـــون	چهارچ ـــای	گوناگ نقش	ه

ـــازمان ـــم	و	س ـــه	تی ـــا	ب آنه
 )EBM(	ـــواهد ـــای	ش ـــر	مبن ـــت	ب ـــوب	مدیری چهارچ 	»

بـــرای	مدیریـــت	فرآیندهـــای	تیـــم	و	ســـازمان
مـــرور	برخـــی	مفاهیـــم	اصـــول	نـــاب	و	سیســـتم	 	»
ــه	 ــک	بـ ــای	چابـ ــتفاده	از	ابزارهـ Last Planner،	اسـ
ـــل	 ـــا	تحلی ـــاخت	ب ـــت	س ـــل	آن	در	صنع ـــوان	مکم عن
 )SIS(	مـــدت	کوتاه	ریـــزی	برنامه	،)EAE(	هـــا	تخمین
ــره	وری	کار	)JPAC(؛	تمریـــن	 ــرل	بهـ و	تضمیـــن	و	کنتـ
ـــتم ـــن	سیس ـــازی	ای ـــرای	جاری	س ـــازمان	ب ـــی	س بازطراح
ارتبـــاط	بیـــن	چنـــد	تیـــم	در	پـــروژه	و	بـــه	 	»
مقیاس	پذیـــری	 دربـــاره	 موجـــود	 دغدغه	هـــای	
)Scale-up(؛	نگاهـــی	بـــه	دیگـــر	چهارچوب	هـــا	و	

ــا ابزارهـ
3.ابزارهـــایضـــروریحوزههـــایســـهگانهکســـبوکار،

ـــی ـــولومســـائلفن تح

و	 محــور	 مســئله	 راهکارمحــور،	 رویکردهــای	 	»
تحــول	 مدل	هــای	 و	 چهارچوب	هــا	 دســتاورد	محور؛	
بــرای	بازطراحــی	و	جاری	ســازی	تحــول	در	تیــم،	پــروژه	و	
Dialogic Organizational Development	با	آشــنایی	ســازمان؛
چهارچـــوب	Agendashift	و	طـــی	مراحـــل	پنج	گانـــه	 	»
آن	طـــی	تمرینـــات	کالســـی:	الگـــوی	IdOO،	ســـازمان	
ــتفاده	 ــر	Generative Image،	اسـ Wholehearted	و	تاثیـ
 )Ideal(	ـــوب ـــت	مطل ـــف	جه ـــرای	تعری از	True North	ب
ــش	 ــت	پاالیـ ــع	)Obstacle(،	اهمیـ ــف	موانـ و	تعریـ
)Refine(	موانـــع	و	رســـیدن	بـــه	زبـــان	مناســـب	
و	پاکیـــزه	بـــرای	صحبـــت	دربـــاره	دســـتاوردها	
ارزیابی	هـــای	 انجـــام	 		،)Ianguage of Outcomes(
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	،3M	ـــوی ـــه،	الگ ـــن	FoTo	در	۱۵	دقیق اجنداشـــیفت،	تمری
ایده	پـــردازی،	فرضیه	پـــردازی	و	ترتیـــب	دادن	آزمایـــش
ـــی	 ـــا	Fluency	Agile	و	Kata	Toyota؛	نگاه ـــنایی	ب آش 	»

PMO	در	نیـــاز	مورد	تحـــول	بـــه
محصـــول؛	 مدیریـــت	 ضـــروری	 مهارت	هـــای	 	»
اشـــاره	ای	بـــه	تحلیـــل	کســـب	وکار؛	مســـیر	پـــرورش	

شایســـتگی	های	کلیـــدی	در	ایـــن	حـــوزه
ـــای	 ـــف	قرارداده ـــک:	طی ـــای	چاب ـــت	قرارداده مدیری 	»
ـــا	 ـــب	وکار	ب ـــای	کس ـــا	مدل		ه ـــا	ب ـــاط	آنه ـــون	و	ارتب گوناگ
ــذاری،	 ــای	قیمت	گـ ــزار	Vested،	مدل	هـ کمـــک	جعبه	ابـ
نهادهـــای	 دغدغه	هـــای	 قـــراردادی،	 مدل	هـــای	
ــک،	 ــای	چابـ ــن	قراردادهـ ــه	تدویـ ــون	در	زمینـ گوناگـ
ـــاوندی	 ـــمی	خویش ـــای	رس ـــث	قرارداده ـــه	بح ـــی	ب نگاه
ــای	 ــر	توافق	نامه	هـ )Formal Relational Contracts(،	دیگـ

ـــج رای
ــری	آن،	و	 ــفه	فک ــوم	DevOps	فلس ــا	مفه ــنایی	ب آش 	»
 Microsoft Azure DevOps		امکانــات	و	ها	قســمت	معرفــی
ابزارهـــای	مختلـــف	بـــرای	شناســـایی	و	مدیریـــت	 	»
ــد	 ــردی؛	چنـ ــردی	و	غیرعملکـ ــای	عملکـ نیازمندی	هـ

XP	اصـــول	برخـــی	و	پرکاربـــرد	فنـــی	اصطـــالح
4.مهارتهـــایمربیگـــری)Coaching(ومنتورینـــگ،

تســـهیلگریورهبـــری

ــای	 ــاز	نقش	ه ــای	مورد	نی ــتگی	ها	و	مهارت	ه شایس 	»
مختلــف	و	اشــتباهات	رایــج

تســـهیلگری	و	معرفـــی	و	تمریـــن	ســـاختارهای	 	»
رهایی	بخـــش	و	برخـــی	ابزارهـــای	دیگـــر	بـــرای	

ــازمان ــم	و	سـ ــر	در	تیـ ــش	موثرتـ ــای	نقـ ایفـ
مهـــارت	مربیگـــری	و	منتورینـــگ	در	خدمـــت	بـــه	 	»

افـــراد،	تیـــم		و	ســـازمان
ـــازمان	 ـــران	س ـــازی	مدی ـــازی	و	هم	راستاس توانمندس 	»

ـــذار	 ـــر	خدمت	گ ـــوم	رهب ـــم،	مفه ـــا	تی ب
5.مهارتهایتفکر

سنجشــگرانه		اندیشــی	)Critical Thinking(	در	بســتر	 	»

ــد	 ــروژه؛	چهارچــوب	حــل	نظام	من ــت	پ مســائل	مدیری
در	 تحــول	 مدل	هــای	 یکپارچه	ســازی	 و	 مســائل	
ایــن	قالــب؛	آشــنایی	بــا	خطاهــای	شــناختی		و	دیگــر	
مســائلی	کــه	برنامه	ریــزی	و	تصمیم	هــا	را	بــه	بیراهــه	
ــود	 ــرای	بهب ــم	ب ــن	مفاهی ــتفاده	از	ای ــانند؛	اس می	کش

ــری یادگی
ـــای	 ـــم	حوزه	ه ـــا	مفاهی ـــتمی	ب ـــر	سیس ـــاط	تفک ارتب 	»
ــر؛	 ــت	تغییـ ــری	و	عاملّیـ ــی؛	ترویجگـ ــاب	و	چابکـ نـ
ــازمان	های	یادگیرنـــده ــاره	ای	بـــه	بحـــث	سـ اشـ

تطبیق	پذیـــر	 ســـازمان	 یـــک	 مشـــخصه	های	 	»
)Adaptive Organization(	بـــا	الهـــام	از	چهارچـــوب	

)VSM( مانـــا	 مـــدل	سیســـتم	های	
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ـــه	 ـــوان	ب ـــا	بت ـــد	ت ـــرا	می	گیری ـــف	را	ف ـــای	مختل ـــای	حوزه	ه ـــم	و	ابزاره ـــه	مفاهی ـــه	ب ـــی	یکپارچ ـــن	دوره،	نگاه در	ای
ـــن	دوره: ـــید.	در	ای ـــر	رس ـــول	مد	نظ تح

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

موسســه	ACEMI	تــالش	کــرده	اســت	تــا	بــا	ایجــاد	یکپارچگــی	بیــن	مباحــث	گوناگــون	و	بــا	تــالش	بــرای	تعصــب	نورزیــدن	
ــا	رویکــرد	تحــول		محــور	بــه	صورتــی	 روی	هیــچ	ابــزار	خاصــی،	جــزء	اولیــن	مراجعــی	در	کشــور	باشــد	کــه	ایــن	دوره	را	ب

جامــع	برگــزار	نمایــد.	
تطبیق	سازی	مبانی	با	مباحث	صنعت	ساخت	برای	اولین	بار	در	کشور

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

مفاهیم،	چهارچوب	ها	و	ابزارهای	حوزه	چابک،	از	جمله	اسکرام	و	ارتباطشان	را	با	اصول	ناب	فرا	می	گیرید.
بخشـــی	از	دانـــش	مدیریـــت	محصـــول	و	دانـــش	فنـــی	را	تمریـــن	می	کنیـــد	و	ترکیـــب	آن	را	بـــا	مســـائل	قـــراردادی	

می	آموزیـــد.	
بـــا	مســـیر	کســـب	مهارت	هـــای	تفکـــر،	شایســـتگی	های	کلیـــدی	و	مهارت	هـــای	رفتـــاری	مورد	نیـــاز	آشـــنا	می	شـــوید	

ـــد. ـــون	بپردازی ـــای	گوناگ ـــای	نقش	ه ـــه	ایف ـــت	ب ـــور	موقعی ـــه	فراخ ـــا	ب ت
پیاده	ســـازی	مدل	هـــا	و	چهارچوب	هـــای	تحـــول	را	در	بســـتر	بازطراحـــی	ســـازمانی	و	بـــا	نـــگاه	بـــه	چهارچـــوب	حـــل	

مســـئله	فـــرا	می	گیریـــد.

1

2

3

4

5

مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتطرحوبرنامه دپـــارتمان

مهندسنریماندرافشان مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

فرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه

)LeanProjectManagement(اجراومدیریتپروژهبهروشاصولناب
پیــشنیـاز
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تــدوین و تـصویب بــرنامه جبـرانی 
 )Recovery Schedule(

)اصـول + نکات حیاتی + چکلیست ها( 
)AACE بـر اسـاس سندی از(

مصــــوب اولیــــه	 بــرنامه	هــــای	 اگـــــرچه	
)Update Schedule(	روزشده	به	و	)Baseline Schedule(
	دو	ابـــزار	مهـــم	تصمیم	گیـــری	بـــرای	مدیریـــت	
ـــل	 ـــا	و	ح ـــت	ادع ـــرات،	مدیری ـــل	تاخی ـــان،	تحلی زم
ـــه	 ـــن،	برنام ـــن	بی ـــا	در	ای ـــتند،	ام ـــات	هس اختالف
جبرانـــی	)Schedule	Recovery(	یکـــی	دیگـــر	از	
ـــور	 ـــه	منظ ـــد	ب ـــه	بای ـــت	ک ـــی	اس ـــای	مهم برنامه	ه
مدیریـــت	زمـــان	و	کاهـــش	خســـارات	ناشـــی	از	
ـــه	ای	 ـــرد.	برنام ـــرار	گی ـــورد	توجـــه	جـــدی	ق ـــر	م تاخی
کـــه	بایـــد	بعـــد	از	برنامه	هـــای	اولیـــه	مصـــوب

)Update Schedule(	روزشده	به	و	)Baseline Schedule(
و	پـــس	از	انجـــام	تحلیـــل	تاخیـــرات،	تدویـــن	شـــده	
و	ســـهم	تاخیـــرات	مجـــاز	و	غیرمجـــاز،	پیـــش	از	

ـــند.	 ـــده	باش ـــخص	ش ـــن	آن	مش تدوی
ــریع	 ــه	تسـ ــر	بـ ــد	منجـ ــه	می	توانـ ــه	ای	کـ برنامـ
ــده	و	 ــاری	)Constructive Acceleration(	گردیـ اعتبـ

ـــوق	 ـــکار	را	از	حـــق	و	حق ـــه	آن	پیمان ـــه	ب ـــدم	توج ع
ـــی	 ـــک	بالتکلیف ـــا	را	در	ی ـــا	کارفرم ـــروم	ی ـــود	مح خ
بـــرای	تدویـــن	و	تصویـــب	ایـــن	برنامـــه	قـــرار	

دهـــد.		
ــه	 ــت	برنامـ ــه	اهمیـ ــه	بـ ــا	توجـ ــن	رو	و	بـ از	ایـ
جبرانـــی	)Schedule	Recovery(	قصـــد	داریـــم	در	
ـــن	 ـــی	از	مهم	تری ـــر	روی	یک ـــز	ب ـــا	تمرک ـــه	ب دوره	ای	ک
ـــزار	 ـــه	)AACE(	برگ ـــی	هزین ـــن	مهندس ـــناد	انجم اس
ــی	 ــکات	حیاتـ ــن	نـ ــی	ایـ ــه	بررسـ ــردد،	بـ می	گـ
ـــده	 ـــکیل	ش ـــاز	تش ـــه	از	دو	ف ـــندی	ک ـــم.	س بپردازی
ــه	 ــن	برنامـ ــوه	تدویـ ــاره	نحـ ــاز	اول	دربـ و	در	فـ
ـــکار	 ـــط	پیمان ـــی	)Schedule	Recovery(	توس جبران
و	متخصصـــان	زمان	بنـــدی	پـــروژه	صحبـــت	
ــد	در	 ــاره	ایـــن	فرآینـ ــاز	دوم	دربـ ــوده	و	در	فـ نمـ
زمـــان	ارزیابـــی	و	تصویـــب	توســـط	کارفرمایـــان	

ــد.	 ــرح	می	کنـ ــدی	را	مطـ ــی	کلیـ نکاتـ

ـــه مقدم
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ــده ــهشـ ــدارائـ ــردفرآینـ ــموکاربـ ــی،مفاهیـ 1.مبانـ

2.فرآینداجراییپیشنهادی

3.اصولکلی

 ــئولیت،		 ــودن،	مسـ ــه	بـ ــادی:عادالنـ ــولبنیـ اصـ
ــام ــان	انجـ ــارکت،	زمـ مشـ

ــن ــانتدویـ ــدیدرزمـ ــکاتکلیـ ــیونـ ــدکلـ 4.فرآینـ

)RecoverySchedule( جبرانـــی برنامـــه

نحوه	جلسه	طوفان	فکری	درس	آموخته	ها	 
نحوه	شناسایی	نیازها	 
نحوه	تدوین	برنامه	 

ـــی ـــهجبران ـــنبرنام ـــانتدوی ـــیدرزم ـــایاصول 5.گامه

)Recovery Schedule(

تمیزکاری	مشکالت	و	برنامه	زمان	بندی	 
ـــروع		  ـــده	و	ش ـــام	ش ـــای	انج ـــی	کاره ـــی	بازده بررس

ـــام ـــال	انج ـــا	در	ح ـــده	ی نش
بررسی	زمان	ها	 
 	)Logic(	منطقی	روابط	بررسی
بررسی	منابع	 
اقدامات	مرتبط	با	زمان	بندی	 
روش	های	زمان	بندی	کلی	 

ــه ــنبرنامـ ــالتدویـ ــانارسـ ــدیدرزمـ ــکاتکلیـ 6.نـ

)Recovery Schedule( جبرانـــی

اجزای	برنامه	جبرانی	در	زمان	ارسال	 
 	)Schedule Narrative(	جبرانی	برنامه	توصیف

7.نکاتتکمیلی

تسطیح	منابع	 

مشارکت	تیمی	 
نتایج	تحقق	یافته	 
پروژه	با	پیمانکاران	اصلی	متعدد	 
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ـــای	 ـــعه	مهارت	ه ـــرای	توس ـــن	AACE،	ب ـــناد	انجم ـــن	اس ـــی	از	مهم	تری ـــاس	یک ـــر	اس ـــدی	را	ب ـــکات	کلی ـــن	دوره،	ن در	ای
ــم	 ــکاران،	هـ ــرای	پیمانـ ــم	بـ ــه	هـ ــد.	دوره	ای	کـ ــاد	می	گیریـ ــروژه	یـ ــرل	پـ ــزی	و	کنتـ ــود	در	بخـــش	برنامه	ریـ خـ
ـــر	 ـــدی	را	در	ب ـــکات	کلی ـــروژه	ن ـــرل	پ ـــزی	و	کنت ـــه	برنامه	ری ـــال	در	زمین ـــراد	فع ـــم	اف ـــاوران	و	ه ـــم	مش ـــان،	ه کارفرمای

ـــن	دوره: ـــع،	در	ای ـــت.	در	واق ـــد	داش خواه

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

اولین	برگزار	کننده	دوره	های	RP	انجمن	AACE	با	رویکردی	یکپارچه	در	کشور
AACE	انجمن	از	مهم	سند	یک	آموزش

ایجاد	تمایز	بین	فعاالن	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	با	یادگیری	این	مبانی
برگزاری	دوره	با	رویکرد	یکپارچگی	مبانی	برنامه	ای	و	قراردادی

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
 CM	راه	نقشه	راستای	در	پربازده	و	خالصه	تخصصی،	صورت	به	محتوا	ارائه

مبانی،	مفاهیم	و	کاربرد	فرآیند	ارائه	شده	را	یاد	می	گیرید.
فرآیند	اجرایی	پیشنهادی	را	فرا	خواهید	گرفت.	

اصول	کلی	را	می	آموزید.	
فرآیند	کلی	و	نکات	کلیدی	در	زمان	تدوین	برنامه	جبرانی	)Schedule	Recovery(	را	فرا	خواهید	گرفت.

گام	های	اصولی	در	زمان	تدوین	برنامه	جبرانی	)Schedule	Recovery(	را	یاد	می	گیرید.	
نکات	کلیدی	در	زمان	ارسال	تدوین	برنامه	جبرانی	)Schedule	Recovery(	را	فرا	خواهید	گرفت.	

5

مهارتسخت نـــوعدوره

ارشدواستراتژی سطـحدوره

مدیریتبرنامهریزیوزمانبندی دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپور مــــدرس

گواهینامهحضور گواهینامهها

فرآیندبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

6

1

2

3

4

5

6

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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در	طــی	تاریــخ	تکامــل،	نقطــه	تمایــز	انســان	
خــردورز	)Homo Sapiens(	توانمنــدی	ارتباطــی	ویــژه	
ــن	 ــن	ای ــه	یم ــوده	اســت؛	و	ب ــش	ب ــا	هم	نوعان او	ب
توانایــی	ذاتــی	از	گونــه	ای	کــوچ	رو	و	شــکارگر	بــه	عصر	
کشــاورزی،	شهرنشــینی	و	بعدهــا	بــه	دوران	صنعتــی	
رســید.	اختــراع	خط،	بســیج	نیروهــا،	انتقــال	مفاهیم	
انتزاعــی،	ایده	پــردازی	و	...	دســتاوردهای	بی	هماننــدی	
ــاز	 ــان	های	ابزارس ــن	انس ــر	اولی ــه	از	نظ ــتند	ک هس
بــه	جــادو	می	مانــد.	امــا	آیــا	ایــن	توانمنــدی	بــرای	
دنیــای	امــروز،	در	عصــر	ارتباطــات،	عصــر	پیشــرفت	ها	
و	درهم	تنیدگی	هــای	اقتصــادی		اجتماعــی	امــروز،	
کافیســت؟	از	چــه	زمانــی	انســان	احســاس	کــرد	در	
زمینــه	مهــارت	ارتباطــی	کمبــود	دارد؟	آیــا	ایــن	مهارت	

ــرد؟ ــوان	تقویتــش	ک اکتســابی	اســت	و	می	ت
در	ایــن	دوره	از	چهــار	زاویــه	دیــد	بــه	مســئله	
ــا	 ــارت	و	ب ــن	مه ــود	ای ــی	بهب ــات	و	چگونگ ارتباط
ــد	 ــه	دی ــم:	زاوی ــروژه	می	نگری ــت	پ ــرد	مدیری رویک

فــردی،	گروهــی،	ســازمانی	و	بینافرهنگــی.
در	بخــش	اول،	بــر	ارتبــاط	فــردی	تمرکــز	می	کنیــم	و	از	
دیــد	فرســتنده	یــا	گیرنــده	پیــام	بــه	ســراغ	جنبه	های	
مختلــف	ارتباطــی	می	رویــم؛	مهــارت	گــوش	دادن	
دقــت	ورزی	 ماننــد	 زبانــی	ای	 جنبه	هــای	 فعــال،	
معنایــی،	کلیشــه	ها،	ابهــام	و	ایهــام،	مغالطــات	رایــج	
و	مهــارت	پرسشــگری	مباحــث	بنیــادی	ایــن	حــوزه	
هســتند.	در	ادامــه	بــه	برخــی	از	رایج	تریــن	مشــکالت	
ــا	 ــب	و	کار	ب ــه	مطل ــا	گزارش	نویســی	و	ارائ ــط	ب مرتب
اعــداد	می	پردازیــم.	در	نهایــت	بــه	اختصــار	بــه	
ــم	 ــا	ببینی ــم	ت ــل	می	روی ــار	متقاب ــل	رفت ســراغ	تحلی

حیــن	 در	 آن	 آموخته	هــای	 از	 می	تــوان	 چگونــه	
ــه	ســوال	و	انتقــاد،	در	 ــاط	شــفاهی،	در	پاســخ	ب ارتب
حیــن	مذاکــره،	و	رفــع	اختــالف،	بهــره	بــرد.	دومیــن	
بخــش	بــه	ارتبــاط	گروهــی	تخصیــص	دارد	و	در	
مقــام	تســهیلگر	یــا	کــوچ،	تــالش	داریــم	گفت	وگــوی	
ــی	 ــم.	منابع ــت	کنی ــهیل	و	هدای ــراد	را	تس ــن	اف بی
راهنمــای	 و	 رهایی	بخــش	 ســاختارهای	 ماننــد	
به	منظــور	 	CII 281-2	ســاخت	صنعــت	موسســه
ــای	 ــروژه،	تکنیک	ه ــت	پ ــدی	مدیری ــرورش	توانمن پ
گوناگــون	تســهیلگری	و	بازی	هــای	مرتبــط	را	طراحــی	
کرده	انــد	کــه	به	صــورت	عملــی		در	محیطــی	تعاملــی	
ــر	 ــوچ	و	مدی ــای	ک ــم.	دغدغه	ه ــان	می	کنی تمرینش
در	ارتبــاط	اعضــای	گــروه	نیــز	قســمت	آخــر	مباحــث	
ایــن	بخــش	اســت	کــه	بــا	رویکــرد	مدیریــت	پــروژه	

تلفیــق	گردیــده	اســت.
درون	 ارتبــاط	 ســراغ	 بــه	 بخــش	 ســومین	 در	
	ســازمانی	می	رویــم؛	توســعه	ســازمانی		دیالــوگ	
ــه	 ــه	ســمت	آن،	حلق ــت	ب ــی	حرک 	محــور	و	چگونگ
واســط	بیــن	رفتــار	ســازمانی،	اســتراتژی	و	مدیریت	
ــرای	 ــی		ب ــث	آمادگ ــن،	بح ــت.	همچنی ــول	اس تح
ــی	از	 ــران،	یک ــگام	بح ــت	در	هن ــانی	درس اطالع	رس
ــش		از	 ــد	پی ــه	بای ــول	مانده	ایســت	ک مســائل	مغف
ــت.	 ــده	اس ــر	می	ش ــه	آن	فک ــه	ب ــوع	فاجع وق

ــات	 ــه	نظری ــی	ب ــن	بخــش،	نگاهــی	اجمال در	آخری
ارتبــاط	بینافرهنگــی	ای	از	جملــه	ادوارد	هــال	و	
گــرت	هافســتد	می		اندازیــم	تــا	بــا	برخــی	مســائل	
ــاط	 ــه	ارتب ــن	جنب ــر	ای ــه	ب پررنگــی	آشــنا	شــویم	ک

ســایه	می	اندازنــد.

ـــه مقدم

مهــارت های ارتباطــی
وژه ویــکرد مــدیریت پــر  بــا ر
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ـــا ـــامب ـــتندهپی ـــافرس ـــدهی ـــدگیرن ـــردی،ازدی ـــدف 1.ازدی

ـــروژه ـــتپ ـــردمدیری رویک

غیرکالمـــی،	 و	 کالمـــی	 ارتباطـــات: انـــواع  »
دســـته	بندی	بســـترهای	انتقـــال	پیـــام	)Medium(	و	

ــه ــال		یافتـ ــام	انتقـ ــر	پیـ ــا	بـ ــر	آنهـ تاثیـ
گـــوشدادنفعـــال:	آشـــنایی	بـــا	مـــد	دریافـــت	  »
ــن	 ــرای	تمریـ ــک	HSR	بـ )Receiving Mode(	و	تکنیـ

ــی	آن چگونگـ
جنبـــهزبانـــیارتبـــاط:	ابهـــام	و	ایهـــام،	نقـــش	  »
ــش	 ــی	در	کاهـ ــی	و	پیچیده	نویسـ ــه	های	زبانـ کلیشـ

ــی ــت	ورزی	کالمـ دقـ
جنبـــهاســـتداللیارتبـــاط:	آشـــنایی	بـــا	برخـــی	  »
ـــا	در	 ـــه	آنه ـــش	ب ـــی	واکن ـــج	و	چگونگ ـــات	رای مغالط

حیـــن	گفت	وگـــو	و	مذاکـــره
هنــرپرسشــگری:	آشــنایی	بــا	پرســش	های	هدایتگــر،  »

Humble	Inquiry	و	Clean Language
آشــنایی	مقدماتــی	بــا	تحلیل	رفتــار	مقابل	و	اســتفاده	 	»
ــر	 ــالف	نظ ــاد	و	اخت ــوال،	انتق ــا	س ــه	ب از	آن	در	مواجه
ـــداد	 ـــش	اع ـــتانگویی:	نق ـــاتوداس ـــهاطاع عرض  »
ـــه	ای	 ـــام،	مقدم ـــت	پی ـــر	دریاف ـــازی	ب ـــیوه	مصورس و	ش
ـــت	آن ـــتان	گویی	)Narration(	و	اهمی ـــث	داس ـــر	بح ب
ـــی	و	 ـــه،	گزارش	نویس ــارت	ارائ ــه	مهـ ــی	بـ نگاهـ 	»

مستندســـازی
ــای	 ــت	در	فضـ ــت	)اتیکـ ــت	و	نتیکـ نقـــش	اتیکـ 	»

ــاط ــت	ارتبـ ــال(	در	کیفیـ دیجیتـ
ــرد ــارویکـ 2.ازدیـــدگروهـــی،درنقـــشتســـهیلگربـ

مدیریـــتپـــروژه

نگاهی	به	نقش	تسهیلگر 	»
ـــه	 ـــهیلگری،	از	جمل ـــای	تس ـــی	تکنیک	ه ـــی	برخ معرف 	»
ـــدی	 ـــود	توانمن ـــرای	بهب ـــش،	ب ـــاختارهای	رهایی	بخ س
ـــارض ـــش	تع ـــق	و	کاه ـــه	تواف ـــیدن	ب ـــو،	رس گفت	وگ

بررســـی	راهنمـــای	تســـهیلگری	موسســـه	صنعـــت	 	»
ـــت	 ـــود	شایســـتگی	های	مدیری ـــرای	بهب ســـاخت	)CII(	ب

پـــروژه	)۲۸۱-۲(	و	بازی	هـــای	طراحی	شـــده	آن
شـــناخت	دینامیـــک	حاکـــم	بـــر	گـــروه	و	نحـــوه	 	»
Groan Zone	از	ـــروج ـــای	خ ـــر	آن،	تکنیک	ه ـــذاری	ب اثرگ
ــاط	 ــوچ	)Coach(	و	ارتبـ ــش	کـ ــه	نقـ ــی	بـ نگاهـ 	»

در	کوچینـــگ	گروهـــی مورد	نیـــاز	
ـــات	 ـــهیل	ارتباط ـــر	در	تس ـــش	مدی ـــه	نق ـــی	ب نگاه 	»

یـــا	مختـــل	کـــردن	آن
ـــی	)Collaboration Tools(	در	 نقـــش	ابزارهـــای	تعامل 	»

ـــن	دورکاری ـــات،	و	همچنی ـــود	ارتباط بهب
ــروژه ــتپـ ــردمدیریـ ــارویکـ ــازمانیبـ ــدسـ 3.ازدیـ

آشــنایی	بــا	رویکرد	توســعه	ســازمانی	دیالــوگ		محور	 	»
)Dialogic Organizational Development(،	میزبانــی	از	

Generative Conversations
مدیریــت	خــالء	اطالعاتــی	در	هنــگام	وقــوع	بحــران 	»
ــروژه ــتپـ ــردمدیریـ ــارویکـ ــیبـ ــدفرهنگـ 4.ازدیـ

نقـــش	مســـائل	بینافرهنگـــی	در	مختل	کـــردن	 	»
ــت ــاط	درسـ ارتبـ

ـــال	و	 ـــای	ادوارد	ه ـــات	و	مدل	ه ـــه	نظری ـــی	ب نگاه 	»
ـــی ـــات	بینافرهنگ ـــه	ارتباط ـــتد	در	زمین ـــرت	هافس گ
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می	پردازیـــم: پـــروژه	 مدیریـــت	 رویکـــرد	 بـــا	 ارتباطـــی	 مهـــارت	 بـــه	 منظـــر	 چهـــار	 از	 دوره	 ایـــن	 در	

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

تمرین	عملی	تکنیک	های	تسهیلگری
یکپارچه	سازی	بین	مبانی	اصول	ناب،	اجایل	و	مهارت	های	ارتباطی

تطبیق	سازی	مبانی	با	مباحث	مدیریت	پروژه
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره
CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

مســـائل	رایـــج	در	دریافـــت	و	ارســـال	پیام	هـــای	کالمـــی	و	غیرکالمـــی،	از	جملـــه	مســـائل	زبانـــی	و	اســـتداللی	را	فـــرا	
خواهیـــد	گرفـــت.	

مهـــارت	تســـهیلگری	بـــه	منظـــور	بهبـــود	ارتبـــاط	و	پویایـــی	گـــروه	را	یـــاد	خواهیـــد	گرفـــت	و	تکنیک	هـــا	و	بازی	هـــای	
ــم.	 ــن	می	کنیـ آن	را	تمریـ

ـــرد	 ـــا	رویک ـــار	و	ب ـــه	اختص ـــد	را	ب ـــی	دارن ـــش	پررنگ ـــازمانی	نق ـــعه	س ـــه	در	توس ـــازمانی	ک ـــه	س ـــای	جنب ـــائل	و	دغدغه	ه مس
ـــت.	 ـــد	گرف ـــرا	خواهی ـــروژه	ف ـــت	پ مدیری

مســـائل	و	دغدغه	هـــای	بینافرهنگـــی	کـــه	در	توســـعه	ســـازمانی	نقـــش	پررنگـــی	دارنـــد	را	بـــه	اختصـــار	و	بـــا	رویکـــرد	
ـــت.	 ـــد	گرف ـــرا	خواهی ـــروژه	ف ـــت	پ مدیری

5

مهارتنرم نـــوعدوره

توسعهفردی سطـحدوره

مهارتنرم دپـــارتمان

مهندسنریماندرافشان مــــدرس

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

دورههوشهیجانی پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

6
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2

3
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وژه  پیاده ســـازی و توسعه دفتر مدیریت پر
ح  طر مدیریت  دفتر  راستای  در   )PMO(

)PgMO(

دفتـــر	مدیریـــت	پـــروژه	بـــه	عنـــوان	یـــک	
واحـــد	اســـتراتژیک	ســـازمانی	می	بایســـت	در	
فرآینـــد	تصمیم	ســـازی	)و	در	مرحلـــه	بلـــوغ	
ــازمان	 ــری(	در	سـ ــد	تصمیم	گیـ ــل	در	فرآینـ کامـ
ایفـــای	نقـــش	نمایـــد.	لـــزوم	دارا	بـــودن	نـــگاه	
ــروژه	 ــت	پـ ــای	مدیریـ ــام	حوزه	هـ ــع	در	تمـ جامـ
ـــای	 ـــایر	واحده ـــا	س ـــب	ب ـــل	مناس ـــق	تعام از	طری
می	بایســـت	 و	 بـــوده	 امکان	پذیـــر	 ســـازمان	
آمادگـــی	الزم	جهـــت	تصمیم	ســـازی	در	شـــرایط	
طبیعـــی،	پیـــش	از	وقـــوع	چالش	هـــای	اساســـی	
و	هم	چنیـــن	شـــرایط	بحرانـــی	را	در	پروژه	هـــای	
ـــبدی	از	 ـــا	س ـــروژه	و	ی ـــک	پ ـــب	ت ـــازمان	در	قال س
پروژه	هـــا	داشـــته	باشـــد.	از	طرفـــی،	بـــا	توجـــه	
بـــه	وجـــود	عـــدم	قطعیت	هـــای	فـــراوان	در	
طـــول	چرخـــه	حیـــات	پروژه	هـــا	و	مواجهـــه	بـــا	
ــت	از	 ــزوم	حرکـ ــده،	لـ ــی	نشـ ــائل	پیش	بینـ مسـ
نـــگاه	موفقیـــت	تـــک	پروژه	هـــا	بـــه	موفقیـــت	
موفقیـــت	 متضمـــن	 ســـبدها،	 و	 ح	هـــا	 طر

ســـازمان	اســـت.
	امـــری	کـــه	از	طریـــق	شـــناخت	صحیـــح	کارکردهـــای	
دفتـــر	مدیریـــت	پـــروژه،	دفتـــر	مدیریـــت	طـــرح	
و	دفتـــر	مدیریـــت	ســـبد	امکان	پذیـــر	اســـت.	از	
ـــن	دوره	و	برخـــالف	طراحـــی		صـــورت	 ـــن	رو،	در	ای ای
ـــر	 ـــگاه	ه ـــن	درک	جای ـــور،	ضم ـــه	در	کش گرفت
کـــدام	از	ایـــن	واحدهـــای	ســـازمانی،	دوره	دفتـــر	
ــر	 ــتای	دفتـ ــروژه	)PMO(	را	در	راسـ ــت	پـ مدیریـ
ــم	 ــی	نموده	ایـ ــرح	)PgMO(	طراحـ ــت	طـ مدیریـ
تـــا	بتوانیـــم	یـــک	ســـاختار	اســـتراتژیک	را	تـــا	
ـــر	مدیریـــت	طـــرح	طـــی	نماییـــم.	 ـــه	دفت رســـیدن	ب
ســـاختاری	کـــه	نـــه	تنهـــا	بـــه	مبانـــی	مدیریـــت	
پـــروژه	ای	تکیـــه	فراوانـــی	دارد،	بلکـــه	ســـعی	
کـــرده	تـــا	بخش	هـــای	مهـــم	صنعـــت	ســـاخت	
ـــازی	 ـــداری،	مدل	س ـــرارداد،	پای ماننـــد	مدیریـــت	ق
ـــرات	و	 ـــت	تاخی ـــی	مدیری ـــاخت،	مبان ـــات	س اطالع
ـــه	شـــکل	مناســـبی	 ـــن	ســـاختار	ب ـــز	در	ای ـــا	را	نی ادع

چیدمـــان	نمایـــد.	

ـــه مقدم
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)PMO(ـــروژه ـــتپ ـــرمدیری ـــتهبندیدفت ـــفودس 1.تعری

)PMO(معرفیدفترمدیریتپروژه»
تاریخچه	دفتر	مدیریت	پروژه	 
دالیل	تشکیل	دفتر	مدیریت	پروژه	 
ــت		  ــر	مدیریـ ــه	ای	دفتـ ــم	پایـ ــف	و	مفاهیـ تعاریـ

پـــروژه	و	مقایســـه	آن	بـــا	دفتـــر	مدیریـــت	طـــرح	
)PfMO(	ســـبد	مدیریـــت	دفتـــر	و	)PgMO(

دســـتاوردهای	بدســـت	آمـــده	از	اســـتقرار	دفتـــر		 
مدیریـــت	پـــروژه

)PMO(دستهبندیانواع»
ــت		  ــر	مدیریـ ــف	دفتـ ــای	مختلـ ــریح	مدل	هـ تشـ

پـــروژه
اختیـــارات		  و	 مســـئولیت	ها	 حـــدود	 تبییـــن	

پـــروژه مدیریـــت	 دفتـــر	 مدل	هـــای	
ـــت		  ـــر	مدیری ـــان	دفت ـــئولیت	های	کارکن ـــن	مس تعیی

ـــواع	آن ـــاس	ان ـــروژه	براس پ
ــاس ــطوح)PMO(براسـ ــاوسـ ــیکارکردهـ «معرفـ

ســـازمان اســـتراتژیهای
تبییـــن	کارکردهـــای	دفتـــر	مدیریـــت	پـــروژه		 

براســـاس	ســـطوح	بلـــوغ	ســـازمان
ــای		  ــایر	واحدهـ ــا	سـ ــاط	بـ ــراری	ارتبـ ــزوم	برقـ لـ

ــی ــای	اثربخشـ ــت	ارتقـ ــازمان	جهـ سـ
تطبیـــق	کارکردهـــای	دفتـــر	مدیریـــت	پـــروژه	بـــا		 

اســـتراتژی	هـــای	کالن	ســـازمان
)PMO(2.راهاندازیدفترمدیریتپروژه

طراحــی	دفتــر	مدیریــت	پــروژه	)PMO(	و	فرآیندهای		 
ــاز	آن مورد	نی

پیاده	ســـازی	)PMO(	در	ســـازمان		ها	بـــا	توجـــه		 
بـــه	ســـطوح	بلـــوغ	ســـازمانی	بـــه	همـــراه	مثـــال	

مـــوردی	در	صنعـــت	ســـاخت

)PMO(3.ارزیابیعملکرددفترمدیریتپروژه

 	)PMO(	عملکرد	ارزیابی	های		شاخص	استخراج
 	)PMO(	عملکرد	ارزیابی
شناســایی	پروژه	هــای	بهبــود	عملکــرد	و	بــه	روز	آوری		 

فرآیندهــای	)PMO(	جهــت	توســعه	در	راســتای	دفتــر	
مدیریــت	طــرح	)PgMO(	و	دفتــر	مدیریــت	ســبد	

)PfMO(
4.توســـعهدفتـــرمدیریـــتپـــروژه)PMO(درراســـتای

)PgMO(ـــرح ـــتط ـــرمدیری ـــهدفت ـــلب تبدی

افزایــش	هم	راســتایی	)PMO(	بــا	ســایر	واحدهــای		 
اســتراتژیک	ســازمان

ــه		  ــا	بـ ــک	پروژه	هـ ــت	تـ ــگاه	از	موفقیـ ــر	نـ تغییـ
موفقیـــت	طرح	هـــا	و	تبدیـــل	بـــه	دفتـــر	مدیریـــت	
طـــرح	)PgMO(	بـــه	همـــراه	مثـــال	مـــوردی	در	

صنعـــت	ســـاخت
ـــاد ـــرایایج ـــهایب ـــدی5مرحل ـــدلفرآین ـــکم ـــهی 5.ارائ

ـــبوکار ـــتکس ـــردمدیری ـــارویک ـــروژهب ـــتپ ـــرمدیری دفت

ــال1401( ــانیسـ )بهروزرسـ
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ـــنا	 ـــی	آش ـــم	اصل ـــروژه	و	مفاهی ـــت	پ ـــر	مدیری ـــته	بندی	های	دفت ـــف	و	دس ـــا	تعاری ـــه	ب ـــر	اینک ـــالوه	ب ـــن	دوره	ع در	ای
می	شـــوید،	بـــه	صـــورت	کاربـــردی	و	بـــا	ارائـــه	نمونه	هـــای	عملـــی،	طریقـــه	راه	انـــدازی	دفتـــر	مدیریـــت	پـــروژه	و	
ـــه	 ـــت	ک ـــد	آموخ ـــپس	خواهی ـــت.	س ـــد	گرف ـــرا	خواهی ـــخص	ف ـــاخص	های	مش ـــا	ش ـــرد	آن	را	ب ـــی	عملک ـــوه	ارزیاب نح

ـــن	دوره: ـــد.	در	ای ـــعه	دهی ـــرح	توس ـــت	ط ـــر	مدیری ـــمت	دفت ـــه	س ـــر	را	ب ـــن	دفت ـــد	ای ـــه	بای چگون

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

)PMO(	پــروژه	مدیریــت	دفتــر	ساختارســازی	در	قــراردادی	مبانــی	بــا	حقوقــی	نــگاه	از	پــروژه	مدیریــت	مبانــی	ســازی	یکپارچه
ــتانداردهای	 ــتورالعمل	ها	و	اس ــات،	دس ــه	الزام ــه	ب ــا	توج ــروژه	)PMO(	ب ــت	پ ــر	مدیری ــازی	دفت ــوه	پیاده	س ــوزش	نح آم

ــاخت ــت	س صنع
بررســی	بخشــی	از	الزامــات	راهنمــای	CMBOK	انجمــن	ملــی	قــرارداد	آمریــکا	)NCMA(	بــرای	پیاده	ســازی	دفتــر	مدیریــت	پــروژه
ــروژه	 ــت	پ ــر	مدیری ــع	دفت ــندها	و	مراج ــتانداردها،	س ــع،	اس ــن	مناب ــوزش	به	روزتری ــل	آم ــه	دلی ــران	ب ــازی	فراگی متمایزس

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

انواع	تعاریف	و	دسته	بندی	های	موجود	برای	دفتر	مدیریت	پروژه	)PMO(	را	خواهید	آموخت.
ـــود	 ـــازمان	خ ـــاس	س ـــر	اس ـــروژه	)PMO(	ب ـــت	پ ـــر	مدیری ـــطوح	دفت ـــا	و	س ـــواع	کارکرده ـــف	ان ـــته	بندی	و	تعری ـــه	دس ـــادر	ب ق

ـــود.	 ـــد	ب خواهی
نحوه	راه	اندازی	دفتر	مدیریت	پروژه	)PMO(	را	در	سازمان	خود	فرا	خواهید	گرفت.	

نحوه	ارزیابی	عملکرد	دفتر	مدیریت	پروژه	)PMO(	را	فرا	خواهید	گرفت.	
نحوه	توسعه	دفتر	مدیریت	پروژه	)PMO(	را	برای	ایجاد	دفتر	مدیریت	طرح	)PgMO(	فرا	خواهید	گرفت.	

5

مهارتسخت نـــوعدوره

کارشناسیواجرایی سطـحدوره

مدیریتطرحوبرنامه دپـــارتمان

مهندسحمیدرضامظاهریـدکترسیدمحمدرضاعلویپور مـــدرسان

گواهینامهحضورـگواهینامهحرفهای گواهینامهها

دورههایسطح1مهارتسختـکارشناسیواجرایی پیــشنیـاز
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ــرارداد ــدیریت قـــ ــراتژی مـــ استـــ

موسسـه	ACEMI	سـه	سـاختار	را	برای	مدیریت	قرارداد	
طراحـی	نمـوده،	که	در	سـه	سـطح	کارشناسـی،	ارشـد	
سـطح	کارشناسـی	 در	 می	گـردد.	 ارائـه	 مشـاوران	 و	
ایـن	دوره	اسـتراتژی	قـرارداد	اسـت،	 کـه	پیش	نیـاز	
تحویـل	 و	 اجـرا	 روش	هـای	 و	 سـاخت	 قراردادهـای	
مدیریـت	 پـروژه،	 زمان	بنـدی	 و	 برنامه	ریـزی	 پـروژه،	
مالـی،	حسـابداری	و	هزینـه	پـروژه،	مدیریت	اسـناد	و	
مـدارک	پـروژه،	آنالیـز	تاخیـرات	پـروژه	و	مدیریت	ادعا	
و	اختالفـات	پـروژه	ارائـه	گردیـده،	تـا	بعـد	از	تکمیـل	
فرآینـد	یادگیـری	و	یکپارچه	سـازی	مبانـی	مختلـف	از	
نـگاه	مدیریـت	پـروژه	و	حقوقـی،	بـه	سـطح	ارشـد	

)اسـتراتژی	قـرارداد(	برسـیم.	
در	واقع	در	سـطح	کارشناسی،	از	مبانی،	دستورالعمل	ها،	
اسـتانداردها	و	رویه	هـای	مختلـف	ارائه	شـده	توسـط	
انجمن	ها،	تشـکل	ها،	شـرکت	های	مشـاور	و	بسـیاری	
از	کتـب	مطـرح	بین	المللـی	در	ایـن	زمینـه	اسـتفاده	
گردیـد	جایگزیـن	شـود	)ماننـد	AIA	و	AGC	و	SCL	و	
AACE	و	ASCE	و	CMAA	و	CII	و	FIDIC	و	NCMA	و	
 LONG International	و	JCT	و	FLUOR	و	NAVIGANT
و	ConsensusDocs	و	GAO	و	بسـیاری	از	مـوارد	دیگر(،
تـا	در	کنـار	تطبیق	سـازی	ایـن	مبانـی	بـا	قراردادهـای	
داخلی	)نشـریه	۴۳۱۱،	برخی	قراردادهای	همسـان	مانند	
 EPC	و	غیرصنعتـی	سـاخت	و	طـرح	و	صنعتـی	EPC
اختصاصـی	نفت(،	به	یک	آموزش	جامع	دسـت	یابیم.	
امـا	اکنون	به	سـطح	ارشـد	مدیریـت	قرارداد	رسـیدیم	
و	بنـا	داریم	اسـتراتژی	جامعـی	برای	مدیریت	قـرارداد	
در	پـروژه	ارائـه	نماییـم.	در	واقـع،	موسسـه	ACEMI	با	
بهره	گیـری	از	یـک	اسـتاندارد	و	دو	راهنمـای	اجرایـی	

بسـیار	مهـم	کـه	در	آمریـکا	ارائـه	شـده	اسـت،	در	کنار	
تحلیـل	 و	 مالـی	 برنامـه	ای،	 مبانـی	 یکپارچه	سـازی	
تاخیـرات	بـه	صـورت	ماده	های	پیشـنهادی	قـراردادی،	
بـرای	اولیـن	بـار	چنیـن	دوره	ای	را	در	ایـن	سـطح	در	
کشـور	برگـزار	می	نماید.	مـوارد	بکارگرفته	شـده	در	این	

دوره	بـه	شـرح	ذیل	اسـت.	
۱.	راهنمـای	مدیریت	قرارداد،	مختص	صنعت	سـاخت	
)ارائـه	شـده	توسـط	انجمـن	مدیریت	سـاخت	آمریکا	

)CMAA(	در	سـال	۲۰۲۱(
۲.	نســـخه	ســـوم	اســـتاندارد	مدیریـــت	قـــرارداد	
 CMS	همـــان	یـــا	Contract Management Standard
)ارائـــه	شـــده	توســـط	انجمـــن	مدیریـــت	قـــرارداد	

آمریـــکا	)NCMA(	در	ســـال	۲۰۲۲(
۳.	نسـخه	هفتـم	پیکـره	دانشـی	مدیریـت	قـرارداد	
یـا	 	Contract	 Management	 Body	 of	 Knowledge
همـان	CMBOK	)ارائه	شـده	توسـط	انجمـن	مدیریت	

قـرارداد	آمریـکا	)NCMA(	در	سـال	۲۰۲۳(
۴.	در	انتهـای	ایـن	بخـش،	بـه	یکپارچه	سـازی	مبانـی	
برنامه	ریـزی،	مالـی	و	تاخیـرات	در	قالـب	ماده	هـای	
 )Scheduling Contract Terms(	ریـزی	برنامه	قراردادی
و	تاخیـرات	)Terms	Contract	Delay(	بـا	بررسـی	یـک	

مـدل	نمونـه	نیـز	خواهیـم	پرداخت.
دوره	ای	کـه	نـه	تنها	بـرای	مدیران	و	کارشناسـان	امور	
قـرارداد	یـک	الزام	تلقی	می	گردد،	بلکـه	به	دلیل	توجه	
ویـژه	بـه	سـاختارهای	مدیریـت	پـروژه	ای،	مدیـران	
پـروژه	نیـز	باید	به	یادگیـری	این	مبانی	اقـدام	نموده	
تـا	بتواننـد	از	یـک	مزیـت	رقابتی	بـزرگ	بـا	فراگیری	

سـاختاری	نوین	در	کشـور	بهره	منـد	گردند.	

ـــه مقدم
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ــرارداد ــتق ــیمدیری ــتاندارداصل ــیواس ــاختارکل 1.س

)Contract Management Standard(

 :)ContractLifeCycle(چرخهحیاتمدیریتقرارداد»
بررسی	اصول	کلی	مدیریت	قرارداد	برای	مدیران	قرارداد	و	
ارائه	فرآیند	استاندارد	در	تمام	چرخه	حیات	مدیریت	قرارداد	
«فازهـــایچرخـــهحیـــاتمدیریـــتقـــرارداد
)ContractLifeCyclePhases(:	بررســی	فــــازهای	
Pre-Award	و	Award	و	Post-Award	در	زمینــه	مدیریت	

قــرارداد
فازهــایچرخــهحیــات در اصلــی «حوزههــای
ــرارداد)Domains(:	بررســی	محدوده	هــای	 مدیریــتق
ارائــه	شــده	مدیریــت	قــرارداد	در	هــر	فــاز	بــرای	ایجــاد	

ــرارداد ــت	ق ــج	اثربخــش	مدیری نتای
ــوردنیازدر ــایمــ ــیتهاوشایستگــیهـ «صاحـ
حوزههــایاصلــیدرفازهــایچرخــهحیــاتمدیریــت
قــرارداد)Competencies(:	بررســی	فرآیندهــای	تاییــد	
ــی	 ــه	همــراه	ارزیاب شــده	در	هــر	حــوزه	)Domains(،	ب
ــرای	کســب	نتایــج	قابــل	 همزمــان	وظایــف	شــغلی	ب

قبــول	در	زمینــه	مدیریــت	قــرارداد
«وظایــفمدیــرانقــرارداد)JobTasks(:	بررســی	
ــری	 ــب	حداکث ــرای	کس ــرارداد	ب ــران	ق ــف	مدی وظای

ــده ــن	ش ــد	تدوی ــج	در	فرآین نتای
قـــــرارداد مــدیریـــــت دانـــــش پیکـــــــره .2

)ContractManagementBodyofKnowledge(

«چهارچــوباصلــیمدیریــتقــرارداد:	اهــداف،	
تعاریــف،	چرخــه	حیــات،	ذینفعــان،	روندهــای	محیطــی	
و	اثــرات	آن	بــر	روی	الزامــات	کســب	و	کار،	شــاخص	های	
عملکــردی،	حرفــه	مدیــر	قــرارداد،	محدوده	های	دانشــی	

ــرارداد	و	... ــر	ق ــرای	مدی ــاز	ب مورد	نی
«بررســیپیکــرهاصلیCMBOK:	سیســتم	شایســتگی	
CMBOK،	بررســی	چهارچــوب	اصلــی	و	ارتبــاط	CMS	بــا	

CMBOK	و	...

قــرارداد:  مدیریــت در رهبــری شایســتگیهای »
	،CMBOK	ــری ــدل	شایســتگی	رهب ــری،	م ــف	رهب تعری
ــرش	و	 ــی،	نگ ــارکت	تیم ــر،	مش ــتگی	ها،	کاراکت شایس

ــرارداد	و	... ــت	ق ــداف	در	مدیری اه
«شایســتگیهایمدیریتــیدرمدیریــتقــرارداد: 
تعریــف	مدیریــت،	مدیریت	کســب	و	کار	)یکپارچه	ســازی	
برنامه	ریــزی،	مدیریــت	مالــی،	ارزیابــی	اقتصــادی،	
بازاریابــی،	 اطالعــات،	 مالــی،	مدیریــت	 آنالیزهــای	
ــن	 ــاط	بی ــروژه	)ارتب ــت	پ ــات(،	مدیری ــت	عملی مدیری
ــر	 ــرارداد	ب ــروژه	و	مدیریــت	ق ســاختارهای	مدیریــت	پ
اســاس	چهارچــوب	اســتاندارد	CMS(،	مدیریت	ریســک،	
مدیریــت	مالــی	و	مدیریــت	زنجیــره	تامیــن	در	قالــب	
ــوب	CMS	و	... ــاس	چهارچ ــر	اس ــرارداد	و	ب ــاختار	ق س
«فــازPre-Awardازچرخــهحیــاتمدیریــتقــرارداد: 
و	 برنامــه	 درخواســت	 	،Pre-Award فــاز	 تعریــف	

و	... پیشــنهاد	 آماده	ســازی	 پیشــنهادات،	
ــرارداد:  ــتق ــاتمدیری ــهحی ــازAwardازچرخ «ف
ــه	 ــه،	برنام ــز	قیمــت	و	هزین ــاز	Award،	آنالی ــف	ف تعری
مذاکــرات،	انتخــاب	منابــع	و	مراجــع،	مدیریــت	اختالف	

نظــرات	و	...
«فــازPost-Awardازچرخــهحیــاتمدیریــتقرارداد: 
تعریــف	فــاز	Post-Award،	مدیریــت	قــرارداد،	تضمیــن	
ــکاران	 ــی	و	پیمان ــای	فرع ــت	قرارداده ــت،	مدیری کیفی

جــزء،	مدیریــت	تغییــرات،	اختتــام	قــرارداد	و	...
«فراگیریشایستگیها:	یادگیری	مداوم،	شایستگی	های	

فردی،	مزیت	رقابتی	سازمانی	و	...		
ـــروژه ـــرانپ ـــصمدی ـــراردادمخت ـــتق ـــایمدیری 3.راهنم

)ContractAdministrationGuidelines(

«تعاریــفاولیــهومفاهیــم:	اهــداف	مدیریت	قــرارداد،	
فرم	هــای	قــراردادی	همســان،	مدیریت	قــرارداد	و	...

 :)Pre-Design(مدیریتقرارداددرفازقبلازطراحی»
اجرای	 روش	های	 انتخاب	 	،PMP پروژه	 برنامه	مدیریت	
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مدیریت	 	،)PMIS( اطالعات	 مدیریت	 	،)PDS( پروژه	
پایداری	)Sustainability(،	الزامات	کارفرما	)OPR(،	مطالعات	
مفهومی	)Conceptual(،	مطالعات	هزینه،	مطالعات	برنامه	
و	 طراحان	 انتخاب	 	،)Milestone و	 	Master( زمان	بندی	

مشاوران	طراحی،	انتخاب	مشاوران	قرارداد	و	...
«مدیریــتقــرارداددرفازطراحــی)Design(:	مدیریت	
	،Master	زمانــی	برنامــه	مدیریــت	طراحــی،	قراردادهــای
ارزیابی	هــای	 	،)QMS( مدیریــت	کیفیــت	 سیســتم	
طراحــی،	ارزیابی	هــای	پایــداری،	تدویــن	نقشــه	های	و	
شــرایط	فنــی	قــرارداد،	ارزیابــی	شــرایط	فنــی	و	الزامات	
تدویــن	شــده،	ارزیابــی	ســاخت	پذیری	نقشــه	ها،	
ارزیابــی	قابلیــت	بهره	بــرداری،	ارزیابــی	مهندســی	ارزش،	
فاز	به	فــاز،	 بودجه	بنــدی	 قــرارداد،	 بســته	 تدویــن	

ــی	Pre-Bid Construction	و	... تدویــن	برنامــه	زمان
تدارکات/مناقصـــه فـــاز در قـــرارداد مدیریـــت »
)Procurement/Bidding(:	تدویـــن	لیســـت	مناقصه	گـــران،	
ایجـــاد	کمپیـــن،	پیـــش	ارزیابـــی،	تبلیغـــات،	توزیـــع	
ـــه،	 ـــش	از	مناقص ـــای	پی ـــا،	کنفرانس	ه ـــناد،	الحاقیه	ه اس
مدیریـــت	اطالعـــات	در	فـــاز	مناقصـــه،	برگـــزاری	و	ارزیابـــی	
ـــرارداد،	 ـــش	از	Award	ق ـــات	پی ـــه،	جلس ـــن	مناقص در	حی
ـــت	 ـــه	کار	)Notice to Proceed(،	مدیری ـــروع	ب ـــالن	ش اع

ـــه	و	... ـــات	هزین ـــی	و	گزارش ـــه	زمان برنام
 :)Construction(مدیریــتقرارداددرفازســاخت/اجرا»
ــات	و	 ــاخت/اجرا،	الزام ــروع	س ــش	از	ش ــات	پی جلس
شــرایط	خصوصــی	قــرارداد،	برنامــه	اجرایــی	مدیریــت	
قــرارداد،	 اولیــه	 شــرایط	 مستندســازی	 قــرارداد،	
مجوزهــا،	ضمانت	نامه	هــا،	فرآینــد	مدیریــت	ارتباطــات،	
جلســات،	فرآینــد	مستندســازی	حیــن	اجــرا،	مدیریــت	
ایمنــی،	 مدیریــت	 مدیریــت	کیفیــت،	 اطالعــات،	
ــه	ســایت	پــروژه،	مدیریــت	تغییــرات،	 گزارشــات	روزان
کنتــرل	هزینــه،	مدیریــت	برنامــه	زمان	بنــدی،	مدیریــت	
پرداخت	هــا	و	صــورت	وضعیت	هــا،	ارزیابــی	وضعیــت	

گزارشــات،	ارزیابــی	ادعاهــا،	ارزیابــی	خســارات،	ارزیابــی	
مســتندات،	ارزیابــی	Punch-Listهــا،	تســت	و	بررســی	

ــدازی	و	... ــرداری	و	راه	ان ــت	بهره	ب ــی	جه نهای
«مدیریـــتقـــرارداددرفـــازپـــسازســـاخت
و	 بهره	بــرداری	 چکلیســت	 	:)Post-Construction(
ــداری،	 ــرا	و	نگه ــتورالعمل	اج ــدی،	دس ــه	زمان	بن برنام
آمــوزش	نیروهــای	فــاز	بهره	بــرداری،	مدیریــت	قطعــات	
و	دوره	ضمانــت،	مجوزهــای	نهایــی،	مستندســازی	
ــام	 ــات،	اختت ــا	و	اختالف ــل	ادعاه ــدار،	ح ــروژه	پای پ
قــرارداد	و	پرداخــت	نهایــی،	گزارشــات	اختتــام	پــروژه،	

ــروژه	و	... ــام	پ اختت
مدیریــت	 نمونــهچکلیســتها:	چکلیســت	های	 »
ــس	 ــه	پ ــا	مرحل ــل	از	طراحــی	ت ــه	قب ــرارداد	از	مرحل ق
	،PPM و	 	CPM و	 	PMP چکلیســت	های	 ســاخت،	 از	
فازهــای	 در	 جلســات	 مدیریــت	 چکلیســت	های	

ــاخت	 ــس	از	س ــا	پ ــی	ت ــف	طراح مختل
ــه ــهدرعرص ــنادمناقص ــوردیازاس ــایم «نمونهه
ــران،	 ــرای	مناقصه	گ ــات	ب ــات،	اطالع ــل:	تبلیغ بینالمل
صالحیــت	 تاییــد	 اظهارنامــه	 مناقصــه،	 فرم	هــای	
	،)Notice of Award(	قــرارداد	اعطای	اعــالن	پیمانــکاران،

ضمانت	نامــه	اجــرا،	ضمانت	نامــه	پرداخــت	و	...
«نمونــهابزارهــایرایــجپــروژه:	نقش	هــای	تیــم	پروژه،	
جــداول	RACI،	جــداول	Document Log	و	Submittal	و	
ــه	 ــاز	طراحــی،	گزارشــات	روزان ــدی	در	ف ــه	زمان	بن برنام
پــروژه،	صــورت	جلســات،	اختتامیــه	فــاز	طراحــی،	
اختتامیــه	پــروژه،	بررســی	وضعیــت	مواد	و	مصالــح،	

لیســت	Follow-up	و	Change Order Log	و	...
4.نمونــهقــراردادیبــرایبرنامــهزمانــیوتاخیــرات

«بررسی	یک	نمونه	الزامات	قراردادی	برنامه	زمان	بندی	
)Schedule Contract Terms(

 Delay(	تاخیرات	قراردادی	الزامات	نمونه	یک	بررسی	»
)Contract Terms
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ــن	 ــی	از	جامع	تری ــاخت،	یک ــت	س ــرارداد	در	صنع ــت	ق ــرای	مدیری ــده	ب ــن	ش ــه	تدوی ــن	روی ــت	ای ــوان	گف ــاید	بت ش
رویه	هــا	در	کشــورمان	بــوده،	کــه	بــا	ترکیــب	ســاختارهای	مدیریــت	پــروژه	و	قــرارداد،	بــرای	اولیــن	بــار	بــه	ایــن	شــکل	

ــن	دوره: ــود.	در	ای ــه	می	ش ارائ

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

اولیــن	موسســه	ای	کــه	مدیریــت	قــرارداد	را	بــر	اســاس	آخریــن	نســخه	اســتاندارد	)CMS(	)ســال	۲۰۲۲(	و	راهنمــای	مدیریــت	
قــرارداد	)CMBOK(	)ســال	۲۰۲۳(	در	کشــور	آمــوزش	می	دهــد.

اولیــن	موسســه	ای	کــه	راهنمــای	مدیریــت	قــرارداد	را	بــا	رویکــرد	صنعــت	ســاخت	و	بــر	اســاس	آخریــن	نســخه	از	راهنمــای	
انجمــن	مدیریــت	ســاخت	آمریــکا	)CMAA(	)ســال	۲۰۲۱(	در	کشــور	آمــوزش	می	دهــد.	

اولیــن	موسســه	ای	کــه	یــک	نمونــه	ســاختار	یافتــه	از	مشــخصات	فنی	برنامــه	زمان	بنــدی	قــرارداد	را	بــا	رویکرد	یکپارچه	ســازی	
زمان	بنــدی،	مالــی	و	تاخیــرات	آمــوزش	می	دهــد.	

ــی،	 اولیــن	برگزارکننــده	دوره	جامــع	مدیریــت	قــرارداد	در	کشــور	و	عرصــه	بین	الملــل	کــه	مبانــی	برنامه	ریــزی،	مدیریــت	مال
مدیریــت	اســناد،	آنالیــز	تاخیــرات،	مدیریــت	ادعــا	و	مدیریــت	قــرارداد	را	یکپارچــه	نمــوده	اســت.	

متمایزســازی	فراگیــران	بــه	دلیــل	آمــوزش	به	روزتریــن	منابــع،	اســتانداردها،	ســندها	و	مراجــع	آنالیــز	تاخیــرات	در	دنیــا	کــه	
بعضــا	دسترســی	بــه	برخــی	از	آنهــا	در	کشــور	ســخت	و	یــا	ناممکــن	اســت.	

ارائه	ویدئوها	و	جزوات	به	صورت	کامل
 CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

ســاختار	کلــی	و	اســتاندارد	اصلــی	مدیریــت	قــرارداد	را	از	منظــر	چرخــه	حیــات،	فازهــا،	حوزه	هــا،	شایســتگی	ها	و	وظایــف	
مدیــر	قــرارداد	فــرا	خواهیــد	گرفــت.	

ــف	 ــای	مختل ــرارداد،	در	بخش	ه ــت	ق ــتاندارد	مدیری ــه	اس ــه	ب ــا	توج ــا	و	ب ــرارداد	را	در	پروژه	ه ــاختار	ق ــن	س ــوه	تدوی نح
Pre-Award	و	Award	و	Post-Award،	همــراه	بــا	شایســتگی	های	مورد	نیــاز	رهبــران	و	مدیــران	قــرارداد،	فــرا	خواهیــد	گرفــت.	
بــه	عنــوان	مدیــر	پــروژه،	بــا	تمامــی	مســئولیت	ها	و	وظایــف،	از	مرحلــه	قبــل	از	طراحــی	)Pre-Design(	تــا	مرحلــه	پــس	از	ســاخت	

)Post-Construction(	آشــنا	شــده	و	چگونگــی	مدیریــت	قــرارداد	را	بــا	بررســی	چکلیســت	های	متعــدد	فــرا	خواهیــد	گرفت.
بــا	بررســی	نمونــه	پیشــنهادی	قــراردادی	در	بخش	هــای	برنامه	ریــزی	پــروژه	)Scheduling Terms(	و	تاخیــرات	
)Terms	Contract	Delay(،	چگونگــی	یکپارچه	ســازی	مبانــی	برنامه	ریــزی،	مالــی	و	تاخیــرات	را	فــرا	خواهیــد	گرفــت.

5
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اســـاس  بـــر  تاخیـــرات  آنالیـــز 
نحـــوه   + مـــوردی  مطالعـــه  یـــک 
P6 وش هـــا در نرم افـــزار بکارگیـــری ر

ــوردی	 ــه	مـ ــک	نمونـ ــدا	یـ ــن	دوره،	در	ابتـ در	ایـ
)Study	Case(	بـــرای	آنالیـــز	تاخیـــرات	ارائـــه	
می	گـــردد	تـــا	بعـــد	از	فراگیـــری	روش	هـــا	و	
ـــه	 ـــم	ک ـــاهده	نمایی ـــرات	مش ـــز	تاخی ـــد	آنالی فرآین
ــد	 ــا	می	تواننـ ــن	تکنیک	هـ ــی	از	ایـ ــه	برخـ چگونـ
قدم	به	قـــدم	در	یـــک	نمونـــه	مـــوردی	بـــه	کار	
گرفتـــه	شـــده	و	چگونـــه	فرضیاتـــی	کـــه	توســـط	
ــا	را	 ــاس	آنالیزهـ ــود،	اسـ ــاذ	می	شـ ــر	اتخـ آنالیزگـ
تشـــکیل	می	دهـــد.	نمونـــه	مـــوردی	فرودگاهـــی	
ـــل	 ـــه	دلی ـــده	و	ب ـــکیل	ش ـــش	تش ـــه	بخ ـــه	از	س ک
مســـیرهای	بحرانـــی	متعـــدد،	وجـــود	قیـــود،	
تســـریع	پـــروژه،	تاخیـــرات	همزمـــان،	تاخیـــر	در	
تســـریع،	تحلیـــل	تاخیـــرات	آینده	نگـــر،	مالکیـــت	
ـــی	 ـــر	از	پیچیدگ ـــوارد	دیگ ـــیاری	از	م ـــناوری	و	بس ش
ــکات	 ــی	آن	نـ ــوده	و	بررسـ ــوردار	بـ ــادی	برخـ زیـ
ـــطحی	 ـــران	در	س ـــرای	تحلیل	گ ـــی	را	ب ـــل	توجه قاب
پیشـــرفته	ارائـــه	می	نمایـــد.	البتـــه	بایـــد	توجـــه	

ـــن	بخـــش	 ـــه	در	ای ـــی	ک داشـــت	روش	هـــا	و	گام	های
ارائـــه	می	شـــود	تنهـــا	رویـــه	موجـــود	نبـــوده	و	
ــز	 ــری	نیـ ــاوت	دیگـ ــای	متفـ ــوان	از	رویه	هـ می	تـ

اســـتفاده	نمـــود.
ـــن	 ـــش	دوم	ای ـــوع،	در	بخ ـــن	موض ـــر	ای ـــالوه	ب ع
در	 روش	هـــا	 پیاده	ســـازی	 ســـراغ	 بـــه	 دوره	
نرم	افـــزار	Primavera P6	خواهیـــم	رفـــت	تـــا	
آنالیـــز	 فرآینـــد	جامـــع	 شـــرکت	کنندگان	دوره	
ـــن	 ـــری	ای ـــوه	بکارگی ـــا	نح ـــروژه،	ب ـــرات	در	پ تاخی
روش	هـــا	در	ایـــن	نرم	افـــزار	نیـــز	آشـــنا	شـــده	و	
بـــه	صـــورت	یـــک	ورکشـــاپ	ایـــن	مـــوارد	را	بررســـی	
نماییـــم.	بخشـــی	کـــه	بـــا	مـــرور	روش	هـــا	آغـــاز	
ـــه	 ـــک	نمون ـــروژه	ای	روی	ی ـــورت	پ ـــه	ص ـــده	و	ب ش
مـــوردی	پیـــش	مـــی	رود.	دوره	ای	کـــه	در	نهایـــت	
ــه	 ــبت	بـ ــرفته	تر	نسـ ــطحی	پیشـ ــما	را	در	سـ شـ
ج	از	 تحلیل	گـــران	تاخیـــرات	در	داخـــل	و	خـــار

کشـــور	قـــرار	خواهـــد	داد.		

ـــه مقدم
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1.مطالعـــهمـــوردیآنالیـــزتاخیـــراتدریـــکپـــروژهنمونـــه

ح	پروژه	نمونه	)پروژه	ترمینال	فرودگاهی(	  شـــر

ـــه		  ـــای	اولی ـــات	و	آنالیزه ـــات	و	اطالع ـــن	فرضی تدوی
ـــروژه ـــزی	پ ـــان	برنامه	ری ـــیله	متخصص بوس

ـــالف		  ـــاد	اخت ح	شـــده	و	ابع بررســـی	ادعاهـــای	مطـــر
بیـــن	پیمانـــکار	و	کارفرمـــا	بـــه	همـــراه	آنالیزهـــای	

ـــم	داوری ـــان	تی ـــه	متخصص اولی

بررســـی	آنالیزهـــای	انجـــام	شـــده	بـــا	روش	 

 Time	Impact	Analysis

آنالیزهـــای		  Float Mapping	و	 روش	پیاده	ســـازی	
ـــر	ســـناریوها ـــرای	درک	بهت ـــم	داوری	ب متخصصـــان	تی

 	 )Concurrent	Delys(	همزمـــان	تاخیـــرات	بررســـی
ـــم	داوری ـــان	تی ـــط	متخصص ـــروژه	توس در	پ

بررســـی	تاخیـــرات	Pacing	در	پـــروژه	توســـط		 
متخصصـــان	تیـــم	داوری

بررســـی	تســـریع	)Acceleration(	و	ارائـــه	آنالیزهـــای		 
ـــده	 ـــام	ش ـــریع	انج ـــزان	تس ـــبه	می ـــرای	محاس الزم	ب

ـــم	داوری ـــان	تی ـــط	متخصص توس

آنالیز	نهایی	نتایج	 

تدوین	و	ارائه	مدارک		 

دفاع	از	مدارک	ارائه	شده	 

2.نحـــوهپیادهســـازیروشهـــایآنالیـــزتاخیـــراتدر

PrimaveraP6 نرمافـــزار

ـــای	دوره	آنالیـــز		  ــازی	برخـــی	از	روش	ه پیاده	سـ
ــک	 ــه	کمـ ــرات	بـ ــل	تاخیـ ــرای	تحلیـ ــرات	بـ تاخیـ

ــاورا	 ــزار	پریمـ ــط	نرم	افـ ــل	)Excel(	و	در	محیـ اکسـ
ــر	روی	چنـــد	نمونـــه	مـــوردی	 P6	بـ
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ــرات	 ــز	تاخی ــا	مــواردی	را	کــه	در	دوره	آنالی ــی	و	پیشــرفته	طراحــی	شــده	ت ــه	صــورت	یــک	دوره	تکمیل ایــن	بخــش	ب
ــری	 ــوه	بکارگی ــا	نح ــر	آن	ب ــالوه	ب ــوردی	مشــاهده	نماییــم	و	ع ــه	م ــه	مطالع ــک	نمون ــر	روی	ی ــده	ب ــوزش	داده	ش آم
روش	هــا	در	نرم	افــزار	P6	نیــز	آشــنا	شــویم.	ایــن	دوره	بــه	دوســتان	شــرکت	کننده	در	دوره	آنالیــز	تاخیــرات	اکیــدا	توصیــه	
می	گــردد	تــا	بتواننــد	مهــارت	خــود	را	ارتقــاء	داده	و	مزیــت	رقابتــی	بیشــتری	بــرای	خــود	ایجــاد	نماینــد.	در	ایــن	دوره:

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

بررسی	بسیاری	از	نکات	و	مبانی	تحلیل	تاخیرات	بر	روی	یک	نمونه	موردی	واقعی
P6	افزار	نرم	کمک	به	جامع	دوره	در	شده	داده	آموزش	تاخیرات	تحلیل	های	روش	سازی	پیاده

آموزش	راهکارها،	نکات	کلیدی،	نهفته	و	شیطنت	های	ممکن	در	زمان	تحلیل	ها
متمایزســازی	فراگیــران	بــه	دلیــل	آمــوزش	پیشــرفته	بــر	روی	یــک	نمونــه	مــوردی	واقعــی	کــه	بــه	مرحلــه	اختــالف	رفتــه	و	

جزئیــات	فراوانــی	را	بــه	همــراه	دارد.	
ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(

 CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

ـــده	 ـــیده	ش ـــالف	کش ـــه	اخت ـــروژه	ب ـــه	پ ـــرایطی	ک ـــه	و	در	ش ـــروژه	نمون ـــک	پ ـــر	روی	ی ـــرات	را	ب ـــل	تاخی ـــازی	تحلی پیاده	س
ـــت.	 ـــد	گرف ـــرا	خواهی ـــت	ف اس

تکنیک	هـــای	فنـــی	و	مهـــم	را	در	زمـــان	پیاده	ســـازی،	تحلیـــل،	تدویـــن	و	ارائـــه	و	دفـــاع	از	مـــدارک	در	یـــک	پـــروژه	
ـــت. ـــد	گرف ـــرا	خواهی ـــه،	ف نمون

نحـــوه	پیاده	ســـازی	برخـــی	از	رویه	هـــای	تحلیـــل	تاخیـــرات	را	کـــه	در	دوره	جامـــع	آنالیـــز	تاخیـــرات	فـــرا	گرفته	ایـــد،	در	
ـــت.		 ـــد	گرف ـــرا	خواهی ـــاورا	P6	ف ـــزار	پریم نرم	اف

5

مهارتسخت نـــوعدوره

ارشدواستراتژی سطـحدوره

مدیریتقرارداد دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپورـمهندسمسعودامینی مـــدرسان

گواهینامهحضور گواهینامهها

فرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه

PrimaveraP6برنامهریزی،زمانبندیوکنترلپروژهبااستفادهاز

فرآیندجامعآنالیزتاخیراتپروژه

پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره

6

1

2

3

ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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 Bexel Manager آمــوزش
وژه و پیوند گزارش ها  ویکرد مدیریت پر با ر

Power BI  بــا استفــاده از

یکـــی	از	اصلی	تریـــن	چالش	هایـــی	کـــه	در	بحـــث	
مدل	ســـازی	اطالعـــات	ســـاخت	)BIM(	بـــا	آن	
مواجـــه	هســـتیم،	یکپارچه	ســـازی	مدل	هـــای	
ـــی	 ـــه	یک ـــه	ب ـــوده	ک ـــف	3D	و	4D	و	5D	و	6D	ب مختل
از	چالش	هـــای	متخصصـــان	ایـــن	حـــوزه	تبدیـــل	
گردیـــده	اســـت.	از	ســـوی	دیگـــر،	اگـــر	مدیـــران	
ـــروژه	اطالعـــات	کافـــی	از	نحـــوه	اجـــرای	 ســـاخت	و	پ
پـــروژه	داشـــته	باشـــند	و	شـــرایطی	فراهـــم	گـــردد	تـــا	
ـــران	 ـــار	مدی ـــد	و	در	اختی ـــه	تولی ـــا	در	لحظ گزارش	ه
ــت	 ــروژه	قابلیـ ــان	پـ ــه	و	زمـ ــرد،	هزینـ ــرار	گیـ قـ
ـــات	 ـــوان	تصمیم ـــته	و	می	ت ـــتری	داش ـــرل	بیش کنت
ـــن	 ـــود.	ای ـــذ	نم ـــب	اخ ـــان	مناس ـــی	را	در	زم مقتض
ـــن	 ـــی	بی ـــاد	یکپارچگ ـــق	ایج ـــا	از	طری ـــوع	تنه موض
مدل	هـــای	مختلـــف	BIM	مقـــدور	خواهـــد	بـــود.		
در	همیـــن	راســـتا،	نرم	افـــزار	Bexel Manager	یـــک	
ابـــزار	قدرتمنـــد	بـــا	قابلیت	هـــای	فـــراوان	در	
ـــت	 ـــرد	مدیری ـــا	رویک ـــازی	BIM	ب ـــه	یکپارچه	س زمین
پـــروژه	اســـت.	ایـــن	نرم	افـــزار	دارای	قـــدرت	
پـــردازش	چشـــم	گیر	و	منعطـــف	بـــا	نرم	افزارهـــای	
ـــای	مهـــم	 ـــوده	و	از	مزای ـــف	در	ایـــن	صنعـــت	ب مختل

اســـتفاده	از	ایـــن	نرم	افـــزار	می	تـــوان	بـــه	اضافـــه	
ـــر	 ـــت	تعمی ـــی	مدیری ـــم	BIM	یعن ـــد	شش ـــدن	بع ش
ـــت	 ـــدن	قابلی ـــه	ش ـــرد.	اضاف ـــاره	ک ـــت	اش و	نگهداش
مدیریـــت	هوشـــمند	اســـناد	و	مـــدارک	پـــروژه	و	
هم	چنیـــن	قابلیـــت	همگام	ســـازی	اطالعـــات	بـــا	
نرم	افـــزار	قدرتمنـــد	Power BI،	از	جذابیت	هـــای	
شـــگفت	انگیز	کار	بـــا	ایـــن	نرم	افـــزار	اســـت	کـــه	
می	توانـــد	مـــا	را	در	زمینـــه	آنالیـــز	تاخیـــرات،	
مدیریـــت	ادعـــا	و	البتـــه	مدیریـــت	قـــرارداد	بـــه	

ـــد.		 ـــک	نمای ـــبی	کم ـــکل	مناس ش
از	ایـــن	رو،	بـــار	دیگـــر	و	بـــا	هـــدف	متمایزســـازی	
ــه	 ــری	در	زمینـ ــه	دوره	دیگـ ــن	عرصـ ــاالن	ایـ فعـ
ــف	 ــاخت	)BIM(	تعریـ ــات	سـ ــازی	اطالعـ مدل	سـ
گردیـــده	تـــا	بتوانـــد	نحـــوه	یکپارچه	ســـازی	ایـــن	
 Bexel Manager	ــزار ــوزش	نرم	افـ ــا	آمـ ــوارد	را	بـ مـ
ــران	 ــه	فراگیـ ــروژه	بـ ــرد	مدیریـــت	پـ ــا	رویکـ و	بـ
آمـــوزش	دهـــد.	دوره	ای	کـــه	بـــه	دلیـــل	آمـــوزش	
ــا	 ــده	بـ ــن	شـ ــای	تدویـ ــد	گزارش	هـ ــوه	پیونـ نحـ
ـــرای	فعـــاالن	ایـــن	 ـــزی	را	ب Power BI	ســـاختار	متمای

ــد.	 ــاد	می	نمایـ ــوزه	ایجـ حـ

ـــه مقدم
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BexelManager1.آشـــناییبـــانوارابزارهـــاینرمافـــزار

2.تعریـــفپـــروژهنمونـــهوواردکـــردنطراحیهـــای

BexelManagerـــزار ـــهنرماف ـــدیب ـــدیو3بع 2بع

3.نحـــوهایجـــادClashTestوClashDetectionدر

نرمافـــزار

ــر ــامQuantityTake-offبـ ــرآوردوانجـ ــرهوبـ 4.متـ

اســـاسپـــروژهنمونـــه

5.ایجـــادســـاختارشکســـتکار)WBS(پـــروژهنمونـــه

ــری ــهکارگیـ ــا)Baseline(وبـ ــهمبنـ ــمبرنامـ 6.تنظیـ

ابزارهـــایکنتـــرلپـــروژه

4D7.ایجادمدل

8.تخصیـــصهزینـــهویکپارچهســـازیمـــدلبـــه

5Dصـــورت

ــاد ــهایجـ ــزاردرزمینـ ــاینرمافـ ــاابزارهـ ــناییبـ 9.آشـ

6Dیـــکمـــدل

نمونـــه پـــروژه مـــدارک و مســـتندات ایجـــاد .10

11.لینـــکگزارشهـــامدیریـــتپـــروژهاینرمافـــزاربـــا

ــا ــازیگزارشهـ ــزارPowerBIوهوشمندسـ نرمافـ
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ــه	نحــوه	 ــران	ســاخت،	ب ــزی	و	نقــش	مدی ــم	برنامه	ری ــزاری،	مفاهی ــرور	فرمان	هــای	نرم	اف ــر	م ــن	دوره،	عــالوه	ب در	ای
بکارگیــری	و	ایجــاد	مدل	هــای	4D	5D،	و	6D	بــه	صــورت	کامــال	پــروژه	محــور	پرداختــه	می	شــود.	در	ایــن	دوره	آمــوزش	

شــما	در	۷	گام	تکمیــل	می	شــود.	

وجـــهتمایـــزایـــندوره

1

2

3

4

برگزاری	دوره	با	رویکرد	مدیریت	پروژه	برای	مدیران،	کارشناسان	و	مشاوران	فعال	در	این	حوزه
آموزش	نرم	افزار	به	صورت	پروژه	ای	و	کامال	اجرایی	

استفاده	از	Power BI	برای	یکپارچه	سازی	و	بهبود	گزارش	ها
Synchro	و	Navisworks	دوره	در	شده	ارائه	های	آموزش	با	مبانی	سازی	یکپارچه

BIM	سازی	مدل	بحث	در	آموزشی	و	اجرایی	سابقه	ها	سال	از	مندی	بهره
متمایزسازی	فراگیران	با	آموزش	نکات	کلیدی	و	نهفته	در	نرم	افزار

ارائه	ویدیوها	و	جزوات	به	صورت	کامل	)جزوات	تنها	در	اختیار	اعضای	کانون	قرار	می	گیرد(
گروه	پشتیبانی	۶۰	روزه	از	زمان	شروع	دوره

CM	راه	نقشه	راستای	در	هدفمند	و	یافته	ساختار	جامع،	صورت	به	محتوا	ارائه

مبانی	کار	با	نرم	افزار	را	فراگرفته	و	با	ریبون	های	نرم	افزار	Bexel Manager	آشنا	می	شوید.	
نحــوه	کار	بــا	مــدل	3D	و	چگونگــی	یکپارچه	ســازی	نقشــه	های	طراحــی	شــده	توســط	نرم	افزار	هــای	مدل	ســازی	بــا	

ــت.	 ــد	گرف ــرا	خواهی ــزار	Bexel Manager	را	ف نرم	اف
نحوه	انجام	Clash Detection	را	در	این	نرم	افزار	که	اقدام	به	یکپارچه	سازی	مدل	ها	نموده	است،	فرا	می	گیرید.	

نحــوه	ایجــاد	ســاختار	شکســت	کار	)WBS(	و	تهیــه	یــک	برنامــه	زمان	بنــدی	بــا	توجــه	بــه	مــدل	ایجــاد	شــده	را	فراگرفتــه	
تــا	در	نهایــت	مــدل	4D	را	یکپارچــه	نماییــم.	

 Quantity	Take-off	و	هزینــه	بــه	مربــوط	ابزارهــای	از	اســتفاده	بــا	و	5D	مــدل	بــا	را	شــده	ایجــاد	مــدل	ســازی	یکپارچه	نحــوه
و	بــه	کمــک	جــداول	اســتاندارد	Masterformat	و	Uniformat	فــرا	خواهیــد	گرفــت.	

ابزارهای	کاربردی	نرم	افزار	در	زمینه	6D	را	فرا	گرفته	و	نحوه	اضافه	کردن	برخی	مستندات	و	مدارک	پروژه	را	خواهید	آموخت.	
نحوه	لینک	دهی	خروجی	های	نرم	افزار	Bexel Manager	به	نرم	افزار	Power BI	را	خواهید	آموخت.	

5

مهارتسخت نـــوعدوره

ارشدواستراتژی سطـحدوره

)BIM(مدلسازیاطالعاتساختمان دپـــارتمان

مهندسکامبیزکردانی مــــدرس

گواهینامهحضور گواهینامهها

فرآیندیکپارچهبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه
PowerBIآموزشهوشمندسازیمدیریتپروژهبااستفادهاز

SynchroوNavisworksآموزشیکپارچهمدیریتزمانوهزینهبا
پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره
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ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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اجـراپـذیری بـرنامه زمـان بنـدی
)Schedule Constructability( 

)فرآیند + چالش ها + چکلیست ها(
)AACE بر اساس سندی از(

ــه	 ــد	برنامـ ــا	تاییـ ــای	پروژه	هـ ــی	از	چالش	هـ یکـ
مواقـــع	 از	 بســـیاری	 در	 و	 بـــوده	 زمان	بنـــدی	
ـــه	 ـــن	برنام ـــد	ای ـــی	از	تایی ـــم	کارفرمای ـــاور	و	تی مش
ـــودداری	 ـــود،	خ ـــرادات	موج ـــرس	از	ای ـــت	ت ـــه	عل ب
ـــودداری	 ـــوع	خ ـــن	موض ـــکار	ای ـــا	راه ـــد.	ام می	کنن
ـــد	آگاه	باشـــیم	 ـــوده	و	بای کـــردن	از	تاییـــد	برنامـــه	نب
کـــه	تاییـــد	دیرهنـــگام	برنامـــه	زمان	بنـــدی	یـــا	
عـــدم	تاییـــد	آن	تبعـــات	بســـیار	بیشـــتری	بـــرای	
ــد	 ــا	خواهـ ــوص	کارفرمـ ــرارداد،	بخصـ ــن	قـ طرفیـ
ـــه	 ـــر	ب ـــی	منج ـــد	حت ـــه	می	توان ـــی	ک ـــت.	تبعات داش
ـــض	 ـــاد	نق ـــکار	و	ایج ـــرات	پیمان ـــدن	تاخی ـــاز	ش مج
ـــردد.	 ـــا	گ ـــمت	کارفرم ـــراردادی	از	س ـــدات	ق تعه

پـــس	راهـــکار	موجـــود	بررســـی	ســـاختارمند	برنامـــه	
ــا	 ــه	کارفرمـ ــوری	کـ ــه	طـ ــوده،	بـ ــدی	بـ زمان	بنـ
ـــان	بیشـــتری	اجراپذیـــری	برنامـــه	 ـــا	اطمین ـــد	ب بتوان
ــوع	 ــن	موضـ ــد.	ایـ ــد	نمایـ ــدی	را	تاییـ زمان	بنـ
ـــه	 ـــری	برنام ـــی	اجراپذی ـــوان	ارزیاب ـــت	عن ـــه	تح ک

 )Schedule	Constructability	Review( زمان	بنـــدی	
مطـــرح	اســـت،	در	ســـندهای	مختلفـــی	بررســـی	
شـــده	و	تیم	هـــای	تخصصـــی	پـــروژه	می	تواننـــد	
بـــا	فراگیـــری	ایـــن	رویکـــرد،	نقـــش	باالتـــری	در	

ـــد.		 ـــا	نماین ـــکالت	ایف ـــروز	مش ـــری	از	ب جلوگی
اهمیـــت	 بـــه	 توجـــه	 بـــا	 و	 ایـــن	رو	 از	
زمان	بنـــدی برنامـــه	 اجراپذیـــری	 ارزیابـــی	
قصـــد	 	،)Schedule	 Constructability	 Review(
ـــی	 ـــر	روی	یک ـــز	ب ـــا	تمرک ـــه	ب ـــم	در	دوره	ای	ک داری
از	مهم	تریـــن	اســـناد	انجمـــن	مهندســـی	هزینـــه	
ــن	 ــی	ایـ ــه	بررسـ ــردد،	بـ ــزار	می	گـ )AACE(	برگـ
نـــکات	حیاتـــی	بپردازیـــم	و	فرآینـــد	و	مـــواردی	
را	کـــه	بایـــد	در	زمـــان	ارزیابـــی	مورد	نظـــر	قـــرار	
ـــورت	 ـــه	ص ـــن	دوره	ب ـــم.	ای ـــوزش	دهی ـــرد	را	آم گی
ـــد	 ـــزار	خواه ـــون	برگ ـــرای	اعضـــای	کان اختصاصـــی	ب
ــوی	از	 ــد	عضـ ــور	در	آن	بایـ ــرای	حضـ ــد	و	بـ شـ

کانـــون	دانش	پژوهـــان	ACEMI	باشـــید.

ـــه مقدم
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1.مبانی،مفاهیموکاربردفرآیندارائهشده

2.فرآینداجراییپیشنهادی

«پیشینه
)SCR(ــهزمانبنـــدی ــریبرنامـ «ارزیابـــیاجراپذیـ
«بررســـیشـــرایطارزیابـــیدرطـــولفازهـــای

ــروژه ــفپـ مختلـ
فاز	طراحی	 
فاز	تدارکات	و	مناقصه	 
فاز	اجرا	 

SCRماحظـــاتکلیـــدیدرزمانـــیارزیابـــی»
جامعیت	 
هماهنگی	 
بهره	برداری	 
کارهای	دست	دوم	 
نقاط	کنترلی	 
ایمنی	 
اقالمی	با	زمان	تامین	طوالنی	 
مالحظات	اثر	آب	و	هوایی	 
متناسب	بودن	جزئیات	 

)SitePlanning(تدویـــنوتوســـعهبرنامـــهکارگاه»
زیرساخت	های	موقت	 
برنامه	ریزی	نحوه	دسترسی	به	کارگاه	 
جانمایی	کارگاه	 
برنامه	ریزی	ماشین	آالت	و	نیروهای	انسانی	 
اولویت	بندی	بهینه	اجرای	کار	 
ایمنی	کارگاه	 
اولویت	بندی	کارهای	عمرانی	 
سیستم	های	دائمی	بکاررفته	در	فاز	اجرا	 

ـــدی ـــهزمانبن ـــریبرنام ـــیاجراپذی «چکلیســـتارزیاب
)SCR(

ـــاخت ـــزوس ـــدیتجهی ـــهزمانبن ـــتبرنام «چکلیس
کارگاه
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ـــای	 ـــعه	مهارت	ه ـــرای	توس ـــن	AACE،	ب ـــناد	انجم ـــن	اس ـــی	از	مهم	تری ـــاس	یک ـــر	اس ـــدی	را	ب ـــکات	کلی ـــن	دوره،	ن در	ای
ــم	 ــکاران،	هـ ــرای	پیمانـ ــم	بـ ــه	هـ ــد.	دوره	ای	کـ ــاد	می	گیریـ ــروژه	یـ ــرل	پـ ــزی	و	کنتـ ــود	در	بخـــش	برنامه	ریـ خـ
ـــر	 ـــدی	را	در	ب ـــکات	کلی ـــروژه	ن ـــرل	پ ـــزی	و	کنت ـــه	برنامه	ری ـــال	در	زمین ـــراد	فع ـــم	اف ـــاوران	و	ه ـــم	مش ـــان،	ه کارفرمای

ـــن	دوره: ـــع،	در	ای ـــت.	در	واق ـــد	داش خواه

وجـــهتمایـــزایـــندوره
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3

4

اولین	برگزار	کننده	دوره	های	RP	انجمن	AACE	با	رویکردی	یکپارچه	در	کشور
AACE	انجمن	از	مهم	سند	یک	آموزش

ایجاد	تمایز	بین	فعاالن	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	با	یادگیری	این	مبانی
برگزاری	دوره	با	رویکرد	یکپارچگی	مبانی	برنامه	ای	و	قراردادی

ارائه	ویدئوها	و	جزوات	به	صورت	کامل
 CM	راه	نقشه	راستای	در	پربازده	و	خالصه	تخصصی،	صورت	به	محتوا	ارائه

مبانی،	مفاهیم	و	کاربرد	فرآیند	ارائه	شده	را	فرا	خواهید	گرفت.
فرآیند	اجرایی	پیشنهادی	برای	تحلیل	اجراپذیری	برنامه	زمان	بندی	)SCR(	را	یاد	خواهید	گرفت.	

5

مهارتسخت نـــوعدوره

ارشدواستراتژی سطـحدوره

مدیریتبرنامهریزیوزمانبندی دپـــارتمان

دکترسیدمحمدرضاعلویپور مــــدرس

گواهینامهحضور گواهینامهها

فرآیندبرنامهریزی،زمانبندی،ارزیابیوکنترلپروژه پیــشنیـاز

جـــزئیاتدوره
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ـــدآموخـــت ـــهخواهی آنچ
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بـــا مـــا همـــراه باشــید

مـوسسهمهندسـیومـدیریتسـاختعلـویپـور

+982146100445+982146100450

info@dralavipour.com ACEMI

ACEMI_social Alavipour_pm

ACEMI_channel Alavipour_pm
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https://www.instagram.com/ACEMI_SOCIAL/
https://www.youtube.com/@acemi_channel
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