
قراردادهای ساخت

DBBروش  

DBروش  

 CM-AT-RISKروش 

BIMنقشه راهی به نام 

مدیریت مالی

ارزیابی اقتصادی

برنامه ریزی

MSPنرم افزار 

اسناد و مدارک

آنالیز تاخیرات

1منتورینگ 

P6نرم افزار 

اصول ناب

مدیریت ریسک
  NAVIS رنرم افزا

 SYNCHROو 

POWERBIنرم افزار 

مدیریت ادعا

PMBOKراهنمای 

دفتر مدیریت پروژه 
PMO

استراتژی مدیریت هزینه

استراتژی مهندسی ارزش

استراتژی برنامه ریزی

هوش هیجانی

مشاوران برنامه ریزی

2منتورینگ 

مشاوران آنالیز و اجرای 
ساخت پذیری پروژه

مشاوران مدیریت 
تغییرات پروژه

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت ایمنی پروژه

مدیریت پایداری پروژه

AGILEمدیریت چابک 

Prince2متدولوژی 

منشور اخالق 
در مدیریت پروژه

استراتژی مدیریت قرارداد

استراتژی مدیریت اطالعات

استراتژی مدیریت ریسک

مهارت ارتباطات

مهارت تیم سازی

مشاوران جلوگیری و 
حل اختالفات در پروژه

3منتورینگ 

مشاوران آنالیز و مدیریت 
ریسک پروژه

تامین مالی پروژه

در پروژه BIMمدیریت 

استراتژی مدیریت کیفیت

استراتژی مدیریت ایمنی

استاندارد مدیریت 
CMAAساخت 

مدیریت استرس

4منتورینگ 

مدیریت تعارضات

مشاوران مدیریت کیفیت 
پروژه

مشاوران مدیریت ایمنی 
پروژه

استراتژی مدیریت پایداری

BIMاستراتژی مدیریت 

اجرای پروژه 
CMبه روش 

مدیریت طرح

استراتژی مدیریت 
طرح و برنامه

مهارت رهبری

5منتورینگ 

مشاوران مدیریت 
درس آموخته های پروژه

مهارت مذاکره
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5سطح  –مهارتهای سخت و نرم 4سطح  –مهارتهای سخت و نرم 3سطح  –مهارتهای سخت و نرم 2سطح  –مهارتهای سخت و نرم 1سطح  –مهارتهای سخت و نرم 

راهنمای پیشنیاز دوره های آموزشی
(رنگ هر دوره، نمایانگر گواهینامه ارائه شده است

گواهینامه حرفه ای –گواهینامه حضور 
گواهینامه حضور 

گواهینامه مدیریتی
گواهینامه مشاوران 

( برخی دوره ها پیش نیازی هایی دارند که برای خوانا بودن راهنما مجدد به یکدیگر متصل نشده اند
برای استفاده از راهنما خطوط وصل شده به یک دوره را دنبال کرده و تمامی دوره هایی که در مسیر خطوط 

به عنوان مثال پیش نیاز دوره مدیریت ادعا، دوره آنالیز ( قرار دارند به عنوان پیش نیاز در نظر بگیرید
تاخیرات و پیش نیاز دوره آنالیز تاخیرات، اسناد و مدارک و پیش نیاز دوره اسناد و مدارک، دوره های 

پیش نیاز ((( پس تمامی دوره های برنامه ریزی و مدیریت مالی و ( برنامه ریزی و مدیریت مالی هستند
(دوره مدیریت ادعا خواهند بود

برای کسب اطالعات بیشتر درباره نقشه راه موسسه و خدمات 
آموزشی به راهنمای آموزش و گواهینامه ها در وبسایت موسسه 

(مراجعه کنید

مدیریت ساخت
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