مًسسٍ آمًزش ي تًسعٍ مىابع اوساوی اتاق بازرگاوی تُران ( )ITECCبا َمکاری مًسسٍ مذیریت پريشٌ استرالیا ( )AIPMبرگسار می ومایذ

کارگاه آموزشی آنالین مدیریت پروژه
مذت ديرٌ  30 :ساعت ،در  12جلسٍ

برگسار کٌٌدُ :اویستیتً مذیریت پريشٌ استرالیا
مذرسPaul Muller :
ديشىبٍَا از ساعت  16:00لغایت  18:30ي پىجشىبٍ َا از ساعت  10:00لغایت  ،12:30شريع از 99/06/03
کارگاُ بِ زباى اًگلیسی برگسار هیشَد
شُریٍ کارگاٌ  4/375/000تًمان میباشذ
(اعضای اتاق بازرگاوی تُران از  %20تخفیف برخًردار َستىذ)
َمراٌ با ارائٍ دي گًاَیىامٍ مجسا از  ITECCي AIPM
سرفصلهای آموزشی :
چگًوگی آغاز یک پريشٌ How to initiate projects

چگًوگی بروامٍ ریسی پريشٌَا How to plan projects

 -چْارچَبّای پرٍشُ Project framework

 -ساختار تفکیک کار Work breakdown structure

 -سْاهداراى پرٍشُ Project stakeholder

 -زهاًبٌدی پرٍشُ (گاًت چارت) Project Schedule

 -شٌاخت فرصتّا Opportunity Identification

 -بَدجِ پرٍشُ Project budget

 -تحلیل جایگسیيّا Alternatives Analysis

 هدیریت ریسک Risk management تْیِ ٍ تدارک Procurement -هدیریت پرٍشُ چابک Agile PM

چگًوگی ارائٍ پريشٌَا How to deliver projects
 -تَسعِ تینّای پرٍشُ Developing project teams

 -رّبری پرٍشُ ّای هَفك

Leading successful

projects
 گسارش ٍضعیت Status reporting -هدیریت تغییر Managing change

چگًوگی بسته پريشٌَا How to close projects
 بستي اجرایی پرٍشُ Administrative close -بِ کار گرفتي آهَختِّا Actioning lessons learned

 -تداٍم تَسعِ حرفِ

ای Continuing professional

development
 -فرٌّگ تعالی پرٍشُ A culture of project excellence

محل برگساری :ساختواى شوارُ  2اتاق بازرگاًی تْراى بِ ًشاًی خیاباى خالد اسالهبَلی ،خیاباى بیست ٍ یکن ،پالک 10
جْت ثبت ًام بِ ٍبسایت هَسسِ آهَزش بِ آدرس  edu.tccim.irلست دٍرُ ّای آهَزشی(دٍرُ ّای کَتاُ هدت) هراجعِ ًوایید.
جُت دریافت اطالعات با شمارٌ تلفهَای  88107732ي  88107723تماس حاصل وماییذ( .ياتس اپ)09306016054 :

فرم ثبت نام کارگاه آموزشی آنالین مدیریت پروژه

وام ي وام خاوًادگی .............................................................. :

کذ ملی ................. .................................... :

رشتٍ تحصیلی................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

وام شرکت  /سازمان ..................... ........................................ :

سمت........................................................ :

آدرس .......................................... ...........................................................................................................................
:
تلفه ثابت ي َمراٌ .................... ....................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل................................................................ ......................................................................................... :
بازرگاوی...........................................................................................................................
:
شمارٌ عضًیت  /کارت
تاریخ  .......................................................... :امضاء............................................................................................. :

در صًرت عذم دسترسی بٍ سایت جُت ثبت وام آوالیه
لطفا شْریِ دٍرُ را بِ شوارُ حساب سیبا بِ شوارُ ً 0111349206007سد باًک هلی ایراى شعبِ آزادگاى بِ ًام هَسسِ آهَزش اتاق
بازرگاًی تْراى ٍاریس کردُ ٍ بِ ّوراُ فرم ثبت ًام خَد از طریك ًوابر  88107762یا ایویل  edu@tccim.irارسال ًوایید.

محل برگساری :ساختواى شوارُ  2اتاق بازرگاًی تْراى بِ ًشاًی خیاباى خالد اسالهبَلی ،خیاباى بیست ٍ یکن ،پالک 10
جْت ثبت ًام بِ ٍبسایت هَسسِ آهَزش بِ آدرس  edu.tccim.irلست دٍرُ ّای آهَزشی(دٍرُ ّای کَتاُ هدت) هراجعِ ًوایید.
جُت دریافت اطالعات با شمارٌ تلفهَای  88107732ي  88107723تماس حاصل وماییذ( .ياتس اپ)09306016054 :

