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 واحد علوم و تحقیقات -صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسالمی

  

 سرفصل درس

تعریف مفاهیم پروژه کسب و کار مشتری ذینفع   جلسه اول

 پروژه مدیریت فرایند و مدیریت

 چشم انداز و وضعیت آرمانی پروژه کارآفرینی 

 

 تحلیل فرایند آماده سازی تجهیز منابع  جلسه دوم

  تعیین معیارهای حیاتی موفقیت و پذیرش نتایج

 پروژه

 

( و ABPبرنامه ریزی فعالیت های پروژه بر اساس )  جلسه سوم

 برآورد دقیق الزامات و نیازمندی های اجرای پروژه

  تجزیه سلسله مراتبی پروژه به اجرای قابل تحلیل و

 فعالیت ها در ساختار سلسله مراتبیبرنامه ریزی 

شبکه سازی و خوشه سازی در شرکت های مبتنی   جلسه چهارم

 بر فناوری نوین

برآورد زمان و هزینه و تولرانس های ممکن برای   پنجمجلسه 

فعالیت ها و برنامه ریزی زمان بندی شده فعالیت ها 

همزمان با نیاز به منابع و بودجه ریزی طراحی 

http://www.irandoc.ir/


 

 

فرایند و فرم های گزارش دهی و گزارش گیری برای 

 تمام سطوح مدیریت پروژه

 ترسیم نمودار شبکه و تعیین مسیر بحرانی پروژه  جلسه ششم

  برنامه ریزی اجرای پروژه شامل تقسیم کار و زمان

 سناریو های احتمالیبندی و پیش بینی 

تیم سازی و سرپرستی ارتباطات درون پروژه و   جلسه هفتم

 هدایت فعالیت ها و بازخور گیری

  تحلیل مخاطرات پروژه و برنامه ریزی کاهش

 مخاطرات

  مالحظات فنی اجرای پروژه و سیستم کنترل و

 پذیرش

تهیه گزارش وضعیت پروژه و کنترل گزارش و   جلسه هشتم

 ارزیابی نتایج

 تضاد و انگیزش و رهبری در پروژه کسب و کار  جلسه نهم

مدیریت بر مبنای طرح  –مدیریت بر مبنای هدف   جلسه دهم

 و مدیریت بر مبنای چشم انداز کسب و  کار

 اثربخشی و کارایی و انعطاف پذیری در پروژه 

  تحویل پروژه و ارزشیابی  –تهیه گزارش پایان پروژه

  بعد از پایان

 


