شرکت پیشــــــرو مدیریت پیـــران

پایـیز و زمستان

Vs-9902-01

1399

تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

 1399/12/04 1399/08/05دوشنبه 17-21

72

8

1399/12/15 1399/08/16

جمعه

9-13

72

8

1400/01/28 1399/09/08

شنبه

17-21

72

8

 1400/02/16 1399/09/06پنجشنبه 9-13

72

8

 1400/02/29 1399/09/26چهارشنبه 17-21

72

8

 1400/03/09 1399/10/07یکشنبه 17-21

72

8

 1400/03/12 1399/10/10چهارشنبه 17-21

72

8

1400/03/21 1399/10/19

جمعه

14-18

72

8

1400/04/05 1399/11/04

شنبه

17-21

72

8

 1400/04/10 1399/11/09پنجشنبه 9-13

72

8

 1400/04/15 1399/11/14سه شنبه 17-21

72

8

 1400/04/31 1399/11/30پنجشنبه 14-18

72

8

 1400/04/27 1399/12/03یکشنبه 17-21

72

8

 1400/05/12 1399/12/05سه شنبه 17-21

72

8

نامحدود

1

دوره آموزش استاندارد پمباک و آمادگی آزمون ®PMI-PMP

تاریخ پایان

روز برگزاری

تاریخ شروع

 1399/11/23 1399/07/24پنجشنبه 14-18

72

8

•
•

ساعت برگزاری

مدت زمان (ساعت)

ظرفیت (نفر)

 1399/11/21 1399/07/22سه شنبه 17-21

72

8

دوره  VIPآمادگی آزمون PMP

@PMPClub

Vs-9902-01

بدون
محدودیت

•

 72ساعت آموزش نیمه خصوصـی
(حــداک ر  10نفــر) در طــو  5مــاه
(آموزش استاندارد مدیریت پروژه
پمباک  ، PMBOKآموزش مـدیریت
پروژه چابک و سایر منابع آزمون )

•

دسترسی به شبیه سـاز منحصـربـه
فرد و آنالین آزمون ® PMPبا بیش
از  2800تست و سه سـری تسـت
کامل 24 ،آزمون به همراه گزارش
آزمونها

•

بــیش از  200ســاعت اســتفاده از
نرم افزار شبیهساز آزمـون شـامل
تســــت ،پاســــخ و تشــــری آنهــــا.
تســتهــای ارائــه شــده بــر اســا
آخرین سرفصلهای آزمـون بعـالوه
آنالیز اشکاالت ارائه شده است.

•

ارائه جـزوه آموزشـی پرینـت شـده
رنگــی و ویــدئوهای کمــک آموزشــی
ویژه آزمون

•

انجــــام فرآینــــدهای عضــــویت در
انجمـــن مـــدیریت پـــروژه آمریکـــا
® ، PMIتکمیـــل اپییکیشـــن امـــور
ثبت نام در آزمون

زمان و روز برگزاری قابل توافق میباشد.

021 - 91070222

www.pmpiran.com

ظرفیت دوره ها محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.
برگزاری کییه دوره های فوق در محل سازمان ،به صورت اختصاصی امکان پذیر است.

توضیحات

تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

(پاییز و زمستان )1399

•
•
•

ثبت نام گروهی بیش از  3نفر شامل  %10تخفیف میباشد.
پرداخت نقدی شامل  %10تخفیف میباشد.
سقف تخفیف  %10میباشد.

1

دورههای آمادگی آزمون های حرفهای ®PMI
•
•

دوره آمادگی آزمون ®1399/11/19 1399/09/09 PMI-PBA

روز برگزاری

تاریخ شروع

دوره آمادگی آزمون ® 1400/02/22 1399/11/08 PMI-PBAچهارشنبه 17-21

تاریخ پایان

یکشنبه

17-21

40

6

ساعت برگزاری

مدت زمان (ساعت)

ظرفیت (نفر)

دوره آمادگی آزمون ® 1399/10/11 1399/08/01 PMI-PBAپنجشنبه

9-13

40

6

عنوان دوره
@PMPClub

Vs-9902-01
توضیحات

تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

(پاییز و زمستان )1399

ســاعت آمــوزش نیمــه
خصوصــی (حــداک ر 8
نفر)
دسترســی بــه شــبیه
ساز منحصربـه فـرد و
آنالین

40

6

دوره آمادگی آزمون ®1399/10/19 1399/08/16 PMI-ACP

جمعه

9-13

48

6

دوره آمادگی آزمون ®1399/12/11 1399/10/08 PMI-ACP

سه شنبه

17-21

48

6

بــیش از  100ســاعت
استفاده از نرم افـزار
شـــبیهســـاز آزمـــون
شامل تسـت ،پاسـخ و
تشری آنها.

دوره آمادگی آزمون ®1400/03/14 1399/12/01 PMI-ACP

جمعه

16-20

48

6

دوره آمادگی آزمون ®1399/10/09 1399/09/05 PMI-RMP

سه شنبه

17-21

24

6

انجــــام فرآینــــدهای
عضــــویت در انجمــــن
مدیریت پروژه آمریکا
® ، PMIتکمیــــــــــــل
اپییکیشـن امـور ثبـت
نام در آزمون

®Bootcamp PMI-PMP
دوره صد نکتــــه صـــد تست

پنجشنبه و
1399/08/02 1399/07/24
جمعه

8-17

24

12

®Bootcamp PMI-PMP
دوره صد نکتــــه صـــد تست

پنجشنبه و
1399/08/30 1399/08/22
جمعه

8-17

24

12

®Bootcamp PMI-PMP
دوره صد نکتــــه صـــد تست

پنجشنبه و
1399/09/28 1399/09/20
جمعه

8-17

24

12

17-21

16

12

®Bootcamp PMI-PBA
دوره صد نکتــــه صـــد تست

1399/07/29 1399/07/26

شنبه تا
سهشنبه

-

-

پکیج منتورینگ همراه تست
آمادگی آزمون ®PMI-PMP

شامل بیش از  2800تست شبیه آزمون  2 ،سری تست  200تایی 6 ،ساعت جیسه رفع اشکا و
انجام فرآیندتکمیل اپییکیشن ،ثبت نام و رزرو صندلی در آزمون

پکیج منتورینگ همراه تست
آمادگی آزمون ®PMI-PBA

بیش از  1000تست شبیه آزمون 4 ،ساعت رفع اشکا و انجام فرآیند تکمیل اپییکیشن ،ثبت نام
و رزرو صندلی در آزمون

پکیج منتورینگ همراه تست
آمادگی آزمون ®PMI-RMP

بیش از  500تست شبیه آزمون 4 ،ساعت رفع اشکا و انجام فرآیند تکمیل اپییکیشن ،ثبت نام و
رزرو صندلی در آزمون

پکیج منتورینگ همراه تست
آمادگی آزمون ®PMI-ACP

بیش از  500تست شبیه آزمون 4 ،ساعت رفع اشکا و انجام فرآیند تکمیل اپییکیشن ،ثبت نام و
رزرو صندلی در آزمون

پکیج منتورینگ همراه تست
آمادگی آزمون ®PMI-SP

بیش از  500تست شبیه آزمون 4 ،ساعت رفع اشکا و انجام فرآیند تکمیل اپییکیشن ،ثبت نام و
رزرو صندلی در آزمون

021 - 91070222

www.pmpiran.com

ظرفیت دوره ها محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.
برگزاری کییه دوره های فوق در محل سازمان ،به صورت اختصاصی امکان پذیر است.

•
•
•

ثبت نام گروهی بیش از  3نفر شامل  %10تخفیف میباشد.
پرداخت نقدی شامل  %10تخفیف میباشد.
سقف تخفیف  %10میباشد.

2

دوره های جامع آموزشی ( با همکاری دانشگاهها و سازمانهای معتبر)
•
•

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

روز برگزاری

عنوان دوره
@PMPClub

ساعت برگزاری

Vs-9902-01
مدت زمان (ساعت)

تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

(پاییز و زمستان )1399

پنجشنبه

14-20

240
165

دوره  MBAمدیریت پروژه
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

1400/09/25 1399/09/13

دوره جامع مدیریت پروژه -عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 1400/02/30 1399/09/20پنجشنبه و جمعه

14-20

دوره جامع مدیریت پروژه -عمومی
(با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 1400/04/10 1399/11/16پنجشنبه و جمعه

14-20

165

دوره تربیت کارشنا حرفهای دفتـر فنـی پـروژه
(با همکاری جهاددانشگاهی صنعتی شریف)

 1400/02/02 1399/08/27پنجشنبه و جمعه

14-18
و8-14

144

دوره تربیت کارشنا حرفهای دفتر فنی پروژه
(با همکاری جهاددانشگاهی صنعتی شریف)

 1400/03/20 1399/10/04پنجشنبه و جمعه

14-18
و8-14

144

دوره جامع تحیییگر حرفهای کسب و کار

 1399/10/26 1399/08/22پنجشنبه و جمعه

14-18
و8-14

102

آشنایی با مدیریت پروژه و سـاخت بـا اسـتفاده از
 PMBOKو( BIMباهمکاری شرکت شریف مدیسا)

1399/12/19 1399/10/23

سه شنبه

8-14

40

دوره ساخت گزارش حرفهای
(با همکاری آکادمی اینفوگرام)

1399/10/26 1399/09/23

پنجشنبه

9-13

40

دوره ساخت گزارش حرفهای
(با همکاری آکادمی اینفوگرام)

1399/11/06 1399/10/06

شنبه و دوشنبه

17-20

40

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
(با همکاری فردان حسابیار )

 1399/07/22 1399/07/06یکشنبه و سه شنبه 17-20

18

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
(با همکاری فردان حسابیار )

 1399/10/02 1399/09/16یکشنبه و سه شنبه 17-20

18

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
(با همکاری فردان حسابیار )

 1399/12/05 1399/11/12یکشنبه و سه شنبه 17-20

18

دوره زمانبندی و کنتر پروژه

1399/10/11 1399/08/08

پنجشنبه

9-13

40

دوره زمانبندی و کنتر پروژه

1399/11/27 1399/09/24

دوشنبه

17-20

40

دوره زمانبندی و کنتر پروژه

1400/02/08 1399/11/01

چهارشنبه

17-20

40

021 - 91070222

www.pmpiran.com

ظرفیت دوره ها محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.
برگزاری کییه دوره های فوق در محل سازمان ،به صورت اختصاصی امکان پذیر است.

•
•
•

ثبت نام گروهی بیش از  3نفر شامل  %10تخفیف میباشد.
پرداخت نقدی شامل  %10تخفیف میباشد.
سقف تخفیف  %10میباشد.

3

سایر دورههای مدیـــــــریـــت پـــــروژه

تاریخ پایان دوره

عنوان دوره
•
•

روز برگزاری

17-21

40

10

دوره آموزش نرمافزار MSP

1399/10/06 1399/09/01

شنبه

17-21

18

10

دوره آموزش نرمافزار P6

1399/11/25 1399/10/20

شنبه

17-21

24

10

کارگاه مدیریت ریسک پروژه
(پیش نیاز آمادگی آزمون )RMP

 1399/09/19 1399/08/14سه شنبه

17-21

24

10

دوره پکیج نرمافزار اکسل مقدماتی،
پیشرفته و Power BI

 1399/11/23 1399/09/27پنجشنبه

9-13

40

10

9-13

30

10

8

10

10

 1399/10/16 1399/08/06سه شنبه

دوره آپدیت آزمون PMP

1399/12/25 1399/10/26

دوره آمادگی آزمون PSM I

 1399/07/30 1399/07/28دوشنبه و
چهارشنبه

17-21

دوره آمادگی آزمون PSM I

 1399/09/26 1399/09/24دوشنبه و
چهارشنبه

17-21

8

دوره آمادگی آزمون PSM I

 1399/11/13 1399/11/08دوشنبه و
چهارشنبه

17-21

8

10

80

-

جمعه

بهممن 1399

دوره جامع مدیریت قراردادها

@PMPClub

ساعت برگزاری

تاریخ شروع دوره

کارگاه کاربردی استاندارد  PMBOKدر
عمل

مدت زمان (ساعت)

Vs-9902-01
ظرفیت (نفر)

تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

(پاییز و زمستان )1399

021 - 91070222

www.pmpiran.com

ظرفیت دوره ها محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.
برگزاری کییه دوره های فوق در محل سازمان ،به صورت اختصاصی امکان پذیر است.

•
•
•

ثبت نام گروهی بیش از  3نفر شامل  %10تخفیف میباشد.
پرداخت نقدی شامل  %10تخفیف میباشد.
سقف تخفیف  %10میباشد.

4
3

دورههای آموزشی درون سازمانی

ساعت

عنوان دوره

Vs-9902-01

دوره مدیریت و کاهش هزینه با استفاده از EVM

 8ساعت

اصو و فنون مذاکره برای مدیران

 8ساعت

آداب و معاشرت تجاری Business Etiquette

 8ساعت

کارگاه گزارش نویسی در پروژه

 8ساعت

کارگاه بررسی اصو ساختار شکست کار WBS

 8ساعت

مدیریت تدارکات در پروژه ها

 8ساعت

آموزش داشبورد سازی PowerBI

 24ساعت

دوره آموزش نرم افزار Comfar

 24ساعت

استاندارد مدیریت پروژه ISO21500

 24ساعت

آشنایی با استاندارد PRINCE2-Foundtion

 24ساعت

دوره مدیریت دانش

 8ساعت

آشنایی با سیستمهای مدیریت اطالعات
PMIS – SharePoint

 16ساعت

شایستگیهای رفتاری مدیران پروژه

 12ساعت

مدیریت قرارداد ها Claim Management

 16ساعت

آشنایی با الگوهای رفتاری
مد های رفتاری دیسک DISC

 12ساعت

توضیحات

تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

(پاییز و زمستان )1399

مدت زمان ،ظرفیت ،زمانبنـدی
و اســـــتاد ایـــــن دوره هـــــای
آموزشی بر اسا نیاز سازمان
ها تعیین می گردد.

عالوه بر دورههای اشاره شده جدو فوق کییه دورههای آموزشی اشاره شده در
تقویم آموزشی قابل برگزاری به عنوان دوره درون سازمانی میباشد.

@PMPClub
•
•

021 - 91070222

www.pmpiran.com

ظرفیت دوره ها محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.
برگزاری کییه دوره های فوق در محل سازمان ،به صورت اختصاصی امکان پذیر است.

•
•
•

ثبت نام گروهی بیش از  3نفر شامل  %10تخفیف میباشد.
پرداخت نقدی شامل  %10تخفیف میباشد.
سقف تخفیف  %10میباشد.

5
3

شرکت پیشــــــرو مدیریت پیـــران

پایـیز و زمستان

Vs-9902-01

1399

تقویم آموزشی آکادمی PMPiran

