
  

 

 گری و مشاوره در یک نگاههای آموزشی، مربیبرنامه 

 

 خالصه 

و   یگریمرب ،یآموزش یهااز برنامه یمستند حاضر فهرست

 یکسب و کارها تیریپروژه و مد تیریمشاوره را در حوزه مد

  افتیبه در ازی. لطفا در صورت نردیگیپروژه محور در بر م

شده، حتما با من   یسازمتناسب  شنهادیپ ای شتریب اتییجز

 .  دیریتماس بگ

و مدرس »مدیریت پروژه« و  مشاور  – مزدک عبائی

 پروژه«  مبتنی بر »مدیریت کسب و کارهای

www.m-abaee.com 

 

www.m-abaee.com

www.m-abaee.com

مشاوره  مربی گری   برنامه های آموز  

مدیریت کسب و کارهای مبتنی بر پروژه  مدیریت پروژه 

    آخرین ویرای  در تیر 
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 معرفی مدرک 
های  های آموزشی )حضوری، آنالین و آفالین(، سمینارها و وبینارها، برنامه درک حاوی اطالعاتی در مورد دوره این م

است،    «مبتنی بر پروژه »مدیریت کسب و کارهای  و    »مدیریت پروژه« های  گری و خدمات مشاوره در زمینه مربی 

 شوند. ارایه می  مزدک عباییکه توسط 

اند و متناسب با نیاز »مخاطب / کارفرما«  به صورت عام و در سطح کلیات معرفی شده  ها در مدرک حاضراین برنامه 

 سازی هستند. قابل اصالح و متناسب 

 های زیر استفاده بفرمایید: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر از یکی از راه 

 09121058846تماس با شماره  •

 mazdakabaee@outlook.comارسال ایمیل به  •

 باشد: های زیر می شایان ذکر است، این مدرک شامل سرفصل 

 ها در یک نگاه )حضوری و آنالین( ها و کارگاه فهرست دوره  •

 فهرست سمینارها و وبینارها در یک نگاه )حضوری و آنالین( •

 های مجازی )آفالین( در یک نگاه فهرست دوره  •

 گریمربی های  برنامه  •

 نگاهخدمات مشاوره در یک  •

mailto:mazdakabaee@outlook.com
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 )حضوری و آنالین(  ها در یک نگاهها  و کارگاهدورهفهرست 
 مدت )ساعت(  عنوان دوره  ردیف

 ۷۲ ویرای  ششم   –  PMBOKمدیریت پروژه براساس استاندارد   

 PMP ۵۶آمادگی آزمون  ۲

 PMBOK ۷۲روایت کاربردی از مدیریت پروژه براساس استاندارد  ۳

  
)مدیریت پروژه به   هاکاربردی برای تمامی حرفه   مدیریت پروژه

 بان ساده( ز

۲  

  ۲ ها کارگاه جامع مدیریت مالی )هزینه و نقدینگی( در پروژه  ۵

 ۶  دیریت ارز  کسب شده کارگاه جامع م ۶

  ۲ مدیریت پروژه مدیریت پروژه چابک و چابکی در   ۷

 EPC  ۶های با تمرکز بر پروژ  – ای پروژه های حرفه تهیه و ارایه گزار   ۸

 ۸ توسعه مدیریت پروژه سازمانی  ۹

  ۸ دوره تلفیقی تحلیل کسب و کار و مدیریت پروژه    

  ۲ مبانی تحلیل کسب و کار    

    ها تحلیل کسب و کار و کاربردی در سازمان  ۲ 

 PMI-PBA ۳۲ /ای کسب و کار گر حرفه تحلیل آمادگی آزمون   ۳ 

 ۶    موثر کسب و کاری  تهیه و ارایه پیشنهادهای    

 ۶  های مهندسی و ساخت توسعه در شرکت  ۵ 

 ۶  های کسب و کار رویکرد کاربردی به مدل  ۶ 

  ۲ اصول و مبانی طراحی خدمات  ۷ 

 ۶  طرح کسب و کار تهیه و تنظیم  ۸ 

 ۶  (Claims Managementمدیریت دعاوی قراردادی ) ۹ 

 ۶  سپاری )تامین کاال و خدمات( برون مدیریت   ۲
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 )حضوری و آنالین(  ر یک نگاهد  و وبینارها سمینارهافهرست 
 مدت )ساعت(  عنوان دوره  ردیف

 ۳ سازی کسب و کارها اصول مدل    

 ۳ مبانی تحلیل کسب و کار ۲  

 ۳ های قراردادی گری و داوری در حل اختالفاصول حاکم بر میانجی ۳  

 ۳ مبانی مدیریت پروژه     

 ۳ چارچوب تهیه و تنظیم ادعاهای قراردادی  ۵  

 ۳ ها مدیریت موثر جلسه ۶  

 ۳ ها مدیریت موثر مذاکره ۷  

 ۳ های موثرارایه ۸  

 ۳ برقراری ارتباط موثر ۹  

 ۳ مبانی تهیه و ارایه گزار      

 ۳ اصول و مبانی مدیریت ارز  کسب شده     

 ۳ پیشنهادیارز   ۲  

 ۳ مبانی تهیه طرح کسب و کار  ۳  

 ۳ مبانی طراحی خدمات     
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 ر یک نگاهدآفالین( های مجازی )فهرست دوره
 موسسه مربوط  عنوان دوره  ردیف

 خونه مکتب  نقشه راه( –  )ماژول  PMBOKمدیریت پروژه کاربردی براساس    ۲

 خونه مکتب  مدیریت پروژه کاربردی  ۲ ۲

 خونه مکتب  ( Writing Business Proposalتنظیم و ارایه پیشنهاد کسب و کاری ) ۳ ۲

 خونه مکتب  ها سازماندهی موضوعات مورد اختالف و تنظیم دعاوی قراردادی در پروژه   ۲

 خونه مکتب  ها و دعاوی قراردادیهای حل و فصل اختالف رو  ۵ ۲

 دوره گستر  ها ای جلسهمدیریت حرفه ۶ ۲

 آموز هم  PMBOKویرای  ششم استاندارد  ۷ ۲

 آموز هم  اصول مدیریت پروژه  ۸ ۲

 خونه مکتب  ها  دوره جامع مدیریت مالی و حسابداری پروژه ۹ ۲

 خونه مکتب  چابکی در مدیریت پروژه و مدیریت پروژه چابک )در دست تولید(   ۲

 خونه مکتب  از صفر تا صد )در دست تولید(  –های کسب و کار مدل   ۲

 خونه مکتب  ( مبانی تحلیل کسب و کار )در دست تولید ۲ ۲
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 گری های مربیبرنامه

 
 

ها و خدمات زیر متناسب با ماهیت و نیازهای سازمانی  گری در سه حوزه مورد اشاره در قالب گام های مربی برنامه 

 شوند:اجرایی و عملیاتی می

 
 

 
 

ای که در شود به گونههای شناخته شده و معتبر انجام میهای شایستگی براساس مدلشایان ذکر است طراحی مدل

 ای شود.های حرفهنامههای پشتیبانی فرآیند توسعه، منجر به دریافت گواهینهایت و با توجه به اقدام 

برنامه های مربی گریسه حوزه اصلی

مدیریت پروژه مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه ها
مدیریت چرخه عمر محصوالت و خدمات 

(تحلیل کسب و کار و مدیریت پروژه)

شناخت نیازها و الزامات سازمانی

طراحی مدل اولیه شایستگی  و ابزارهای
ارزیابی برای استفاده در شناخت اولیه

شناخت اولیه مخاطبان

(افراد جامعه هدف)مصاحبه با مخاطبان •

همکاران اعضای جامعه هدفمدیران و مصاحبه با •

بررسی سوابق•

تدقیق طراحی مدل شایستگی 

ترجیحا در طریق)اعتبارسنجی شناخت 
(کانون ارزیابی

طراحی مسیر توسعه دان ، مهارت ها و 
ویژگی های مورد نیاز شغل

پشیبانی فرآیند توسعه

برنامه، گام است و شرح خدمات،  برای معرفی خدمات  تنها  باال  در  ارایه شده  اجرایی و چارچوب  های 

متدولوژی مورد استفاده به طور اختصاصی برای هر سازمان و گروه مخاطب تنظیم و ارایه خواهد شد. 

س ارایه شده از همین رو خواهمشند است برای هماهنگی و کسب اطالعات تکمیلی، از طریق اطالعات تما

 در بخ  مقدمه اقدام بفرمایید. 
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 یک نگاهر د خدمات مشاوره
 باشد: های ارایه خدمات مشاوره به شرح زیر می ها و زمینه حوزه 

 
 توان موارد زیر را برشمرد: های مورد اشاره در باال می ها و زمینه از جمله خدمات مشاوره در حوزه 

 مدیریت سبد پروژه. و   مدیریت طرح،  های مدیریت پروژهسیستم سازی  طراحی و پیاده  •

و   • ارزش کسب  استقرار زیرسیستم طراحی  مدیریت  فراگیر«،  پروژه مانند »مدیریت هزینه  های مدیریت 

 شده، مدیریت ارتباطات، مدیریت قراردادها، مدیریت تدارکات، مدیریت دعاوی و نظایر آن. 

 های توسعه ظرفیت مدیریت پروژه سازمانی. ریزی و اجرای برنامه برنامه  •

ببرنامه  • اجرای  و همکاری در  پروژه محوررنامه ریزی  و کارهای  گری در  تسهیلو    های توسعه کسب 

 . کسب و کارهااین گروه از سازی مدل

 . « تحلیل کسب و کار»و  « طراحی خدمات و محصوالت»  مشاوره در •

 

 : )با تمرکز بر خدمات مورد اشاره در باال( جامعه هدف این خدمات عبارتند از

 
 

مدیریت پروژه
برنامه ریزی و 
توسعه سازمانی

توسعه، تحلیل و 
مدیریت کسب و کار

گروه شرکت ها و 
هلدینگ

بانک ها و موسسه های 
مالی

شرکت های مهندسی و 
ساخت

شرکت های خدمات 
محور

شرکت های 
سرمایه گذاری

شرکت های پروژه 
محور

شرکت های فعال در 
حوزه فناوری اطالعات



 ۱۴۰۰ تیرروز رسانی: آخرین به  گری و مشاوره در یک نگاههای آموزشی، مربی برنامه

  
 

www.m-abaee.com  مزدک عبایی 

 

 ئی مزدک عبامعرفی 
 ای های حرفهنامهتحصیالت و گواهی •

o )کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت )دانشگاه تهران   

o  )کارشناس مهندسی عمران )دانشگاه صنعتی شریف 

o 1نامه دارای گواهیPMP-PMI  ازPMI 

o 2نامه دارای گواهیPBA-PMI  ازPMI 

 . (    )از تیر  شرکت کیسون –ها مدیر نظارت و هماهنگی امور شرکت •

 و کارهای پروژه محور  مشاور و مدرس مدیریت پروژه و مدیریت کسب •

o   از مدیریت کسب و کار و  دوره و کارگاه آموزشی در زمینه  220سابقه تدریس در بیش  های مدیریت پروژه، 

آموز و دوره  خونه، هم( در مکتبe-learningهای آموزشی مجازی )مدیریت قراردادها و دعاوی و مدرس دوره

 گستر. 

o   ان انقالب  بنیاد مستضعف:  های مختلف از جملهسازمان مشاور / کارشناس مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار

ریزی )سابق( / مگفا / آتک / مپتا اسالمی / تناوب / زیستاب / پتروشیمی خلیج فارس /  سازمان مدیریت و برنامه 

های دوقلوی تهران )گلباران( /  و ترابری )سابق( / برج / وزارت راه  NEXAکاوان شرق / گروه  وادید طرح / کانی  /

 ند طرح وزارت راه و شهرسازی / مهندسان مشاور آو

 سوابق کاری پیشین  •

o شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درها   ریزی و هماهنگی سبد پروژهبرنامه  سابق رییس کل 

o  شرکت کیسون. -مشاور سابق رییس هیات مدیره  

o  مدیر سابقPMO در شرکت های کیسون و مهاب قدس 

o  مدیر سابق دفتر هماهنگی خدمات مدیریت شرکت سابیر 

o  برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت تهران جنوبمدیر سابق 

o  رییس سابق اداره امالک و ساختمان بانک اقتصاد نوین 

 اطالعات تکمیلی در 
• www.linkedin.com/in/mazdak-abaee 

• www.m-abaee.com/ 

 اطالعات تماس 
•  ۹ ۲  ۵۸۸ ۶ 
• mazdakabaee@outlook.com 

 
1 Project Management Professional (PMP)® 

 

2 Professional in Business Analysis (PBA) ® 

http://www.linkedin.com/in/mazdak-abaee
http://www.m-abaee.com/

