
   (PMIS)اطالعات مديريت پروژه  تخصصي سيستم منشور كارگروه

  (نسخه اوليه)

١ 
 

  مقدمه:  

  تواند دربرگيرندهباشد كه ميها ميهاي اطالعاتي مورد نياز براي مديريت پروژه، سيستمPMISمقصود از 

  ) فرايندهاي مديريت پروژه 1

  ) فرايندهاي مديريت محصول پروژه  2

  ) فرايند هاي پشتيبان سازمان مرتبط با پروژه باشد.3

  

  چشم انداز:

علمي و كاربردي  مرجع  اصلي ترين  در انجمن مديريت پروژه ايران،    PMIS تخصصيارگروه  ك  ،1400در سال  
    باشد.مي PMIS در حوزه ،كشور

  

 ماموريت: 

سطح  و رشد  ارتقاء  كمك به  در كشور و    آنموفق  هاي  تجربهانتشار  و    PMIS  دانش و كاربرد   ترويجبسط و  
  ها و افراد نسازماآن در بلوغ 

 

  :( اصلي)اهداف  

 در اين حوزه؛ توانمند  و  فعالاي به شبكهPMIS  تخصصي شبكهو ارتقا  توسعه .١

 كشور؛ در PMIS و كمك به ارتقا سطح بلوغ سازي فرهنگ  ،ترويج .٢

 در كشور؛ PMIS  تدوين راهنماهاي كاربردي بومي .٣

 . PMISانتشار تجربيات موفق در حوزه  .۴

  :  استراتژي
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    PMIS موضوعات با مرتبط توسعه دانش .١
 )G1.(همكاري به شبكه اعضاي ترغيب هايروش سازي پياده  و توسعه .٢
 (  . مشاوره  و  پيمانكاري  ،  كارفرمايي  هايبخش  براي  ها  روش  و  ابزارها   تجارب،  ها،ايده  گذاري  اشتراك .٣

G2&G1&G3( 
  )PMIS. )G4 ي  حوزه در اجرايي تجارب بهترين سازي مستند تشريك مساعي براي  .۴
 ).(PMISG3مرتبط با  سازماني اطالعات گذاري اشتراك به برايبا سازمان ها  جانبه دو تعامل .۵
  .PMIS  (G4)تعامل با انجمن هاي بين المللي معتبر در حوزه  .۶

 :اقدام هاي برنامه

 راه اندازي و گسترش شبكه اعضا   .١

١  براي   سياستگذار   هاي  سازمان  كليدي  و  برجسته  افراد  همكاري  و   مشاركت  جلب  و  شناسايي .١
   PMIS شبكه در حضور

١  اطالع رساني از طريق خبرنامه و ساير رسانه ها .٢

١   گذاري   اشتراك  به  و  جانبه  دو  تعامل  براي  دولتي  و  خصوصي   سازمانهاي  جذب  روشهاي  تدوين .٣
 PMISدر حوزه  سازماني اطالعات

١    انجمن طرف از ها  شركت براي سفيران تربيت .۴
 PMISمناسب در حوزه   هاي استاندارد و ها پروتكل تدوين .٢

١  PMISسند واژه نامه تخصصي در موضوع    تدوين .١

١   PMIS آميز موفقيت اجراي هاي شاخص   تدوين .٢
١  تدوين ساير اسناد دانشي مورد نياز  .٣

١     مختلف صنايع براي PMISمدل هاي مناسب  تدوين .۴
١  حوزه اين در محتوا توليد   براي دانشجويان از استفاده .۵

  از طريق PMIS موضوعات  با مرتبط توسعه دانش  .٣
١   و   توسعه   براي ....  و  آموزشي   هاي  كارگاه  ها،  نامه  پايان  تجارب،  افزارها،  نرم  آموزش  و   معرفي .١

  شبكه  اعضاء بينPMIS ترويج
١    دانشجويان تكميلي تحصيالت هاي نامه پايان از حمايت و تعريف .٢
١  نفعان مرتبط براي ذيPMIS موضوعات با مرتبط هاي برگزاري آموزش .٣

١  PMIS  موضوع در صنايع مديران اطالعات افزايش .۴
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١  PMIS  دانش اشاعه براي ها كنفرانس از استفاده .۵

٣  مرتبط هاي نامه پايان از حمايت .١

٣  هدف  سازمانهاي برايPMIS موضوعات با مرتبط هاي  انجام پژوهش .٢

٣ مؤثر    سازي  پيادهبه منظور    مشاوره  و  پيمانكاري  كارفرمايي،   سازمان هاي  بررسي و تحليل .٣
 PMIS  سيستم

  ارزيابي   .۴
 برگزاري آزمون و ارايه گواهينامه   .۴٫١

 كشور در PMIS حوزه براي ارزياب تربيت .۴٫٢

 


