فرم ثبت نام و اطالعات تکمیلی دوره جامع
تربیت کارشناس حرفهای برنامهریزی
پروژه های نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاه
Oil, Gas, Petrochemical and Power plant Projects Professional
)Planning Comprehensive Course (OGP5
 -1نام .................................................... :
 -2نام خانوادگی..................................... :

التین:
التین:

 -3کد ملی................................................. :
-5تلفن همراه:

 -4تلفن تماس مستقیم :
 -6نام پدر:

-8شماره شناسنامه:

-7تاریخ تولد:

 -9نشانی پست الکترونیکی:

 -10استان

و شهر محل سکونت :

 -11آخرین مدرك تحصیلی:
دیپلم /فوق دیپلم 

لیسانس 

دانشجوی لیسانس

 -12رشته تحصیلی:

فوق لیسانس 

دکتری 

 -13معدل آخرین مدرك تحصیلی:
 -15سمت فعلی:

 -14محل اشتغال:
 -16نشانی محل کار:
 -17نشانی محل سکونت:

-18آیا با استاندارد های مدیریت پروژه آشنایی دارید؟
 -19آیا تا کنون در دوره ها و کالس های انجمن مدیریت پروژه ایران شرکت داشته اید؟ (سطح دوره و نام دوره را
بنویسید)

 -20از چه طریقی با " "OGP5آشنا شده اید ؟
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اطالعات تکمیلی در خصوص دوره جامع:
سناریوی برگزاری دوره:
طراحی این دوره پودمانی به نحوی صورت گرفته است که
 فعالیتهایی همچون تیمسازی ،ارائه پروژههای  ،Case Studyبرگزاری  Workshopو اجرای بازیهای گروهی،
 انجام بازدیدهایی از پروژه های درحال ساخت و درحال بهرهبرداری،
 برگزاری  320ساعت دوره (عمدتا غیرحضوری)  50 +ساعت پشتیبانی و سمینار همراه با آزمونهای جامع،
 برگزاری جلسات آموزشی طی روزهای پایانی هفته ،هر روز به مدت  6ساعت و هر ماه سه هفته ،در دستور کار قرار دارند.
این شیوه از طراحی مفهومی و روش آموزشی در برگزاری دورههای پودمانی برای اولین مرتبه به مدت  7ماه اجرا می گردد.
ویژگی های منحصربفرد دوره جامع:












وجود انسجام در طراحی محتویات دوره و داشتن خط سیر مطالب و تدقیق هدف نهایی برای دانش پژوهان
طراحی بر اساس نیازهای عملیاتی کارشناسان در بازار کار و فضای حرفهای نفت ،گاز و پتروشیمی
دارا بودن ارزشی برابر با حدود ده سال تجربه کاری برای فارغالتحصیالن دوره
آشنایی با سیستم ها و تجهیزات پروژه های نفت و گاز توسط متخصصان مرتبط
بکارگیری رویکردهای نوین تدریس از قبیل تشکیل تیم های یادگیری – تمرین
مکانیزم ترکیبی و کارآمد تضمین یادگیری مطالب برای دانش پژوهان و نظارت فنی پشتیبانان بر عملکرد تیم ها و افراد
بکارگیری شیوه های نوین ارائه مطالب و انتقال تجربیات از طریق بکارگیری تصاویر ،فیلمهای مرتبط با محتویات دوره
تدریس توسط متخصصان باسابقه و دارای تجارب عملیاتی بسیار در حوزه نفت و گاز
برگزاری سمینارها و سخنرانی متخصصان برجسته در خصوص موضوعات تکمیلی و جدید (عالوه بر سیالبس مصوب)
معرفی فارغ التحصیالن دوره به سازمانهای پروژه محور معتبر و فعال در حوزه اجرای پروژه های نفت ،گاز ،پتروشیمی و
نیروگاه توسط انجمن مدیریت پروژه ایران
امکان ثبت نام و حضور جداگانه در هریک از  9ماژول تدوین شده در دوره با هماهنگی و موفقیت در پیش آزمون

سرفصل ها و کلیات محتوای دوره – در قالب  9ماژول – به مدت  320ساعت:















مفاهیم اساسی و تاریخچه نفت و گاز
اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه و درک قرارداد های نفت و گاز
روش های اجرایی ،قراردادی و تامین مالی پروژه های EPC
شرح شغل و شرایط احراز مشاغل حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه های نفت و گاز و حوزه انرژی
فرآیندشناسی پروژه های نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاه
آشنایی ویژه و عملیاتی با سیستم ها و تجهیزات پروژه های نفت و گاز (بیش از 70ساعت آموزشی)
آشنایی با تعامالت درون سازمانی و بین واحدی در شرکت های پروژه محور
برنامه ریزی  EPCCدر پروژه های نفت و گاز
تهیه زمانبندی پروژه های نفت و گاز با  MSPو P6
مدیریت ریسک کاربردی پروژه های نفت و گاز
نظارت ،کنترل و تحلیل وضعیت  EPCCدر پروژه های نفت و گاز
تهیه و تحلیل گزارشات حرفه ای
مدیریت فاز خاتمه پروژه ،مدیریت تاخیرات و  Claimپروژه های نفت و گاز
بازدید از پروژه های در حال اجرا و بهره برداری

مخاطبین دوره:
 دانشجویان و فارغ التحصیالن در یکی از رشته های مهندسی یا مدیریت مورد تائید وزارت علوم
 شاغلین در پروژه های حوزه نفت و گاز و نیز شاغلین در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه
 عالقمندان به برنامه ریزی و کنترل پروژه های حوزه انرژی (نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاه)
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مدارك الزم جهت ثبت نام:
 -1تصویر عکس جدید  3×4و ذخیره آن با کد ملی داوطلب
 -2تصویر کارت ملی
 -3تصویر آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر کارت دانشجویی (برای دانشجویان)
 -4تصویر کارت عضویت انجمن مدیریت پروژه ایران
 -5خالصه رزومه متقاضی در قالب فایل PDF
 -6تصویر فیش واریزی مبلغ  900هزار تومان به عنوان پیش ثبت نام به شمماره کمارت  6219861045622635بمه نمام
تقی باقرپور (همکار آموزشی مورد تائید انجمن و مجری دوره) نزد بانک سامان
 -7تصویر فرم ثبت نام تکمیل شده همراه با امضای متقاضی
در صورت ثبت نام شرکتی ،ممهور نمودن فرم ثبت نام توسط شرکت و یا دستگاه اجرایی محل اشتغال افراد الزامی است.
نحوه ارسال مدارك مورد نیاز ثبت نام و دریافت تائید:

 ارسال مدارک مورد نیاز ثبت نام بطور همزمان به آدرس ایمیل  ogp5.info@gmail.comو edu@ipma.ir
 پس از بررسی مدارک ،سقف تخفیف قابل تعلق به هریک از متقاضیان محترم ،تعیین می گردد.
 تائیدیه دریافت مدارک و واریز وجه و نیز میزان تخفیف تعلق یافته ،بطور رسمی از سوی دبیرخانه انجمن ممدیریت پمروژه
ایران برای متقاضیان ایمیل می گردد.
با توجه به محدودیت پذیرش در هر نوبت برگزاری ،اولویت بر اساس تاریخ ثبت نام می باشد و دیگر درخواست ها برای نوبتهای
برگزاری آتی به صورت رزرو در نظر گرفته خواهد شد.
شرایط تخفیف در آغاز دوره:
 -1پرداخت نقدی شهریه در ابتدای دوره %7 -
 -2عضویت انجمن مدیریت پروژه ایران – %5
 -3عضویت %7 – Young Crew
 -4دانشجویان ارشد و دکتری – %5
سقف تخفیف قابل تعلق به هر دانش پژوه %14 ،می باشد .از میان موارد  2الی  4فقط یک مورد محاسبه خواهد شد.
 -5ثبت نام حین برگزاری سومین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه (فراتر از سقف تخفیفات) – %5
 -6نفرات اول ،دوم و سوم در پایان دوره – به ترتیب  %10 ،%15و  %5تخفیف بصورت برگشت شهریه در انتهای دوره
مدت زمان دوره و شرایط پرداخت شهریه:
در ازای شرکت در دوره ( 320ساعت 50+ساعت به مدت  7ماه) ،هزینه ثبت نام  154.000.000ریال می باشد.
امکان پرداخت شهریه بصورت اقساط طی  6نوبت فراهم می باشد %25( .مبلغ شهریه قابل پرداخت در ابتدای دوره با لحاظ
مبلغ پیش ثبت نام 5 ،نوبت پرداخت  %15طی  5ماه در طول دوره)
فرآیند پس از ثبت نام:
 با توجه به مدارک تحصیلی و خالصه رزومه دریافتی از متقاضیان ،گروه بندی ایشان توسمط هیتمت اجرایمی دوره صمورت
میپذیرد و متقاضیان بر این اساس در قالب تیم های یادگیری-تمرین قرار گرفته و فعالیت خواهند داشت.
در مسیر و پس از انتهای دوره:
در پایان هر ماژول دوره ،یک آزمون تخصصی جامع برگزار می گردد.
هر فرد در قالب عضوی از یک تیم ایفای نقش نموده و به انجام تمرینات و تحویل گروهی آنها به پشتیبان تیم می پردازد.
گواهی حضور در دوره از سوی انجمن مدیریت پروژه ایران به شرکت کنندگان اعطا می گردد.
در صورت کسب حداقل امتیازات تعیین شده ،گواهینامه موفقیت در دوره توسط انجمن صادر خواهد شد.
در انتهای دوره افراد واجد شرایط از سوی انجمن به شرکتهای مطرح پروژه محور معرفی خواهند گردید.
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قوانین و مقررات:
شرکت کنندگان در دوره متعهد به حضور در بیش از  %80ساعات دوره می باشند.
شرکت کنندگان در دوره متعهد به مطالعه به موقع دروس و انجام تمرینات فردی و تیمی می باشند.
شرکت کنندگان در دوره متعهد به حفظ محتوا و جزوات دریافتی و عدم انتشار آن می باشند.
شرکت کنندگان پیش از آغاز دوره ،فرم تعهدنامه دوره را که با نظر انجمن مدیریت پروژه ایران تنظیم گردیده ،تائید و امضاء
خواهند نمود.
اعضای هیئت علمی دوره:
 حسین رادمهر
 تقی باقرپور
مدرسان اصلی دوره:








حسین رادمهر (حوزه برنامه ریزی تخصصی نفت و گاز – مدیریت عمومی نفت و گاز)
تقی باقرپور (حوزه برنامه ریزی تخصصی نفت و گاز – راهبری دوره)
شاکر خردمندی نیا (حوزه فرآیندهای صنعتی  -سیستم ها و تجهیزات مکانیکال صنعتی)
سلیم ایرانی زاده (حوزه سیستم ها و تجهیزات برقی صنعتی)
فرشاد آذرمی (حوزه سیویل صنعتی)
نصیر حیدری (حوزه سیستم ها و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق صنعتی)
سعید میراشرفی (حوزه سیستم ها و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق صنعتی)

برخی از سخنرانان مدعو:
 مهندس وحید هادی زاده
 مهندس سعید زمانی
 دکتر صادق روزبهی
 مهندس حسن میرزایی
 مهندس فرهاد نصراهلل پور
 مهندس منصور فردوسی
متخصصان دیگری نیز به فراخور نیاز و ترکیب مطالب عنوان شده در دوره ،سخنرانی و ارائه خواهند داشت.
راه های کسب اطالعات بیشتر:
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید.
شماره تلفن  021-88229406انجمن مدیریت پروژه ایران
شماره همراه ( 0912-3796991باقرپور  -مجری دوره)
شماره همراه ( 0912-1471473فردوسی  -معاون اجرایی دوره)

اینجانب  .........................................................ضمن مطالعه مفاد فوق و ارسال مدارك ،متقاضی شرکت در دوره جامع
میباشم و متعهد می گردم نسبت به قوانین و مقررات برگزاری دوره ،پایبند و مسئولیت پذیر باشم.

امضا متقاضی  /تاریخ:
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