
معرفی رشته های دانشگاهی و دورنمای حرفه ای آنها

ی مهندسی مدیریت پروژهرشته
دانشگاه معماری و هنر پارس





مدیریت پروژه به کارگیری مجموعه ای از دانش، مهارت، ابزار و تکنیک های
ر این مجموعه به شرکت ها د. مناسب است تا یک پروژه به سرانجام برسد

.ساندراستای رسیدن به بازدهی و اثرگذاری بیشتر پروژه هایشان یاری می ر



ایجاد هماهنگی الزم در اجرای "وظیفه اصلی مدیر پروژه را می توان 
دف فعالیت ها برای کاربرد مناسب منابع و امکانات، به منظور رسیدن به ه

.دانست"نهایی پروژه



یکارکانمیانهماهنگیایجاددر
کهدارندنقشبسیاریمواردپروژه
خواهدسروکارآنهاباپروژهمدیر

:چونمواردی.داشت

زمانیهایمحدودیت

بودجه

انسانینیروی

تجهیزات

مصالحومواد

حقوقیمقرراتوقوانین

...و



دررشتهاینتحصیلادامه یامکان
ودارشکارشناسیمقاطعدرایرانکشور

آیندهکاریزمینه.استفراهمدکتری
دامنه یرشتهاینفارغ التحصیالن

پروژه هایمدیریتازگسترده ای
تیصنعپروژه هایمدیریتتاساختمانی

.می گیردبردررا



:مهندسیپایهدروس 

–رایانهسازیبرنامه–عمومیریاضی–پایهفیزیک–رایانهراهبری

کاستاتی–عمومیکشینقشه–مهندسیاحتمالوآمار–عددیمحاسبات
تولیدهایفرآیند–مهندسیاقتصاد–مصالحمقاومت–



:مدیریتی اصلیدروس 

تمدیری–انسانیمنابعوکارگاهمدیریت–پروژهمدیریتهایاستاندارد
الیممدیریت–پروژهکنترلوریزیبرنامه–ارزشمهندسی–کارگاهایمنی

هاپروژهبرحاکمقوانین–پیمانمقرراتواصول–پروژهحسابداریو



:تخصصیدروس 

هاازهستقویتوترمیم–ساختمانیوزیربناییتاسیسات–ساختهایروش
زبان–اجرابرنظارتفنونواصول–برآوردومتره–ساختآالتماشین–

پروژهمدیریتمهندسیکارآموزی–تخصصی



:تخصصیدروس 

جراییاطراحی–آزمایشگاهوبتنتکنولوژی–آزمایشگاهوساختمانیمصالح
–بارگذاریپروژه–آزمایشگاهوپیوخاکمکانیکاصول–سازهتحلیل–

شهرسازیومعماریطراحی



:توانایی های فارغ التحصیالن 

تسلط بر دانش حقوقی پروژه ها•

تسلط بر مقررات ملی ساختمانی و آئین نامه های اجرایی•

آشنایی با امور مالی و حسابداری ویژه•

طراحی اجرایی و نظارت براجرای پروژه•

تسلط بر انجام هماهنگی بین عوامل ذیربط پروژه•

شناخت موثر از مصالح و ماشین آالت•

آشنایی با مقررات اداری مرتبط•

ایجاد دیدگاه مبتنی بر اخالق مهندسی در اجرای پروژه•

توانایی نقشه خوانی مهندسی•

کسب دید عمیق از ایمن سازی کارگاه ساخت•



:زمینه های کاری 

بزرگپروژه های مدیریت •
مدیر کنترل پروژه•
مدیریت کارگاه•
اجرای مهندسی ارزش•
مدیریت امور پیمان و قرارداد•
مدیریت مالی و حسابداری•
مدیریت بحران•
عمرانیپروژه های داوری و حل اختالفات •
ممیزی انرژی و مدیریت مصرف انرژی•
مهندسی و مدیریت ایمنی•



:ضرورت این حرفه 

بودنکاربردی،اجراودانشتلفیقرویبرپروژهمدیریتمهندسیرشتهدراصلیتاکیدات
برایشدهگرفتهنظردرهایفعالیت.استمتمرکزعمرانیهایپروژهصحیحمدیریتوآموزه

مجریمهندسپستتصدیجهت،ساختمانمهندسینظامدرپروژهمدیریتمهندسین
ازنلیک.شودمیانجامعمرانمهندسینتوسطوظیفهاینحاضرحالدرکهاستشدهتعریف

مدیریتاصول،هاپروژهحقوقیدانشبامرتبطهایمهارتباعمرانمهندسینکهآنجا
فهدباپروژهمدیریتمهندسیرشته،ندارندآشناییدستاینازمواردیوهاپروژهصحیح

ینمهندستسلطهمچنین.استگردیدهطراحیمجریمهندسینفعالیتدرموجودخالءرفع
ناسانکارشنقشایفای،مدیریتیاصولوصنایعوعمرانمهندسیهایپایهبرپروژهمدیریت

.استساختهرنگپربسیارراعمرانیهایپروژهدر



:اهداف این رشته

از جمله اهداف مورد نظر در طراحی رشته مهندسی مدیریت پروژه می توان به
:کردموارد زیر اشاره 

اعمال صحیح آئین نامه ها و مقررات مربوطه•
ارتقای کیفیت ساخت در پروژه های عمرانی•
ایمنی،بهداشت و صرفه اقتصادی دراجرای پروژه مدیریت صحیح عوامل •

اصلی پروژه شامل هزینه،کیفیت و زمان



...در جامعه بدین شکل تبلور می یابدمدیران پروژه نقش 









برای اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه معماری و هنر پارس مراجعه فرمایید

www.parsuniversity.ir


