
                              

www.Cdigit.com

کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقیقات ، طرح و اجراي شبکه هاي ارتباطی
 و برگزارکننده دوره هاي آموزشی

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

دوره جامع کارشناس برنامه ریزى و کنترل پروژه 

معرفی دوره :
مدیریت پروژه بکارگیري دانش ها، مهارتها، ابزارها  و تکنیک ها براى فعالیت هاى 
پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه مى باشد. استانداردهاى مدیریت پروژه براى 
هدایت پروژه  ها، امروزه بسیار الزم بوده و بدون این دانش نمى توان به موفقیت رسید.
از ابزارهاى رسیدن به موفقیت، استفاده از نرم  افزارهاى برنامه ریزى و کنترل پروژه 
مى باشد که مدیر پروژه بتواند با استفاده از برنامه ریزى صحیح و کنترل و هدایت 
نرم افزارهاى محبوب و    MSP , P6 نرم افزارهاى پروژه به موفقیت دست یابد. 
پرکاربرد در این حوزه مى باشند که مى توانندکمک موثرى براى مدیران پروژه ها در 

مسیر تحقق اهداف پروژه ها باشند .

 MSP-P6

پیش نیاز:   نداردمدت(ساعت):  45 

مخاطبان دوره :
مدیران پروژه ها و تمام کارشناسانى که در پروژه ها فعالیت دارند

کارشناسان برنامه ریزى و کنترل پروژه 

اهداف دوره :
آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه و برنامه ریزي و کنترل پروژه

تهیه و تدوین برنامه زمانبندي،کنترل زمان پروژه، کنترل هزینه، بودجه بندي و 
مدیریت برمنابع

تهیه گزارشات متنوع از وضعیت پروژه و تصمیم سازي براي مدیران پروژه 

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

      مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :
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   Course Outline :   محتواي دوره :
:P6 برنامه ریزى و کنترل پروژه با نرم افزار 

• p6 معرفی نرم افزار
پیکربندي نرم افزار •
تشریح مدیریت پروژه  و فرایندهاي آن •
آشنایى با ابزارهاى P6 و بانکهاى اطالعاتى آنها •
• P6 دسته بندى داده ها در
• (OBS) ساختار سازمانی (EPS) تشکیل ساختار پروژه اي سازمان
تعریف  پروژه •
• (WBS ) تعریف ساختار شکست کار پروژه
تعریف فعالیت ها •
تعریف روابط بین فعالیت ها •
ورود و خروج پروژه از بانک اطالعاتى •
تعریف تقویم هاى مورد نیاز •
تخصیص تقویم ها •
زمانبندى پروژه، یادداشت ها، قدم هاى فعالیت ها، مدارك، تعریف منابع (مقدماتى) •
منابع) • فعالیت،  (پروژه،  ها  بندى  تخصیص منابع و هزینه ها (مقدماتى)، دسته 
• (Duration Types ) فعالیت  زمانهاى  مدت  انواع 
• (Complete Types %) انواع درصد پیشرفت هاى فعالیت
تعریف و تخصیص معیارهاى وزنى •
تهیه نمودار پیشرفت برنامه اى (تجمعى و دوره اى) پروژه •
مراحل به هنگام سازى پروژه بر اساس معیارهاى وزنى •
•  ،Excelتعریف قیود، فیلتر، تعریف ستون هاى سفارشى، ورود و خروج داده ها به نرم افزار

تعریف نقش ها، تعریف منابع با توجه به نقش ها
تخصیص منابع و هزینه ها با توجه به نقش ها •
تعریف و تخصیص مخارج ،آنالیز منابع ، هزینه ها و مخارج به وسیله نماهاى  مربوطه  •

تسطیح منابع Resource Leveling ،مراحل به هنگام سازى پروژه بر اساس منابع
تکنیک Earned Value و تحلیل  آن در نرم افزار گزارش گیرى •
مدیریت ریسک •
مدیریت آستانه هاى پذیرش و مسائل •

:MSPبرنامه ریزى و کنترل پروژه با نرم افزار
مفاهیم برنامه ریزى و کنترل پروژه •
آشنایی با محیط نرم افزار •
ایجاد یک پروژه جدید •
• WBS وارد کردن
تعریف و حذف فعالیتها و ایجاد روابط بین فعالیت ها •
• (Columns) ایجاد و حذف ستونها و سطرها
تنظیم گزینه هاى زمان بندى •
• (Calendar) تعریف و تخصیص تقویم ها
• (Time Scale) تنظیم مقیاس زمانی
فرمت دهى متن ها و میله فعالیتها •
جانمایی و تنظیم خطوط عمودى و افقى •
• Wizard تنظیمات گانت چارت به وسیله
• Sorting و (Filter) کار با نماها، فیلتر
• (WBS) تعریف و تخصیص کدهاى سفارشى ساختار شکست کار
• (Customize Field)تعریف ستون هاى سفارشى
• (Weight Factors) تعریف و محاسبه درصد وزنى فعالیتها
• (Base Line) روش ایجاد برنامه هدف
تهیه S-Curve پروژه •
• (Updating & Control) کنترل و بروز رسانى پروژه
روش تنظیم صفحه، چاپ پروژه و گزارش گیرى •
• (Resource & Cost ) تعریف و تخصیص منابع و هزینه ها
تسطیح Leveling، نماى PERT یا تخمین سه نقطه اى، تعریف قیدها و انواع آن •
سازماندهی و مدیریت عناصر •
فرمول نویسی و فیلدهاي اختصاصی •
زیر پروژه ها و روابط خارجی •
ارتباط باسایر نرم افزارها •
تعریف منابع و اختصاص منابع به فعالیتها •
تخصیص منابع و کنترل تخصیص ها، مفهوم منابع هزینه و بودجه •
آنالیز منابع، هزینه ها و مخارج به وسیله نماهاى  مربوطه •
• Resource Leveling تسطیح منابع
بررسی بودجه مالی و بودجه کاري، تکنیک Earned Value و تحلیل  آن در نرم افزار، گزارش گیرى •
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