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  ٠٩١٢۴٨٠۴۶۴۴مھندس خرادپور) -: (مدرسمحتوای دورهاز گزیده ای 

  :٢٠١۶ماکروسافت پروجکت 

  .Options اصول تنظیمات گزینه
 نحوه وارد کردن فعالیتھای دوره ایRecurring task  
 تنظیمات پیشرفته در نماھای Task usage ،Resource usage  ،Tracking Gantt و...  
 تفھیم حاالت Effort driven  ،سناریو در صورت کاھش یا افزایش منایع یا  ٣و توضیح و تجزیه و تحلیل آن

 زمان.
 تقویم ھای منابع 
 Acc.  وLoad .کاری منابع بر روی فعالیت ھا 
 ھزینه ھای کاری مختلف یک منبع برای کارھای مختلف و تخصیص آن ھا. 
  به صورت دستی یا با درصدھای پیشرفت توسط نرم افزارنحوه محاسبه ھزینه فعالیت ھا 
 دیاگرام جریان نقدی پروژه  
 منحنی موز Banana Curveمنحنی ، S و رسم دیاگرام جریان نقدی در Excel  
 و کنترل پروژه بروزرسانی 
 و .. فیزیکی-ریالی-(زمانیوزن دھی به فعالیتھا( 
  نرم افزارفرمول نویسی در 
  نحوه انتقال اطالعات از اکسل بهMSP و بالعکس 
 رمزگذاری بر روی فایل ھا 

 تعريف پروژه و ويژگیھاي آن 
OBS  (ساختار شکست سازمان) 

 انواع ساختار شکست کار 
 چرخه عمر پروژه 
 فرآیندھای پروژه 

 محدودیتھای پروژه 
 تعریف سطح صفر و سطوح پروژه 

 مسیر پسرو پیشرو 
 مفاھیم شناوری ھای آزاد و کل 
 مفاھیم نوع روابط بین فعالیتھا 

 مفاھیم انواع شبکه ھا 
 مفاھیم تقویم پروژه،منابع و فعالیتھا(و تعاریف آنھا)  

 استفاده از تقویم پروژه در پروژه ھای دیگر 
 تحويل شدنيھا، تعريف فعالیت 

 نمودار گانت(Gantt Chart)، وارد کردن فعالیتھا و جزئیات آنھا 
  Gantt Chartدر نمای WBS کدھای آن و تشکیل ساختار ،  WBSروشھاي تھیه 

 انواع نحوه ورود ارتباط بین فعالیتھا در نرم افزار 
  MSPو لینک آن با WBS Chart Pro (WBS Schedule)آشنایی با نرم افزار 

 انواع شبکه و نمای Network و تنظیمات آن 
  Gantt Chartنحوه برآورد زمان فعالیتھا و وارد کردن زمانھا در نمای 

 مبحث  Project و  Subprojectھا و تعیین نوع روابط بین آنھا 
 قیدھا و انواع آن. Start no earlier than ،Must finish onو...، تعریف Deadline برای تحویل شدنی ھا 

 تعریف مایلستون و نکات آن. 
 تعریف ضرب العجل در نرم افزار و نکات آن. 

 انواع منابع و تعریف آنھا در نمای Resource Sheet  و جزئیات آنھا. 
 تفسیر و مفاھیم جدول ھای ھزینه 

  Assign resourcesتخصیص منابع 
 تحلیل ھزینه ھای واقعی 

 نمای Resource Graph برنامه ريزي تخصیص منابع 
  Resource Graphتحلیل 

 برنامه ريزي تخصیص منابع محدود 
 برطرف کردن تخصیصھای مازادResource Leveling بصورت دستی و اتوماتیک 

 تخصیص منابع در چندین پروژه 
  Leveling Delay و Delay  نحوه وارد کردن 

 گزارش دھی ھزینه ھا به تفکیک دیسیپلین ھا و نوع منابع 
 MSP نحوه و مفاھیم اضافه کاری در نرم افزار 

 آشنایی با سایر نماھاResource Usage ، Task Usageو. ...تھیه نمودارھا و گزارشات متنوع ھمچنین 
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 تکنیک ارزش حاصله Earned Value 
  مفاھیمEVM  
 شاخصھای کنترلی در EV  ، مثلCV  ،SPI  ،CPI و ... 
  شاخص ھای پیش بینیEAC(t)  وEAC(C) 
 تعریف Status Dateنحوه تعریف ، Progress Line  آن باو ارتباط Status Date 
 مفھوم Baselineروش ، Save کردن Baselineھا و نحوه وارد کردن و مقایسه مقادیر Actual ھا با 

Baseline ھا 
 ھایمفھوم منحنی BCWS ،BCWP ،ACWP و نحوه رسم آنھا در Excel)۴ (نوع مدل منحنی 
 گزارشات داشبوردی نرم افزار 
 مقایسه ورژن ھای مختلف از یک پروژه 
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  ٠٩١٢۴٨٠۴۶۴۴مھندس خرادپور) -: (مدرسمحتوای دورهاز گزیده ای 

  پریماورا:

 تعريف پروژه و ويژگیھاي آن 
 OBS (ساختار شکست سازمان) 
 انواع ساختار شکست کار 
 چرخه عمر پروژه 
 فرآیندھای پروژه 
 ھای پروژهمحدودیت 
 تعریف سطح صفر و سطوح پروژه 
 مسیر پسرو پیشرو 
  شناوری ھای آزاد و کلمفاھیم 
 ھامفاھیم نوع روابط بین فعالیت 
 مفاھیم انواع شبکه ھا 
 مدیریت پروژه یکپارچه (Enterprise)  
 تعیین جایگاه پروژه ھا در ساختار سازمانی EPS 
  تعریفEPS تعریف یک پروژه و 
 تنظیمات پروژه در نرم افزار 
 نحوه تعیین چارت سازمانی OBS  باکسھای آن بهسازمان و اختصاص EPS  
 .. تعریف تقویم پروژه،منابع، فعالیت و 
 نحوه شکستن پروژه با نمودار WBS و وارد کردن آن در P6 
 نحوه تعیین چارت سازمانی OBS  بهپروژه و اختصاص EPS،،پروژهWBS. 
  روابط بین فعالیتھانحوه وارد کردن اطالعات فعالیتھای یک پروژه در نرم افزار و 
  قیدھای فعالیتھامبحث انواع 
 .انواع قعالیت ھا و توضیحات آنھا 
  ،فرمت بندی، نمایشLayouts و فیلترھا و انواع آنھا و سفارشی کردن محیطھای کاری P6 تغییر ،

 برای گزارش دھی فونتھا، رنگھا
  تعریفRoles ھا و نکات آن 
 نحوه تعریف منابع و کار با محیط Resources 
 تخصیص منابع به فعالیت ھا 
 تعریف ساعت و ھزینه اضافه کاری ھای منابع 
 شیفت ھای کاری منابع و توضیحات آن 
 مفھوم گرافھای منابع Resource Profile 
 برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع RCPSPو تسطیح منابع Resource Leveling  
 ارتباط بین زمان، منابع و حجم کار یک فعالیت 
  تشریح نوع فعالیت و زمان آن از نگاه تغییرات منابع در نرم افزار 
 نحوه توزیع منابع یا حجم کار در طول زمان فعالیت Resource Curve 
  ،آشنایی با روشھای برخورد با مشکل محدودیت منابع (جابجایی، اضافه کاری، تغییر شیفتھای کاری

  (...تغییر توزیع و
 ا استفاده ازتقسیم بندی بیشتر منابع ب RBS 
 مفھوم نقشھا Role و تفاوت آن با منابع و نحوه تخصیص Roleھا به منابع 
  به اشتراک گذاشتن منابع در چندین پروژه 
  روشھای برآورد ھزینه یک پروژه و نحوه وارد کردن آنھا در نرم افزار 
 روش بودجه بندی پروژه باال به پایین Top down budgeting  
 اال یاروش پایین به ب Activity Based Costing 
  آیتمھای ھزینه ای یک فعالیت در نرم افزار 
 نحوه محاسبه ھزینه فعالیت در حالت برون سپاری و کار با محیط Expenses 
 ھزینه ھای مستقیم و غیر مستقیم و چگونگی تفکیک آنھا در P6  
 ،نحوه محاسبه بودجه پروژه و دیاگرام جریان نقدی پروژه 
  منحنی موز، و انواع برنامه ریزی ھزینه 
 تھیه گزارشات متنوع 
  آشنایی با روشھای محاسبه درصد پیشرفت و نحوه پیاده سازی سیستم کنترلی زمان و ھزینه پروژه در

 نرم افزار
 تھیه طرح مبنا Baseline و ذخیره برنامه مبنا در زمان Data Date 
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 ی و اتوماتیک و بھنگام سازی آن وارد کردن اطالعات واقعی پروژه بصورت دست 
 تھیه منحنی ھای S درصد پیشرفت و آنالیز آنھا 
 مراحل پیاده سازی تکنیک EV برای کنترل زمان و ھزینه در P6 
 مفھوم منحنی ھای PV ،EV  ،Actual Cost و شاخصھای کنترلی در EV  و تنظیمات آن 
 محیط ھای نمایش منحنی ھا و شاخصھای تکنیک ارزش حاصله 

  

 نحوه تعریف User Name و Password برای کاربران و محدود کردن سطوح دسترسی آنان 
  آشنایی با نحوه تعریف فیلذھای سیستم کدینگ پروژه ھا، منابع، فعالیتھا و ... و نحوه فیلترینگ

 براساس این فیلدھا
 آشنایی باقابلیتھایGlobal Changeبرای تعریف ستونھای محاسباتی وفیلدھای خاص 
 تباط با سایر نرم افزارھا و قابلیتھایار Import و Export با نرم افزارھای MSP ،Excel و...  
 مکانیزم مدیریت ریسک در P6 
 قابلیت WPs Docs برای مستند سازی پروژه در P6 
 آشنایی با گزارشات Issues 
 آشنایی با حدود آستانه ای Thresholds 
 آشنایی با ابزار مچ گیری یعنی قابلیت Claim Digger  
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PMBOK:  

 مقدمه -فصل اول  
 تأثیرات سازمانی و چرخه حیات پروژه-فصل دوم  
 فرآیندھای مدیریت پروژه-فصل سوم  
 مدیریت یکپارچگی پروژه-فصل چھارم  
 مدیریت محدوده پروژه- فصل پنجم  
 زمان پروژهمدیریت -فصل ششم  
 مدیریت ھزینه پروژه- فصل ھفتم  
 مدیریت کیفیت پروژه-فصل ھشتم  
 مدیریت منابع انسانی پروژه- فصل نھم  
 مدیریت ارتباطات پروژه-فصل دھم  
 مدیریت ریسک پروژه-فصل یازدھم  
   
 - ارائه فرم ھای استاندارد متدلوژیP2M2 .بھمراه یک نمونه  
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