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 آموزشگاه پردیس نیکان اطالعات دوره و سرفصلها

 MSPنرم افزار مدیریت و کنترل پروژه 

 ساعت 28:  طول دوره

  

  Project-Ms سرفصل دوره آموزش

 مبانی کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه (1

 (WBS)تعریف و ساختار شکست کار (2

 و لینک آن با WBS Chart Pro آشنایی با نرم افزار (3

MSP 

 تعریف انوع فعالیت ها (4

 ص تقویمیتعریف و تخص (5

 (W.F)تعریف و تخصیص اوزان فیزیکی (6

فرمول نویسی جهت محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای و   (7

 واقعی

 تعریف انواع قیود (8

 Baselineخصیص تتعریف و  (9

 (s-curve)ی و واقعیا تهیه نمودار پیشرفت برنامه (10

 (Banana curve)موزی تهیه نمودار (11

 تخصیص و تسطیح منابع (12

 کردن فعالیت ها و بروز رسانی پروژه Actualنحوه  (13

 و تاخیرات پروژه Actualو  Baselineمقایسه  (14

 ماندهیت ها و کارهای باقیعالای پیش بینی فهبرآورد تاریخ  (15

 پروژه

 Earned Value تکنیک ارزش حاصله (16

 مکانیزم تکنیک EV 

 کنترل زمانی پروژه با EV 

 کنترل هزینه ای پروژه با EV 

 شاخصهای کنترلی در EV  ، مثلCV  ،SPI  ،CPI  

 نکته های EV در MSP  

 Progress ، نحوه تعریفStatus Date نحوه تعریف (17

Line و ارتباط آن با Status Date 

ها و Baseline کردن Save ، روشBaseline مفهوم (18

 ها با Actual نحوه وارد کردن و مقایسه مقادیر

Baseline ها 

و نحوه  BCWS ،BCWP ،ACWP هایمفهوم منحنی (19

 Excel رسم آنها در

 با BCWS ،BCWP ،ACWP ارتباط منحنی های (20

.Status date  

 MSP سفارشی کردن محیط (21

 .... نحوه ساخت و تحلیل فیلدهای محاسباتی و ماکروها و (22

 ها و جداولودارآشنایی با انواع نم (23

 گروه بندی فعالیت ها (24

 Highlightابزارهای فیلتر و  (25

 بوط به گانت چارترتنظیمات م (26

 چاپ هوط ببتنظیمات مر (27

 گزارش ها (28

  :مدرک پایان دوره

 در پایان دوره به شرکت کنندگان مدرک معتبر و رسمی از سازمان فنی و حرفه ای اعطاء می گردد 


