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جلسه پنجم

 Baselineتعریف و تخصیص / در نرم افزارW.Fتعریف / (Constrain)انواع قیود / Duration Typeانواع /(Calender)تعریف انواع تقویم 

(%Com Type)انواع درصد پیشرفت / P6تکنیک های کاربردی نرم افزار /  و اکسلP6 و نمودار موزی در نرم افزار S-Curve رسم نمودار 

www.nejatkhah.com

ساختار /(EPS)تشکیل ساختار پروژه های سازمان/ و ویژگی های آنP6آشنایی با نرم افزار/CBS,Scope,WBS,W.Fانواع,انواع قرارداد/ مبانی کاربردی کنترل پروژه در تهیه برنامه زمانبندی

تعریف یک پروژه صنعتی/(Relations-Lag&Lead)ارتباطات /(Activities)فعالیت ها /(WBS)ساختار شکست پروژه /(OBS)سازمانی  جلسه اول

جلسه دوم

P6سیالبس دوره آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار 

جلسه ششم

 Ganttتنظیمات / برای فعالیت هاStepsتعریف / و اکسلP6 واقعی پروژه در S-Curveتهیه نمودار /Actualزمان های پیش بینی فعالیت ها و پایان پروژه در فاز /به هنگام سازی فعالیت ها و پروژه 

Chart و Bar Chart

تعریف و تخصیص منبع  و رول در نرم /User Preferencesتنظیمات /(WPs)تعریف و تخصیص مدارک به پروژه  /Import& Exportانواع / برای پروژهActivity Codeتعریف 

Cash Flowتهیه /(Resources&Roles)افزار

 Aَvtivity Usage ) / (Resource Usage Profile&Spreadsheet)هیستوگرام نیروی انسانی / برای فعالیت هاNoteتعریف /(Level Resource)تسطیح منابع 

Profile&Spreadsheet)/هزینه ها در نرم افزارP6 (Expenses/)

تعریف انواع /Reportsتعریف انواع / برای پروژهLayoutسفارشی سازی و ذخیره سازی /(User Defined Fields)سفارشی سازی ستون ها / و مثال های کاربردی آنGlobal Changeتعریف 

Filter /(Print)تنظیمات مربوط به چاپ /Trace Logic و Activity Networkنمایش پروژه درحالت /َ 

جلسه سوم

جلسه چهارم

(تومان)هزینه کل دوره 

:توضیحات**
(هزینه اجاره کالس در موسسه بصورت جداگانه محاسبه میشود)محل تدریس منزل یا محل شرکت دانشپذیر می باشد، امکان برگزاری کالس در موسسه وجود دارد

 ساعت است2مدت زمان آموزش برای هر جلسه خصوصی 

شرحجلسات

هزینه آموزش هر جلسه  خصوصی 300 هزار تومان می  باشد که هزینه کالس ها بصورت جلسه ای تسویه می گردد

روز و ساعت کالس های خصوصی با هماهنگی قبلی رزرو خواهد شد. 

نیمه خصوصی تا 3 نفر )به ازای هر نفر(:1,300,000 خصوصی :1,800,000
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