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فصل پنجم

تعريف انواع تقويم ( Calender) /انواع Duration Type/ انواع قيود ( Constrain) / تعريف W.F در نرم افزار-منبع مجازي/تعريف و تخصيص Baseline / رسم نمودار S-Curve و نمودار موزي در نرم افزار P6 و اكسل/ 

تكنيك هاي كاربردي نرم افزار P6/ انواع درصد پيشرفت ( Com Type%) /روش هاي محاسبه درصد پيشرفت برنامه اي و واقعي

P6 سيالبس دوره آموزش برنامه ريزي و كنترل پروژه كاربردي با نرم افزار

www.nejatkhah.com @projects_control

مباني كاربردي كنترل پروژه در تهيه برنامه زمانبندي/ انواع قرارداد,انواعCBS,Scope,WBS,W.F/آشنايي با نرم افزارP6 و ويژگي هاي آن/تشكيل ساختار پروژه هاي سازمان( EPS) /ساختار سازماني ( OBS) /ساختار شكست 

پروژه ( WBS) /فعاليت ها ( Activities) /ارتباطات ( Relations-Lag&Lead) /تعريف يك پروژه صنعتي فصل اول

فصل دوم

فصل ششم

خصوصي :2,800,000

Bar Chart و Gantt Chart براي فعاليت ها/تنظيمات Steps و اكسل/تعريف P6 واقعي پروژه در S-Curve تهيه نمودار/Actual به هنگام سازي فعاليت ها و پروژه /زمان هاي پيش بيني فعاليت ها و پايان پروژه در فاز

تعريف Activity Code براي پروژه/انواع Import& Export /تعريف و تخصيص مدارك به پروژه ( WPs) /تنظيمات User Preferences/تعريف و تخصيص منبع  و رول در نرم افزار( Resources&Roles) /تهيه 

Cash Flow 

 P6هزينه ها در نرم افزار/ (َ Avtivity Usage Profile&Spreadsheet )(Resource Usage Profile&Spreadsheet) /  براي فعاليت ها/هيستوگرام نيروي انساني Note تعريف/ (Level Resource ) تسطيح منابع

/ (Expenses )

تعريف Global Change به همراه مثال هاي كاربردي/ فرمول نويسي در P6/سفارشي سازي ستون ها ( User Defined Fields) /سفارشي سازي و ذخيره سازي Layout براي پروژه/تعريف انواع Reports/تعريف انواع 

/ (Print ) تنظيمات مربوط به چاپ/Trace Logic و Activity Network نمايش پروژه درحالت/Filterَ 

فصل سوم

فصل چهارم

هزينه كل دوره (تومان)

 هزينه آموزش هر جلسه  خصوصي 400 هزار تومان مي  باشد كه هزينه كالس ها بصورت جلسه اي تسويه مي گردد

مدرس دوره: پيام نجات خواه سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت گروه  اويك و مپنا

**توضيحات:
محل تدريس منزل يا محل شركت دانشپذير مي باشد، امكان برگزاري كالس در موسسه وجود دارد(هزينه اجاره كالس در موسسه بصورت جداگانه محاسبه ميشود)

مدت زمان آموزش هفت جلسه دو ساعته

شرحها فصل


