
  ساعته 40مقدماتی و پیشرفته  –Primavera 6 (P6)اهداف کارگاه آموزشی نرم افزار 

  

  پروژه زمان برنامه ریزي  -1

   (Enterprise)پروژه یکپارچه مدیریت 

  EPSتعیین جایگاه پروژه ها در ساختار سازمانی 

 EPSسازمان و اختصاص باکسهاي آن به  OBSنحوه تعیین چارت سازمانی 

  یک پروژه و پیش فرضهاي آننحوه تعریف 

تدوین تقویمهاي خاص آشنایی با قابلیتهاي تقویم در نرم افزارها 

    P6و وارد کردن آن در  WBSنحوه شکستن پروژه با نمودار 

 WBSپروژه و اختصاص باکسهاي آن به  OBSنحوه تعیین چارت سازمانی 

  آشنایی با شمسی سازها

Relationshipsو اضافه کردن  Activitiesو کار با محیط  یک پروژه در نرم افزار نحوه وارد کردن اطالعات فعالیتهاي 
  Baseline و طرح مبنا CPMتهیه برنامه اضافه کردن قیدها،  ،محاسبات زمانی

  ، تغییر فونتها، رنگهاP6و فیلترها و انواع آنها و سفارشی کردن محیطهاي کاري Layoutsفرمت بندي، نمایش، 

  

  منابع پروژه زي برنامه ری -2

Resourcesنحوه تعریف منابع و کار با محیط 

  نحوه برنامه ریزي تخصیص منابع در نرم افزار 

Resource Profileمفهوم گرافهاي منابع  

   Resource Levelingو تسطیح منابع RCPSPبا محدودیت منابع  برنامه ریزي پروژه

ارتباط بین زمان، منابع و حجم کار یک فعالیت

شریح نوع فعالیت و زمان آن از نگاه تغییرات منابع در نرم افزار ت

Resource Curveنحوه توزیع منابع یا حجم کار در طول زمان فعالیت 

   ...)جابجایی، اضافه کاري، تغییر شیفتهاي کاري، تغییر توزیع و(آشنایی با روشهاي برخورد با مشکل محدودیت منابع 

RBSاستفاده از  باتقسیم بندي بیشتر منابع 

  ها به منابعRoleو نحوه تخصیص  و تفاوت آن با منابع  Roleمفهوم نقشها 

  منابع در چندین پروژه به اشتراك گذاشتن 

  

  پروژه برنامه ریزي هزینه  -3

   یک پروژه و نحوه وارد کردن آنها در نرم افزار روشهاي برآورد هزینه 

 Top down budgetingبودجه بندي پروژه باال به پایین روش 

  Activity Based Costingروش پایین به باال یا 

آیتمهاي هزینه اي یک فعالیت در نرم افزار 

Expensesو کار با محیط برون سپاري نحوه محاسبه هزینه فعالیت در حالت 

   P6و چگونگی تفکیک آنها در هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم 

  ام جریان نقدي پروژه،دیاگرو نحوه محاسبه بودجه پروژه 

  منحنی موز، و انواع برنامه ریزي هزینه  
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  تهیه گزارشات متنوع 

  

    و روشهاي محاسبه درصد پیشرفت و هزینهزمانTrackingو پیگیري کنترل  - 4

  پروژه در نرم افزارنحوه پیاده سازي سیستم کنترلی زمان و هزینه آشنایی با روشهاي محاسبه درصد پیشرفت و 

Data Dateدر زمان  و ذخیره برنامه مبنا Baselineطرح مبنا تهیه 

  و بهنگام سازي آن بصورت دستی و اتوماتیک وارد کردن اطالعات واقعی پروژه 

درصد پیشرفت و آنالیز آنها Sتهیه منحنی هاي 

P6براي کنترل زمان و هزینه در   EVتکنیک مراحل پیاده سازي 

  و تنظیمات آن    EVشاخصهاي کنترلی در و  PV ،EV  ،Actual Costمنحنیهاي  مفهوم 

محیطهاي نمایش منحنی ها و شاخصهاي تکنیک ارزش حاصله

   

     P6ي ویژه آشنایی با سایر قابلیتها - 5

  براي کاربران و محدود کردن سطوح دسترسی آنان Passwordو  User Nameنحوه تعریف 

  و نحوه فیلترینگ براساس این فیلدها... روژه ها، منابع، فعالیتها و نحوه تعریف فیلذهاي سیستم کدینگ پآشنایی با 

  براي تعریف ستونهاي محاسباتی و فیلدهاي خاص Global Changeآشنایی با قابلیتهاي 

  ... و MSP ،Excelبا نرم افزارهاي  Exportو   Importارتباط با سایر نرم افزارها و قابلیتهاي 

P6مکانیزم مدیریت ریسک در 

  P6مستند سازي پروژه در براي  WPs Docsقابلیت 

Issuesآشنایی با گزارشات 

  Thresholdsآشنایی با حدود آستانه اي 

   Claim Diggerآشنایی با ابزار مچ گیري یعنی قابلیت 

   

  .و یا بصورت مقدماتی و پیشرفته نیز قابل تعریف است زمان دوره با توجه به خواسته مخاطبین قابل تغییر است

از  Prince 2و داراي مدرك بین المللی استاندارد بین المللی عضو هیات علمی دانشگاه  مجید سبزه پرور  داراي مدرك دکتراي صنایع و  :مدرس

OGC انگلستان  
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