
  و مکانیزم آن در نرم افزار (Earned Value) ارزش کسب شدهکارگاه آموزشی 

  مدت دوره - 1

  .اما بسته به نیاز مخاطبین و سطح آنها می تواند بیشتر نیز باشد تعیین شده است ساعت 8مدت دوره 

  محتواي دوره - 2

نحوه محاسبه هزینه فعالیتها ،  ،آن و گزارشات پیشرفت نتیجه گرا کردن پروژه روشهاي نوین براي،  ویژگیهاي پروژه 

، دیاگرام جریان نقدي پروژه، منحنی موز، جایگاه کنترل پروژه در بین پنج فاز CBSنحوه محاسبه بودجه پروژه، نمودار 

، )Milestoneدوره اي، سیتم کنترل با فعالیتهاي (دیگر مدیریت پروژه، دالیل نیاز به کنترل ، انواع سیستمهاي کنترلی

 Data Dateیا  Status Dateمفاهیم تاریخ بررسی وضعیت ( پیاده سازي کنترل پروژه در نرم افزارهاروشهاي 

روشهاي وزن دهی به فعالیتها،  )، مراحل بهنگام سازي دوره اي در نرم افزارProgress Lineمفهوم  پیشرفت ،

حل مشکل ت یک فاز از پروژه، روشهاي ساختن ستونهاي محاسباتی براي محاسبه درصد پیشرفت کل و درصد پیشرف

در  Sنحوه رسم منحنی ،  Sروشهاي تهیه گزارشات پیشرفت،  منحنی اختالف روشهاي وزن دهی و گزارشات پیشرفت، 

Excel  ، تکنیک ارزش حاصلهEarned Value منحنیهاي ،BCWS  یاPV، BCWP،  یاEV، ACWP یاAC، 

مکانیزم و اصول ، ... و  SV ،CV  ،SPI  ،CPI ،ETC ،EAC ،BAC سیستم ارزش کسب شده  شاخصهاي کنترلی

تاثیر استفاده از سایر روشهاي وزن دهی، با  Earned Valueپیاده سازي در نرم افزار،  Earned Valueتکنیک 

گزارشات پیشرفت، و ساده سازي کردن  (Timeless)توزیع وزنی فعالیت روي درصد پیشرفت، روشهاي بی زمان 

  ). پس از اتمام(سیستم کنترلی نهایی  در یک سیستم جامع مدیریت پروژه،  Earned valueه سازي متدولوژیهاي پیاد

  

مخاطبین دوره -3

  .و کارشناسان زیربط مدیران سطوح ارشد و میانی سازمان    

مدرس -4

  مجید سبزه پرور     

 داراي مدرك دکتراي مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت  

سال  14اه با سابقه عضو هیات علمی دانشگ  

 داراي مدرك بین المللی استانداردPrince 2  ازOGC انگلستان

   مرجع     - 5

صفحه بوده  704تعداد صفحات کتاب .  ، انتشارات ترمهچهاردهم، چاپ هشتممجید سبزه پرور، کنترل پروژه ، ویرایش 

 12تهران، خیابان انقالب، خیابان : مهآدرس انتشارات تر. تومان عرضه شده است 8800و کتاب به قیمت تمام شده 
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