
  و پیشرفتهمقدماتی  - MSPبرنامه ریزي و کنترل پروژه با نرم افزار ) ساعته 24(  روزه 4محتواي دوره 

اگر . از آن است (User Friendly)محصول شرکت ماکروسافت بوده که مهمترین مزیت آن سهولت استفاده  MSPنرم افزار 

محبوبترین و پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه  MSPچه نرم افزارهاي قدرتمندتري هم در این زمینه وجود دارند اما 

به  Excelاز طرفی چون محصول شرکت مایکروسافت است ارتباط آن با نرم افزارهاي پر کاربردي چون . محسوب می گردد

  .  سادگی صورت می گیرد

تهیه شهاي بکارگیري مدیریت پروژه، روپروژه، ویژگیهاي پروژه، مراحل مدیریت پروژه، اهمیت تعریفWBS ،

در نماي  WBSوارد کردن فعالیتها، و جزئیات آنها، تشکیل ساختار تحویل شدنی ها، تعریف فعالیت، نمودار گانت، 

Gant Chart،  آشنایی با نرم افزارWBS Chart Pro  و لینک آن باMSP  ، کدهايWBS ،  و نماي  انواع شبکه

Network نماي  و وارد کردن زمانها در عالیتها،  نحوه برآورد زمان فو تنظیمات آنGantt Chart ، تعریف تقویم

و نحوه  کاربرد آنها انواع روابط وابستگی و، و نحوه تخصیص یک تقویم به یک فعالیت تعریف تقویمهاي خاصپروژه، 

، مفهوم فرجه حالت مینیمم، روابط وابستگی در حالت ماکزیمم،  محاسبات زمانیدر ،  روابط وابستگی وارد کردن آنها

و  Resource Sheetدر نماي  تعریف منابع انواع منابع، نمایش مسیر بحرانی و روشهاي کوتاه کردن زمان پروژه، ها، 

تحلیلبرنامه ریزي تخصیص منابع،  Resource Graph نماي ،Assign resources جزئیات آنها، تخصیص منابع

Resource Graphبرطرف کردن تخصیصهاي مازاد  ، دود، برنامه ریزي تخصیص منابع محResource 

Leveling ، آشنایی با سایر نماهاTask Usage ،Resource Usage ل اصو. تهیه نمودارها و گزارشات متنوع... ، و

  . Optionsتنظیمات گزینه 

، ي تحویل شدنی هابرا Deadline، تعریف ...و Must finish on ،Start no earlier thanاعمال محدودیتهاي زمانی نظیر 

Recurringنحوه وارد کردن فعالیتهاي دوره اي task  ، تنظیمات پیشرفته در نماهايTask usage ،Resource usage  ،

Tracking Gantt تفهیم حاالت ... و ،Effort driven  و تجزیه و تحلیل آن، تحلیل سایر حاالت برطرف کردن مشکل کمبود

  : منابع عالوه بر جابجایی فعالیتها مثل

  تغییر منابع و زمان فعالیت با استفاده از تبادل مابین آنها ).الف

استفاده از اضافه کاري )ب

تغییر ساعات و شیفتهاي روزانه در تقویم پروژه)ج

  بع مورد نیاز یا حجم کار در طول زمان فعالیتتغییر الگوي توزیع منا).  د  

  (.Maximum Unit of R)تغییر الگوي حداکثر تعداد منابع در دسترس ).   ه

، دیاگرام CBSنحوه محاسبه هزینه فعالیتها ، نحوه محاسبه بودجه پروژه، نمودار تقویمهاي منابع، تخصیص منابع در چندین پروژه، 

بهنگام سازي و کنترل پروژه، انواع ،  Excel، رسم دیاگرام جریان نقدي در Banana Curveجریان نقدي پروژه، منحنی موز 

، نحوه ارسال اطالعات گزارش  Sسیستمهاي کنترلی، روشهاي وزن دهی به فعالیتها، روشهاي تهیه گزارشات پیشرفت،  منحنی 

، نحوه تعریف  EVمکانیزم تکنیک ، Earned Valueتکنیک ارزش حاصله و رسم منحنی هاي مربوطه،  Excelپیشرفت به 

Status Date نحوه تعریف ،Progress Line  و ارتباط آن باStatus Date مفهوم ،Baseline روش ،Save  کردن

Baseline ها، نحوه وارد کردن و مقایسه مقادیرActual  ها باBaseline  منحنیهاي  ها، مفهومBCWS ،BCWP ،ACWP  و

،کنترل  EVکنترل زمانی پروژه با  Status date.با  BCWS ،BCWP ،ACWP، ارتباط منحنی هاي Excelنحوه رسم آنها در 

و آنچه که آماتورها  MSPدر  EV، نکته هاي      ...و  CV  ،SPI  ،CPI، مثل  EV،شاخصهاي کنترلی در  EVهزینه اي پروژه با 

  .نمی دانند

  ....محاسباتی، ماکروها و  ، نحوه ساخت و تحلیل فیلدهايMSPسفارشی کردن محیط 
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