
  

  

 

 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معرفي
 برنامه ريزي زمان پروژه -١

  (Enterprise) مديريت پروژه يكپارچه
  ، تاثير تقويم در زمان پروژه، انواع فعاليت، شمسي سازهاBaseline و طرح مبنا CPM محاسبات زماني، اضافه كردن قيدها، تهيه برنامه

  ، رنگها، تغيير فونتهاP6و فيلترها و انواع آنها و سفارشي كردن محيطهاي كاري  Layouts فرمت بندي پيشرفته ، نمايش،
  برنامه ريزي منابع پروژه - 2

  Resource Leveling و تسطيح منابعRCPSP تنظيمات برنامه ريزي پروژه با محدوديت منابع
  تشريح نوع فعاليت و زمان آن از نگاه تغييرات منابع در نرم افزار و تقويم آن

  Resource Curve نحوه توزيع منابع يا حجم كار در طول زمان فعاليت
  با روشهاي برخورد با مشكل محدوديت منابع (جابجايي، اضافه كاري، تغيير شيفتهاي كاري، تغيير توزيع و...) آشنايي

  ها به منابعRole و تفاوت آن با منابع و نحوه تخصيص Role مفهوم نقشها
   

  برنامه ريزي هزينه پروژه -3
  P6 هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم و چگونگي تفكيك آنها در

  محاسبه بودجه پروژه و دياگرام جريان نقدي پروژه،نحوه 
  منحني موز، و انواع برنامه ريزي هزينه و تنظيمات آن

  Top down budgeting روش بودجه بندي پروژه باال به پايين
   

  و هزينه و روشهاي محاسبه درصد پيشرفت زمانTracking كنترل و پيگيري -4
  آناليز آنها و وارد كردن اطالعات واقعي بصورت اتوماتيكدرصد پيشرفت و  S تهيه منحني هاي

  طريقه ساخت ستونهاي محاسباتي براي محاسبه درصد پيشرفت
  P6 براي كنترل زمان و هزينه در  EV مراحل پياده سازي تكنيك

  و تنظيمات آن  EV و شاخصهاي كنترلي در PV، EV ، Actual Cost مفهوم منحنيهاي

  :مخاطبين 
مديران و تمامي مديران ارشد، * 

  در صنايع مختلفكارشناسان 
دانشجويان مديريت، مهندسي * 

صنايع و ساير رشته هاي مرتبط با 
  مديريت پروژه

  

  پرور دكتر مجيد سبزهآقاي : مدرس

  . ) تماس حاصلفرماييد317(داخلي واحد آموزش جهت دريافت اطالعات بيشتر  و آگاهي از برگزاري ساير دوره هاي آموزشي با

 Primavera 6 R8.2 دوره آموزشي دوازدهمين دوره مقدماتي و پيشرفته

آكادميمترا
 مترا دانش گستر با مسئوليت محدود

هاي آموزشي فني مهندسي كننده دوره ارائه  

 

  نام و تخفيفات ويژه هزينه و شرايط ثبت
تحويل شركت شود يا كپي فيش واريز به مترا دانش گستر ريال ، به صورت چك در وجه شركت 1,890,000نام ،مبلغ جهت ثبت

) به همراه فرم ثبت نام(قرارداد آموزشي پايين صفحه) 195بانك سپه شعبه فلسطين شمالي (تهران ،كدشعبه 30195000490707حساب جاري 
گرفته شود. متقاضياني كه از طرف شركت متبوع معرفي مي شوند، الزم است  102و  101تائيديه آن از داخلي فاكس گردد و  123به داخلي 

 عالوه بر فرم ثبت نام، معرفي نامه رسمي آن شركت را نيز به شركت ارسال نمايند.
ي دوره كتباَ به موسسه  اعالم گردد.بديهي هرگونه انصراف از شركت در دوره بايد توسط متقاضي يا شركت متبوع تا يك هفته قبل از برگزار

  .گردد % مبلغ واريزي كسر و مابقي مسترد مي10است  در صورت انصراف پس از زمان مقرر، 
نفر/دوره از طرف آنها ثبت نام قطعي شده است . براي معرفي شدگان از 4براي سازمان هايي كه در اين مجموعه بيش از درصد تخفيف:  10

ندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، اداره استاندارد استان ها ، اعضاي انجمن همگن پالستيك و انجمن سازندگان تجهيزات طرف سازمان استا
صنعتي ايران (ستصا) ، اعضاي انجمن توليد كنندگان رنگ و رزين، تعاوني توليد كنندگان رنگ و محصوالت وابسته ، انجمن شركت هاي 

  پتروشيمي و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو.(با ارائه معرفي نامه )مهندسي و پيمانكاري نفت ، گاز و 
  

با همكاري شركت آريسامترا آكادمي
  برگزار مي كند

  شنبه ها يا جمعه ها)5( از مهرماه :زمان برگزاري دوره ساعت24روز /4مدت دوره: 

  باشد. وعده مي ميان  وهزينه ثبت نام شامل برگزاري دوره ، صدور گواهينامه 

No.14, 24th St., 3rd Phase, Shahrake Gharb, Tehran, 1466753343 – IRAN

Telefax: + (98 21) 88376010-19 

w w w . m e t r a . c o . i r Email: A c a d e m y @m e t r a .c o .ir 

  ،1466753343:ستيپكد، 14، پالك 24خيابان (انتهاي حسن سيف)،  3شهرك غرب، فاز  هران،ت
   Academy@metra.co.irپست الكترونيك:، 88376010-19تلفكس:

  w w w . m e t r a . c o . i rسايت اينترنتي:

  قرارداد آموزشي
  تلفن همراه:    تحصيالت:      نام خانوادگي:    اينجانب نام:

  تلفن محل كار:      سمت:          نام شركت/ موسسه متبوع:
  پست الكترونيكي:    شماره نمابر:

  تاريخ و امضا:      ثبت نام، خواستار شركت در دوره فوق مي باشم.با آگاهي كامل از مقررات 

Silver Silver 


