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موسسه پویش پایدار

کشورمجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای دارای 

برگزار کننده دوره های مهندسی صنایع و فناوری اطالعات



مخاطبان دوره

پروژهریزیبرنامهمدیران•

هاپروژهکنترلوریزیبرنامهکارشناسان•

هاپروژهمدیران•

...وعمرانمدیریت،صنایع،مهندسیهایرشتهالتحصیالنفارغودانشجویان•

پروژهکنترلوریزیبرنامهحوزهدرفعالیتبهمندعالقهافراد•



پیش نیاز خاصی دارد؟MSPآیا دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 

افزارنرمباکارنیازپیشپروژه،کنترلوریزیبرنامهمبانیواصول

MSPدورهدر.استMSP،خواهیممبانیواصولاینبرگذری

.گیرندفراراهاآموزشاحسننحوبهعزیزدانشجویانتاداشت

پروژهرلکنتوریزیبرنامهمبانیواصولبهکهصورتیدربنابراین

.نداردوجوددورهایندرشرکتبرایمشکلیهمنیستیدآشنا



سرفصل های جلسه اول

روژه ها، مراحل برنامه ریزی و کنترل پ)ای بر دانش مدیریت پروژه و مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه مقدمه . 1

(…شبکه های برداری و گره ای، حل شبکه ها، شناوری های آزاد و کل، 

(معرفی ریبون ها و ابزارهای نرم افزار)با محیط نرم افزار آشنایی . 2

(MileStone)و مایلستون ها (ACTIVITY)فعالیت ها ،(WBS)با مفهوم ساختار شکست کار آشنایی . 3

ساختار شکست کار، فعالیت ها و مایلستون های پروژه در نرم افزارورود . 4

تعریف 
WBSپروژه

تعریف فعالیت و 
مایلستون های 

پروژه

...



دومسرفصل های جلسه 

(DURATION)مدت زمان فعالیت ها تنظیم . 1

فعالیت ها(Lag)و فرجه های (Constraints)قیدها ،(Predecessor)روابط تعریف . 2

تقویم پروژه و منابعتعریف . 3

(Gantt Chart)شناوری ها و تشخیص مسیرهای بحرانی از طریق نمودار گانت چارت کنترل . 4

و تخصیص منابعتعریف . 5



سرفصل های جلسه سوم

منابعتسطیح . 1

نوع فعالیت هاتعیین . 2

هزینه هاتعریف . 3

(W.F)با مفهوم ارزش وزنی آشنایی . 4

فعالیت ها(W.F)نویسی ارزش وزنی فرمول . 5



سرفصل های جلسه چهارم

فرمول نویسی ستون درصد پیشرفت های برنامه ای و واقعی. 1

سازی خطوط مبناذخیره . 2

اطالعات واقعی فعالیت ها در تاریخ های گزارش گیریورود . 3



سرفصل های جلسه پنجم

(EV)تحلیل ارزش کسب شده محاسبات . 1

با جداول و نماهاکار . 2

سازی پروژهبهنگام . 3



سرفصل های جلسه ششم

چاپ نماها. 1

مدیریت پروژه های چندگانه. 2

فیلتر کردن و مرتب سازی و گروه بندی. 3

گزارش گیری و چاپ گزارش ها. 4



MSPمدرس دوره آموزش نرم افزار 

صنایعمهندسیرشتهآموختهدانش-مهندس سهیل فتحی

یطوسنصیرالدینخواجهدانشگاهازارشدکارشناسیوکارشناسیمدرکدارای-

وساختمانیراهسازی،هایپروژهدرپروژهکنترلوریزیبرنامهمشاورهسابقه-

گازونفت

هایشرکتوهاسازمانها،دانشگاهدرپروژهکنترلوریزیبرنامهتدریسسابقه-

خودروسازی،صنایعارتباطات،حوزههایشرکتها،پتروشیمیجملهازمعتبر

...وداروسازیصنعت



محل برگزاری دوره

-انیکاشالهآیتبلوار-صادقیهدومفلکه-تهران:موسسهمحل.1

16واحد-4طبقه-بارمانساختمان-اولبوستانخیابان

یاشرکتیدرخواستصورتدر:شماسازمانیاشرکتمحل.2

ارائهبانظرمورددورهبرگزاریبهقادرموسسهاینسازمانی

.استشدهذکرامکاناتتمامی

صورتبهموسسهاینهایدورهکلیه:حضوریغیرهایدوره.3

.گرددمیبرگزارنیزآنالینوحضوریغیر



خدمات دوره

مدرس دورهتدوین شده و بروز توسط ارائه جزوه . 2

از سازمان فنی و حرفه ایارائه مدرک معتبر . 3

مبحثپس از تدریس هر حل تمرین های کاربردی . 4

MSPدر نرم افزار تدریس مباحث به روز . 1

رددارد؛حضورآندرنیزدورهمدرسکهشوندمیعضوگروهیدردانشجویاندوره،اتمامازپس:یادگیریبیمه.5

.بپردازندخوداشکالرفعبهتوانندمیکالس،درشدهمطرحمباحثدربارهسؤالوجودصورت



ره گواهینامه پایان دو

یعصنامدیریتهایرشتهدرکشورایحرفهوفنیسازمانازرسمیمجوزدارایپایدارپویشموسسه

موردورمعتبگواهینامهکنندگانشرکتبهشدهبرگزارهایدورهپایاندروباشدمیاطالعاتفناوریو

.نمایدمیاعطاایحرفهوفنیسازمانتایید

اخذوایحرفهوفنیسازمانبهآنهامعرفیامکاندانشپذیران،درخواستصورتدرهمچنین

هایگواهینامهمعتبرترینازیکیوترجمهقابلگواهینامهاین.داردوجودILOالمللیبینگواهینامه

.باشدمیآموزشی



تماس با ما

www.pooyeshpaydar.com

pooyesh_paydar

pooyeshpaydar
021-44019448

0939-1097666

pooyeshpaydar 021-44019488



WWW.POOYESHPAYDAR.COM

« MSPریزی و کنترل پروژه با نرم افزاردوره برنامه » جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در 

. دمی توانید به سایت موسسه مراجعه و یا با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل فرمایی

پویشی پایدار برای ارتقاء دانش و مهارت


