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 فصل اول 
 یمنیا زاتیدر تجه  تیفیک تیاهم •
 پروژه  تیر یدر مد هاپارادایم  •
 و کنترل پروژه  ریزیبرنامه •
 پروژه تیر یمد •
 پروژه یسازمان تیر یمد •
 پروژه  تیر یدر مد یدار یپا •
 مفاد قرارداد یمعرف •
 (WBS)  ساختار شکست کار حی تشر  •
 و... (EPC)ه انواع پروژ یمعرف •
 هافعالیت بندیزمانبرنامه  هیدر جهت ته  هیاول اقدامات •
 کنترل پروژه یافزارهانرم مقدمات  هینقش نرم افزار اکسل در ته انیب •
 هافعالیت  گذاریناممربوط به  نکات •
 هافعالیت  WBS Code مربوط به  نکات •
 اهفعالیت  یبرا Activity Codes نییتع نکات •
 نگیکد ستمیس فیاز تعر  اینمونه  مرور •
 WBS Code, Activity Codes, Activity ID  سهیمقا •
 هافعالیت Activity ID بوط به مر نکات •
 Activity ID  کی ی کاراکترها یکل یمعرف •
 هاپروژه و  هافعالیت  Calendar مربوط به  نکات •
 در پروژه غیر کاریو  یکار  یروزها نییتع  لزوم •
 هافعالیت  Duration مربوط به  نکات •
 گریکدیاز  هافعالیت  زمانمدتمستقل بودن   تیاهم •
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 روش( 5) هافعالیت انجام  زمانمدت نیتخم هایروش انواع  یمعرف •
 & Predecessors نییتع قی از طر  هافعالیت یتوال نییمربوط به تع نکات •

Successors 
 (Relationship)  هافعالیت نیمربوط به ارتباط ب نکات •
 هافعالیت نیب نیازیپیشنوع رابطه  4 یمعرف •
 Lead & Lag  زانیم نییتع نکات •
 هافعالیت نینکات مربوط به رابطه ب  ادامه •
 (Hard Logic & Soft Logic)  هافعالیت نیدو نوع رابطه ب  یمعرف •
 بندیزمان انواع شبکه در  یمعرف •
 افزارهانرم در   Activity On Node (AON) شبکه کاربرد •
 ریزی برنامه خوانینقشه و  ریزیبرنامه هیپا میمفاه یمعرف •
 یزمان هایسری  حی تشر  •
 (EF)  تی فعال کی انی فرمول محاسبه زمان پا یمعرف •
 روند محاسبات رفت  یمعرف •
 هاشناوری  یمعرف •
 (Free Float)  آزاد یشناور  فیتعر  •
 (Total Float)  کل یشناور  فیتعر  •
 روند محاسبات برگشت یمعرف •
 یبحران ریمس فیتعر  •
 ت یدر فعال تأخیرو  هاشناوری از  هایینمونه •
 ها شناوری و  هیپا میمفاه نکات •
 هافعالیت  تأخیر هی علل عدم توج یمعرف •
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 دوم  فصل
 ساختار شکست پروژه نمونه •
 نشانیآتش پمپ خانه  کی یهافعالیت  ییشناسا •
 (FFPH)  نشانیآتشپمپ خانه  ساختار شکست پروژه نیتدو •
 MSP  و مقدمات نرم افزار نکات •
 هاپروژه در انواع  MSP کاربرد نرم افزار یمعرف •
 MSP  نرم افزار هایقابلیت یمعرف •
 MSP  کار با نرم افزار مراحل •
 MSP  انواع اقدامات و ابزارها در نرم افزار یمعرف •
 (Time Line)  بندیزمانپروژه در  انیشروع و پا خیتار  میتنظ نحوه •
 Data Date  مفهوم •
 اتمام پروژه   بینیپیش و  هاگزارش در   Data Date کاربرد •
 MSP در نرم افزار هافعالیتانواع  یمعرف •
 Milestone  و Task در زمانمدت تفاوت •
 MSP  نرم افزار طیو مح اتیکل یمعرف •
 Project Option  کاربردهای یمعرف •
 Task Mode  تفاوت حاالت مختلف ستون یمعرف •
 نشانیآتش  پمپ خانه یهافعالیت  فیتعر  •
 Indent Task  ابزار کاربرد •
  Outdent Task ابزار کاربرد •
 ابزار یمنوها فیوظا یکل یمعرف •
 Outline ابزار دکاربر •
 هافعالیت  هایالیهو مشاهده  WBS جادیا نحوه •
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 نمودار گانت  یمعرف •
 (Duration)  هافعالیت زمانمدت فیتعر  نحوه •
 ها Milestone جادیا نحوه •
 (Predecessors)  نیازهاپیش و  هافعالیت نیروابط ب فیتعر  •
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 سوم  فصل
 MSP  در نرم افزار بندیزمان برنامه  کی میدر تنظ  یانواع استراتژ  یمعرف •
 یدر انواع استراتژ  هاهزینهمنابع و  حیتشر  تفاوت •
 هاهزینه  تیر ینرم افزار اکسل در مد ینقش مکمل و کمک یمعرف •
 WBS Code Definition  کاربرد ابزار یمعرف •
 Task Information  کاربرد یمعرف •
 & Successor) نیازپس و  نیازپیش هافعالیت نیروش اصالح روابط ب یمعرف •

Predecessor) 
 Activity Codes  انواع یمعرف •
 مختلف  عیدر صنا (Activity Codes) شکست کار یارهایمع تفاوت •
 Activity Codes بر اساس (Custom Fields) هاستون میتقس نحوه •
 (Group By)  هافعالیت بر اساس زمان انجام  بندیگروه  نحوه •
 Timescale  ماتیابزار و تنظ یمعرف •
 میانواع تقو یمعرف •
 ی تکرار  یهافعالیت زمیابزار و مکان یمعرف •
 MSP  در یزمان قیدهایانواع  یمعرف •
 یزمان دیق فیتعر  •
 قیدها استفاده از  تیمحدود لیدال •
 ی زمان یدهایق سهیمقا کیشمات •
 MSP  آزاد در  یکل و شناور  یرصد شناور  یابزارها یمعرف •
 یزمان یدهایانواع ق رییبا تغ هاشناوری  راتییتغ •
 ریزی برنامه  یدر ابتدا یمنف ینداشتن شناور  تیاهم •
 هافعالیت یها به جا Milestone یرو یگذار  دیق یایمزا حی تشر  •
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 ریزی برنامهو جداول  طیمح سازیسفارشی  •
 Text Style  ابزار کاربرد •
 Gridlines  ابزار کاربرد •
 Layout  ابزار کاربرد •
 ( یادآور یدر جدول و نمودار گانت )جهت   گذارییادداشت هایروش  حی تشر  •
 Format bar & Bar Style  ابزار کاربرد •
 هافعالیت روابط  یابیو رد یابیر یابزار مس یمعرف •
 MSP  در نرم افزار منابع •
 MSP در هاآن  تی ر یمرتبط با مد هایگام انواع منابع و  حی تشر  •
 ها Summary و (Milestone) هاستون لیما یمنابع برا صیعدم تخص لیدال •
 فرمول و رابطه محاسبه منابع  حی تشر  •
 منابع صیو تخص فیتعر  •
 شدهتعریف  هایتقویممنابع به  فیتعر  یوابستگ یمعرف •
 (Resource Information)  منابع فیجهت تعر  یلیتکم اطالعات •
 منابع صیتخص هایروش  حی تشر  •
 منابع  صی در تخص نیازهاپیش( و یمهندس)  ییاجرا پیتعداد اک تأثیر یمعرف •
 Task Form  در منابع صیدر تخص Task Type جدول تیاهم یمعرف •
 و فرمول محاسبه منابع  Task Type نکات و استثنائات استفاده از جدول حی تشر  •
 (Effort Driven)  یمنابع مواز  فیتعر  •
منابع )در  حیبه نکات تسط یاه اجمالو نگ Resource Graph طیمح اتیکل یمعرف •

 (ریزیبرنامه انهیم
 منابع  حیتسط •
 منابع  حیبه تسط ازین صیتشخ نحوه •
 منابع حی انجام تسط لیدال •
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 درخواست از منابع نسبت به زمان   زانیم ینمودار  لیتحل •
 Assign & Allocate  یها صورتبهمنابع  صی تخص تفاوت •
 منابع  حی نمودار درخواست منابع( در تسط یآل )رو دهیحالت ا یمعرف •
 منابع محدود  صیدر تخص بندیاولویت  یارهایمع یمعرف •
 منابع حی تسط هایروش  •
 ح ی تسط هایروش در  هاشناوری اثر  حی تشر  •
 منابع  حیتسط هایوش ردر  هاشناوری روند کاهش  لیتحل •
 راندمان  شیافزا غیررسمی هایروش از  هایینمونهو  حی تشر  •
 %20قانون  یمعرف •
 MSP  منابع در نرم افزار حی اعمال تسط هایروش  •
 منابع  شیانواع حاالت افزا یمعرف •
  MSP  منابع در نرم افزار شیروش افزا یاجرا •
 Modify Relationship در روش Lead & Lag یاجرا نحوه •
 Crunch & Stretch  هایروشتناسب زمان و واحد انجام پروژه در  نکات •
 Split Task  کاربرد ابزار یمعرف •
 مازاد( منابع ) چک کردن کمبود  ریمس یمعرف •
 بندیزمانبرنامه  هیمتداول ته هایروش  یمعرف •
 بندیزمانبرنامه  نیتدو یتجرب نکات •
 MSP  مختلف یمنابع در نماها حیتسط یابیعیب  •
 یی مختلف اجرا هایگروه  موردنیاز یاز ساعات اضافه کار  هایینمونهمحاسبه  •
 مرتبط  ماتیمنابع و تنظ حی تسط کیابزار محاسبه اتومات یمعرف •
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 چهارم فصل
 شرفت یپ هایگزارش  هیکنترل پروژه و ته فاز •
 (یکیز یمنابع و ف ،ایهزینه  ،ی)زمان شرفتیدرصد پ انواع •
 شرفت یدرصد پ یها تمیعوامل و آ یمعرف •
 ها فعالیت یکیز یو ف یمال ،یمحاسبه وزن زمان نحوه •
 پروژه  شرفتیپ یمحاسبه درصدها فرمول •
 پروژه  شرفتیپ یاز درصدها کیهر  بی و معا ایمزا •
 شرفت یمحاسبات انواع درصد پ حی تشر  •
 هاروش  رینسبت به سا یکیز یف شرفتیدرصد پ تیاولو •
 گیری گزارش  تمیالگور  •
 گیریگزارش در  هابرنامه مراحل  تأثیر •
 به کارگاه یلیبرنامه تحو هایویژگی یمعرف •
 ی برنامه جبران هیته یویسنار  حی تشر  •
 ( یبه کارفرما )قرارداد یلیبرنامه تحو یمعرف •
 به کارگاه  یلیتحو ییبرنامه اجرا یمعرف •
 (Replan)  یجبران یهابرنامهدر تعداد  تأخیر تأثیر •
 پروژه  ایدوره  یهاگزارش پروژه و استخراج  شرفتیپ  تیوضع روزرسانیبه •
 پروژه شرفتیگزارش درصد پ افتی جهت در  بسترسازی •
 MSP  در موردنیاز یسیفرمول نو حی تشر  •
 ماندهیکار باق زانیفرمول محاسبه م یمعرف •
 پروژه یکیز یف شرفتیمناسب جهت محاسبه درصد پ یسیفرمول نو یو اجرا یمعرف •
 یکیز یف شرفتیدرصد پ هایفرمول  تفاوت •
 پروژه  شرفتی محاسبه درصد پ هایفرمولو  هاستون  مرور •
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 پروژه در نرم افزار  شرفتیدرصد پ روزرسانیبه حی تشر  •
 Task Plan% از Baseline قیتفر مول فر یمعرف •
 پروژه  شرفتیفرمول درصد پ  حی تشر  •
 Variance - Plan - Actual  فرمول یمعرف •
 برنامه  روزرسانیبه تمیکردن الگور  یاتیعمل •
 Update Project  ارابز کاربرد •
 پروژه به کمک اکسل شرفتیرسم نمودار درصد پ نحوه •
 Set Baseline  ابزار کاربرد •
 موردنیاز  یلترهایو نحوه ساخت ف Filter ابزار کاربرد •
 موردنظر  یلترهایمختلف اعمال ف هایروش  یمعرف •
 MSP مختلف ینماها شینما یرهایو مس ابزارها یمعرف •
 (Calendar)  میدر تقو هافعالیت مشاهده •
 Network Diagram  ای شبکهمنسوخ شده  ینما یمعرف •
 Task Usage  ینما یمعرف •
 Timeline  ینما کاربرد •
 Team Planner  ینما کاربرد •
 MSP  در نرم افزار روزرسانی بهدر زمان  هافعالیت مختلف  حاالت •
 هافعالیتدوره  نیو آخر  نیاول هایگزارش تفاوت  یمعرف •
 روزرسانیبهاقدامات جهت  یمعرف •
 Tracking Gant  نمودار کاربرد •
 پروژه روزرسانیبهدر  Baseline Start تأثیر یمعرف •
 هافعالیت روزرسانیبهابعاد  یمعرف •
 هافعالیت ابعاد مختلف  روزرسانیبهمنابع در  عیتوز  یخط یالگو حی تشر  •
 و استفاده از منابع  یکیز یف شرفتیتناسب پ یمعرف •
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 (Actual Cost)  هاهزینه بر  یاضافه کار  تأثیر مشاهده •
 هاهزینه  تی ر یدر مد MSP از اکسل و نرم افزار زمانهماستفاده  یایمزا یمعرف •
 Start & Finish تیهو پروژه انی زمان شروع و پا نکات •
 پروژه  روزرسانیبهدر  Reschedule کاربرد •
 گروه اطالعات( 4) اتیورود واقع بندیدسته •
 ت یعملکرد در واقع نحوه •
 هاهزینهنحوه استفاده از منابع و  لیتحل •
 هاهزینهاشتباه  برآوردمنابع در صورت  ییجابجا ای شی افزا تأثیر •
 ار نرم افزار در کن هاپروژه  لیشناخت فن و تحل تیاهم •
 بندیزمان و قواعد برنامه  اصول •
 بندیزمان موضوعات   یمراجع و مبنا یمعرف •
 بندیزمان  تی ر یو موضوعات مد هامدلانواع  حی تشر  •
 Scheduling Plan کیمفاد  حی تشر  •
 بندیزمان برنامه  هیقبل از ته WBS لیتکم تأییدیهنحوه گرفتن  حی تشر  •
 کامل در نظر گرفتن محدوده برنامه تیاهم •
 ABM سی در ماتر  PBS & FBS ب یالزامات ترک حی تشر  •
 Level of Effort (LOE)  یهافعالیت نحوه استفاده از  الزامات •
 هالیتفعابودن  فردمنحصربه الزام  لیدال •
 Open - End  یهافعالیت  فیتعر  •
 هافعالیت  Lag زان یمحدوده م فیتعر  •
 Lag یدارا یهافعالیت تعداد  تیمحدود •
 Lead یو روابط دارا هافعالیتدر استفاده از  اطیاحت لیدال •
 هافعالیت  یشناور  هایمحدودیت  حی تشر  •
 یو زمان یخیتار  یدهایق هاییت محدود حی تشر  •
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 هافعالیت به تعداد   هافعالیت نیبودن نسبت تعداد روابط ب یمنطق حی تشر  •
 پروژه  بندیزمان برنامه  یهافعالیتبا  مانکاریپ یکار  هایبستهتناسب  یایمزا •
 Activity Codes  با یساختار شکست قابل بازساز  سطوح •
 اکسل  لیدر فا هیاطالعات اول هیته •
 در اکسل هیاطالعات اول هیو مراحل ته هاگام  حی تشر  •
 یپروژه ساختمان کیمختلف  یهافعالیت یمعرف •
 اکسل هایفرمولاطالعات به کمک  عیو تجم هوشمند سازی نحوه •
 پروژه  یهافعالیت فاز طبق  رییتغ نحوه •
 در اکسل هافعالیت  نیازپیش  فیتعر  •
 MSP  اطالعات از اکسل به نرم افزار ییجابجا نحوه •
 به همراه فرمول مربوطه یمنابع مصرف  یو کپ ییجابجا نحوه •
 Remove Duplicate  کاربرد ابزار یمعرف •
 منابع  صیمحاسبات تخص ترسریع  ریمس •
 WBS  سطوح جادیو ا تیفعال بندیگروه  •
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 پنجم  فصل
 Earned Value  مفهوم ارزش کسب شده حی تشر  •
 WBS  به کمک بندیبودجه نحوه •
 ارزش کسب شده یپارامترها یمعرف •
   CV, SV و زمان نهی هز  انسیوار  یمعرف •
 SPI, CPI  ایهزینهو  یشاخص عملکرد زمان یمعرف •
 ETC  انواع یمعرف •
 انجام شده  یکارها  گذاریارزش  هایروش  •
 کار به تناسب کار انجام شده از کل  شرفتیروش درصد پ یمعرف •
 EV جهت محاسبه Baseline فعال شدن تیاهم •
 در نرم افزار  موردنیاز یها انسین وار و محاسبه ستو یمعرف •
 Comparison Projects  یدر منو هافعالیت و  هاپروژه سهیمقا یفضا حی تشر  •
 Report  یانواع گزارش از منو یمعرف •
 از منابع گیریگزارش  روش •
 روش ساخت گزارش دلخواه یمعرف •
 با حفظ روابط هافعالیتکردن  ادیکم و ز  زمیمکان •
 View یدر منو Tables و انواع کاربرد ابزار حی تشر  •
 Organizer  ابزار کاربرد •
 Macros  ابزار کاربرد •
 برنامه )جهت چاپ(  یینها یخروج   ماتیتنظ یمعرف •


