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 MS-PROJECT نرم افزار كنترل پروژه 1رايانه كار درجه : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل صات عموميمشخ
 كسي  است كه عالوه بر مهارت رايانه كار MS- PROJECT نرم افزار كنترل پروژه 1رايانه كار درجه 

 – برنامه ريزی منابع – بتواند از عهده پياده سازي MS- PROJECT نرم افزار كنترل پروژه 2درجه 

 .زمانبندی محاسبه و هزينه های يک پروژه بر آيد 

   :وروديوزويژگي هاي كارآم
  : ميزان تحصيالت حداقل 
   متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

     :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   :موزشيآ دوره طول
  ساعت     24          :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       8        :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       16       :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        -     :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت       -     :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -          :       زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 
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 MS-PROJECT نرم افزار كنترل پروژه 1رايانه كار درجه : نام شغل 

 هرست توانايي هاي شغل ف

 عنوان توانايي رديف

  توانايي برنامه ريزي منابع  1
  توانايي تبادل هزينه و زمان  2
  توانايي ايجاد تقويم براي منابع ذخيره و تخصيص آنها  3
  )WORK LOADS( توانايي مديريت بار كاري منابع   4
  ي تنظيم هزينه هاي پروژه و نحوه تخصيص اضافه كاريتواناي  5
  )TRACKING PROJECT( توانايي پيگيري پيشرفت پروژه   6
   و استفاده از ماكروهاCPMتوانايي كار كردن با   7
  توانايي تنظيم تصاوير و گزارشات  8

  

  

 



 
 
 

 3

  
 MS-PROJECT نرم افزار كنترل پروژه 1رايانه كار درجه : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع ليعم نظري

  2  1  1  توانايي برنامه ريزي منابع   1
        شناسايي اصول تخصيص منابع   1-1

        شناسايي اصول تخصيص منابع  نا محدود   2-1

 CASEشناســايي اصــول پيــاده ســازي تخــصيص منــابع در قالــب    3-1
STUDY 

      

        شناسايي اصول برنامه ريزي منابع   4-1

  3  2  1  توانايي تبادل هزينه و زمان   2

        آشنايي با مفهوم  تبادل هزينه و زمان   1-2

        شناسايي اصول پياده سازي تبادل هزينه و زمان و تاثير آن بر پروژه   2-2

3-2  
ــزار    ــرم اف ــه هــا در ن ــا و هزين ــدي ه ــواع زمانبن ــا ان  -MSآشــنايي ب

PROJECT 
      

        )FIXED DURATION(شناسايي اصول زمانبندي مدت ثابت   4-2

       LEVELINGشنايي با مفهوم آ  5-2

       CASE TABLEشناسايي اصول استفاده از   6-2

        آشنايي با مفهوم اضافه كاري   7-2

        شناسايي اصول تبادل هزينه و زمان   8-2

  3  2  1  توانايي ايجاد تقويم براي منابع ذخيره و تخصيص آنها  3

        شناسايي اصول معرفي منابع و نحوه تخصيصي آنها به فعاليتها  1-3

        شناسايي اصول ويرايش منابع   2-3
        شناسايي اصول استفاده از فعاليتهاي مدت ثابت   3-3

       شناسايي  اصول ايجاد تقويم براي منابع و نحوه تخصيص آنها  4-3

  WORK LOADS(  1  2  3( توانايي مديريت بار كاري منابع   4

        شناسايي اصول رفع تعارض   1-4

        شناسايي اصول رفع تعارض منابع به طور شخصي   2-4
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 MS-PROJECT نرم افزار كنترل پروژه 1رايانه كار درجه : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        يت منابع شناسايي اصول استفاده از ابزارهاي مدير  3-4

       LEVELINGشناسايي اصول تسطيع منابع به طور خود كار   4-4

        )BASE LINE(شناسايي اصول ايجاد يك خط مبناء   5-4

        )WORK LOADS(شناسايي اصول مديريت بار كاري منابع   6-4

تواناي تنظيم هزينه هاي پـروژه و نحـوه تخـصيص اضـافه               5
  كاري 

1  3  4  

        ل محاسبه هزينه شناسايي اصو  1-5

 COSTشناســايي اصــول مقايــسه هزينــه هــا بــا اســتفاده از جــدول   2-5
TABLE 

      

        شناسايي اصول كاهش هزينه ها   3-5

       شناسايي اصول نحوه تخصيص اضافه كاري و محاسبه آن  4-5

        شناسايي اصول تنظيم هزينه هاي پروژه و نحوه تخصيص اضافه كاري  5-5

6  
ــايي پ ــروژه  توان ــشرفت پ ــري پي  TRACKING( يگي

PROJECT(  
1  2  3  

       شناسايي اصول بهنگام نمودن زمانبندي با استفاده از اطالعات واقعي   1-6

        شناسايي اصول مقايسه از اطالعات واقعي   2-6

3-6  
شناسايي اصول مقايسه داده اي برنامه ريزي شده با داده هاي زمانبندي 

  شده 
      

        ول مقايسه داده هاي برنامه ريزي شده با داده هاي واقعيشناسايي اص  4-6

5-6  
 TRACKING( شناســايي اصــول پيگيــري پيــشرفت پــروژه     

PROJECT(  
      

  3  2  1   و استفاده از ماكروها CPMتوانايي كار كردن با   7

        شناسايي اصول فشرده كردن مسير بحراني   1-7
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 MS-PROJECTار كنترل پروژه  نرم افز1رايانه كار درجه : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول انجام عمليات خاص در هنگام مواجه شدن با مـوارد غيـر          2-7
  منتظره 

      

       شناسايي اصول افزودن منابع  و تغيير دادن تقويم   3-7

        عاليتهاشناسايي اصول تغيير روابط بين ف  4-7

        شناسايي اصول استفاده از ماكروها   5-7

         واستفاده از ماكروها CPMشناسايي اصول كار كردن با   6-7

  3  2  1  توانايي تنظيم تصاوير و گزارشات   8

       شناسايي اصول استفاده از فايلهاي تصوير جايگزين   1-8

        شناسايي اصول تنظيم تصاوير به فرم دلخواه   2-8

3-8  
 -MSشناساي اصول نحوه ورود و خروج اطالعات در نرم افزار 

PROJECT 
      

        شناسايي اصول تنظيم گزارشات سفارش   4-8

        آشنايي با مفاهيم استراژيك حد برنامه ريزي پروژه   5-8

       شناسايي اصول تنظيم و گزارشات   6-8
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 MS-PROJECTفزار كنترل پروژه  نرم ا1رايانه كار درجه : نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات
  

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
     Pentium 133 – ram 16mbرايانه   1
       آخرين نسخه MS- PROJECTنرم افزار   2
      وسايل كمك آموزشي   3
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