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 برگزار می نماید (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 

 

  ساعت 77مدت دوره : 

 عینیجناب آقای  مدرس:

 87الی   71ساعت  ها از   شنبهیکبرگزاری دوره :  و ساعت روز

 87/77/7077شروع دوره:

 % تخفیف برخوردار هستند(87)اعضای اتاق بازرگانی تهران از باشد  ریال می 78.877.777شهریه دوره  

         

 های آموزشی :سرفصل    
 پروژه های ویژگی و تعریف تاریخچه،

 پروژه عمر چرخه ساختار

 پروژه دینفعان

 پروژه محدوده تعریف و پروژه در قراردادها انواع

 آن انواع و کار شکست ساختار تعریف

 کار شکست اهداف

 ساختار با گانت نمودار در ها فعالیت کردن وارد نحوه

WBS    
 پروژه مدیریت در شبکه انواع و شبکه تعریف

 MSP با پروژه مدیریت در منابع تسطیح

 زمانبندی های روش بندی تقسیم

 مدیریت در ها شبکه انواع در بحرانی مسیر روش تعیین

 پروژه

 بحرانی مسیر های شبکه مسیر رسم قوانین

 پروژه مدیریت های های شبکه در شناورها انواع

 (GERT)گرت و (PERT)پرت های شبکه

 حاصله ارزش تکنیک و پروژه پیشرفت درصد

 MSP افزار نرم محیط معرفی

 MSP در پروژه های فعالیت تعریف

 MSP در تقویم تنظیم

 MSP در منابع تعریف

 MSP در قید انواع

 MSP در پروژه هزینه محاسبه

 بحرانی مسیر تحلیل و شناخت

 MSP در...و SPIوCPI ها شاخص محاسبه

MSP در گزارشات انواع معرفی

 MSPافزار نرم با همراه برنامه ریزی و کنترل پروژهآنالین ی دوره آموزش

 ماعی
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :                

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                  

 ...............................................آدرس : ......................................................................................................................

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... راهثابت و هم تلفن

 ......................................................آدرس ایمیل : ...................................................................................................

    ...........................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ................................................................................................

 ..............................................................................................  امضاء : .........................................................تاریخ : 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777801871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66771188بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 MSPافزار نرم با همراه ی آنالین برنامه ریزی و کنترل پروژهدوره آموزش
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