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 آموزشگاه پردیس نیکان

 (P6برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار پریماورا )

 ساعت 02طول دوره: 

 :سرفصل های دوره

 انواع پایگاه داده 

 تعریف انواع داده ها 

  باز کردن برنامهP6  

 Quick Tour 

 کردن یک پروژه باز 

  اضافه و یا کم کردنBar 

 های نمایش و عدم نمایش روشDetail Window 

 های موجود در اضافه، کم و ویرایش کردن ستونActivities table 

 هاپیدا کردن ستونی خاص در میان انبوه ستون 

 ها به صورت نمایش نام ستونList 

 Set Timescale 

 اضافه نمودن ستون جدید بهActivities Detail Window  به کمک راست کلیک 

  توضیح در زمینه فرمول محاسباتی و منطق حاکم بر هر ستون(Hint Help) 

  باز کردن و یا بستن و یا تنظیم تعداد سطح بازWBS 

 های بازبستن پروژه  

 باز کردن چند پروژه 

 باز کردن یک پروژه با تعیین سطح دسترسی 

 ریزیمراحل برنامه 

 ایجادEPS  جدید 

 EPS root & EPS node 

 های ایجاد پروژه جدیدروش 

 Anticipated Dates 

  ایجادWBS 

 های نمایش روشWBS 

  کدهایWBS 

 های کد ایجاد تغییر شکل، در جداکننده بین بخشWBS 

 ایجادAnticipated Dates   برایWBS  

 هاتعیین پیش فرض در کدگذاری فعالیت 

 هاوارد کردن فعالیت 
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 آموزشگاه پردیس نیکان

  تعیین پیش فرض جهتOriginal Duration (OD) 

 ها )توالی(ایجاد روابط بین فعالیت 

 تنظیمات فرمت نمایش تاریخ و روز 

  اضافه کردنNote برای یک پروژه 

 اضافه کردن موضوع جدید برای یادداشت به لیست موضوعات 

 های یک فعالیت قدمSteps 

 ها انواع فعالیتActivity Type 

 WBS 

 تعریف تقویم 

 تخصیص تقویم به فعالیت 

 تخصیص تقویم به پروژه 

 های جدیدتخصیص تقویم پیش فرض برای فعالیت 

  تقویمLag برای کل پروژه 

 Schedule Log (View Log)  

 نیازهای یک فعالیتردیابی منطقی کردن پیش 

 ایجاد کتابخانه اسناد 

  ایجاد دسته وStatus جدید برای اسناد 

 تخصیص سند به فعالیت 

 فعالیت به سند تخصیص 

 هاها یا پروژهبندی فعالیتنحوه دسته 

 بندیاستفاده از کدهای تعریف شده جهت دسته 

 بندی ترکیبیگروه 

 نمایش دادن و یا ندادن اطلاعات خلاصه 

 باشند.هایی که فاقد خلاصه میبندیایجاد خلاصه برای دسته 

 سازی در هر سطحمرتبWBS  .بر اساس الفبا 

 فیلترها 

  های بحرانیتعریف فعالیتتغییر  

  ساخت فیلتر جدیدUser Defined 

 تبدیل فیلترUser Defined   بهGlobal 

 Layout 

  فراخوانیLayuotهای ایجاد شده 

 گیری منابع تنظیم واحد اندازهL & NL 

 تعریف منابع 

 ایجادUnit of Measure  جدید برای منابع 
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 آموزشگاه پردیس نیکان

 تنظیمات نحوی نمایش پول 

 ایجاد یک منبع مجازی 

 تخصیص منبع به یک فعالیت 

 حذف منبع تخصیص یافته به فعالیت 

 هاتخصیص منبع مجازی به همه فعالیت 

 وارد کردن دستیTotal W.F  هابرای فعالیت 

 های به روز رسانی پروژه بر اساس گامW.F 

  تنظیم نوع درصد پیشرفت هر فعالیت متناسب با شرایطRD (Remaining Duration) 

 ژهتنظیمات ساعت پرو 

  ذخیره پروژه مبناBaseline  

  تخصیصBaseline  به مدلCurrent 

  نمایش دوره به روزرسانی به کمکProgress Spotlight 

 ترتیب کلی بروزرسانی وضعیت هر فعالیت 

 های موجوداجرای گزارش 

 هاایجاد دسته جدید برای گزارش 

 نمایش خروجی گزارش در اکسل 

 ایگزارش دسته 

  تهیه گزارش ازLayout 

 تخصیص منبع حقیقی 

 روشهای حذف منبع تخصیص یافته به فعالیت 

 هاحذف یکباره منبع مجازی از همه فعالیت  

  تعریفRole جدید 

 تخصیصRole  به فعالیت 

 تعریف منبع حقیقی 

 تخصیص منبع حقیقی بهRole  منابع انسانی 

 تخصیص منابعM & NL  حقیقی به فعالیت 

  مخارجExpense  

  ایجاد دسته جدید برایExpense 

 آنالیز منابع 

 Resource Usage Spreadsheet 

 سازی اعداد در خلاصهSpreadsheet 

 ها در فیلتر کردن فعالیتSpreadsheet 
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 آموزشگاه پردیس نیکان

  پیدا کردن سریع یک فعالیت موجود درSpreadsheet 

 Resource Usage Profile 

 شدههای استفاده کننده از منبع انتخاب نشان دادن فعالیت 

 نمایش هیستوگرامBudgeted Cost  دوره ای 

 های کل پروژه به جز نمودار توزیع تجمعی هزینهExpense  

 ام پروژه0101های منابع در روز هزینه  

  تنظیمات فرمت نمایشResource Usage Profile  

 کنند در هایی که از منبع خاصی در یک دوره زمانی استفاده میمشاهده فعالیتResource Usage Profile  

 Over Allocated  

 Export  

 Import 

 

 

 

 گردد.اعطا می در پایان دوره به شرکت کنندگان مدرک معتبر حضور و موفقیت در دوره 

 


