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 ها تیبا انواع پروژه و فعال ییآشنا :جلسه اول

 پروژه کی یها یژگیو :جلسه دوم

 پروژه تیریمفهوم مد :جلسه سوم

 پروژه )پارت اول( تیریقواعد مد :جلسه چهارم

 پروژه )پارت دوم( تیریقواعد مد :جلسه پنجم

 مفهوم و مراحل کنترل پروژه :جلسه ششم

 پروژه )پارت اول( یو سمت ها التیتشک :جلسه هفتم 

 پروژه )پارت دوم( یو سمت ها التیتشک :جلسه هشتم

 پروژه )پارت سوم( یو سمت ها التیتشک :جلسه نهم 

 پروژه ریمد کی تیموفق لیدال نیمهم تر :جلسه دهم 

 و کنترل پروژه یزیبرنامه ر یایمزا : ازدهمیجلسه 

 و کنترل پروژه تیریورود به بازار کار  مد :جلسه دوازدهم 

 یسیرزومه نو : زدهمیجلسه س

 سواالت متداول در جلسه مصاحبه :جلسه چهاردهم 
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 و کنترل پروژه یزیبرنامه ر یفازها :جلسه پانزدهم 

 PMBOKپروژه  تیریمد یالملل نیاستاندارد ب: جلسه شانزدهم 

 اول()بخش  PMBOKپروژه بر اساس استاندارد  یساز کپارچهی تیریمد: جلسه هفدهم 

 )بخش دوم( PMBOKپروژه بر اساس استاندارد  یساز کپارچهی تیریمد: جلسه هجدهم 

 با فلوچارت ها هیاول ییآشنا: جلسه نوزدهم 

 )پارت اول( + نکته در کارگاه PMOپروژه  تیریدفتر مد: جلسه بیستم 

 )پارت دوم( PMOپروژه  تیریدفتر مد: جلسه بیست و یکم 

 (کمیمتره و برآورد) پارت : جلسه بیست و دوم 

 متره و برآورد )پارت دوم(: جلسه بیست و سوم 

 متره و برآورد )پارت سوم(: جلسه بیست و چهارم 

 متره و برآورد )پارت چهارم(: جلسه بیست و پنجم 

 )پارت اول( بیتخر اتیمتره و برآورد عمل: جلسه بیست و ششم 

 )پارت دوم( بیتخر اتیمتره و برآورد عمل: جلسه بیست و هفتم 

 اصول و فنون مذاکره: جلسه بیست و هشتم 

 و ماهانه یگزارشات روزانه،هفتگ یبررس: جلسه بیست و نهم 
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 مصاحبه( یسر نیپروژه موفق در کشور )اول رانیمصاحبه با مد: جلسه سی 

 دیو فهرست بهاء پروژه جد WBS هیته :جلسه سی و یکم 

 )پارت دوم( دیو فهرست بهاء پروژه جد WBS هیته: جلسه سی و دوم 

 )پارت سوم( دیو فهرست بهاء پروژه جد WBS هیته: جلسه سی و سوم 

 Excel با دیپروژه جد یزمان بند هیته: جلسه سی و چهارم 

 )پارت دوم( Excelبا  دیپروژه جد یزمان بند هیته: جلسه سی و پنجم 

 )پارت سوم( Excelبا  دیپروژه جد یزمان بند هیته :جلسه سی و ششم 

 )پارت چهارم( Excelبا  دیپروژه جد یزمان بند هیته: جلسه سی و هفتم 

 )پارت پنجم( Excelبا  دیپروژه جد یزمان بند هیته: جلسه سی و هشتم 

در  هیاول حاتیو توض تمیکد آ فیو تعر mspها به  تیانتقال فعال: جلسه سی و نهم 

msp 

 ماتیآن ها به هم راه تنظ یو ارتباطات و روش ها یزمان بند فیتعر: جلسه چهلم 

msp 

ها و درج زمان  تیفعال هیو انتقال کل mspارتباطات در  لیتکم: جلسه چهل و یکم 

 ها تیفعال یبند

 گانت چارت آن ماتیو تنظ WBS یلیتکم حاتیتوض: جلسه چهل و دوم 
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 - تیبرآورد مدت زمان فعال یروش ها - MSPدر  تیانواع فعال: جلسه چهل و سوم 

 Leadو  Lag میمفاهMSPارتباطات در  هیپا میمفاه

 ماتیتنظ - Fileمنو  ماتیتنظ -ها  تیفعال ینامگذار میمفاه: جلسه چهل و چهارم 

 یعمران یدر پروژه ها یزمانبند کیتکن - نتیپر

 ارتباطات: جلسه چهل و پنجم 

 leadو  lag میمفاه -ادامه ارتباطات : جلسه چهل و ششم 

 leadو  lag میمفاه -ادامه ارتباطات : جلسه چهل و هفتم 

  خیساز تار یپروژه به همراه شمس یها میو ساخت تقو ماتیتنظ: جلسه چهل و هشتم 

 منابع صیتخص: جلسه چهل و نهم 

 منابع حیتسط: جلسه پنجاه 

 ماتیمنابع و تنط حیتسط: جسله پنجاه و یکم 

 Cash Flow ینگینقد انیجر: جسله پنجاه و دوم 

 برنامه پروژه یبه روز رسان: جلسه پنجاه و سوم 

 پروژه شرفتیپ یکیزیدرصد ف: جلسه پنجاه و چهارم 

 و گانت نتیپر ماتیو تنظ Curve-Sرسم نمودار : جلسه پنجاه و پنجم 

 Primaveraشروع کار با نرم افزار : جلسه پنجاه و ششم 
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 زمان نیتخم: جلسه پنجاه و هفتم 

 Primaveraدر  یساز یشخص ماتیتنظ: جلسه پنجاه و هشتم 

 ها میتقو: جلسه پنجاه و نهم 

 منابع: جلسه شصت 

 پروژه شرفتیپ ینیب شیپ: جلسه شصت و یکم 

فعال در حوزه  یخصوص یپروژه و شرکت ها رانیمصاحبه با مد: جلسه شصت و دوم 

 کارگاه و..( یو سرپرست تیریبازار ،مد یها متیساخت )ق

و  تیریمد یایدر خصوص دن ینوروز رطهیمصاحبه با مهندس ام :جلسه شصت و سوم 

 یرهبر


