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  MS-PROJECT رايانه كار نرم افزار كنترل پروژه :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 مشخصات عمومي
  درجه دو كسي است كه عالوه بر مهارت كارور عمومي MS-PROJECTكارور نرم افزار كنترل پروژه

به اجزاء كوچكتر ، توانايي نصب و ، تبديل يك پروژه رايانه شخصي بتواند از عهده درك مفاهيم كنترل پروژه
 –بهنگام كردن پروژه  – پيكربندي پروژه  وارد كردن فعاليتها وMS-PROJECTكار با محيط نرم افزار 

استفاده از تقويمها و مرتب كردن فعاليتها و چاپ گزارشات براي پياده سازي و برنامه ريزي مقدماتي يك 
 .پروژه برآيد

   :وروديويژگي هاي كارآموز
   ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
   متناسب با شغل مربوطه  : توانايي جسميحداقل 

    :پيش نياز اين استانداردمهارت هاي 
  :موزشي آ 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  زمان ـ
 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:  عملي امتياز سنجش نتايج كار-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
   ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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 MS-PROJECTرايانه كار نرم افزار كنترل پروژه  :نام شغل                 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي درك مفاهيم كنترل پروژه   1
   اء كوچكتر تبديل يك پروژه به اجز  توانايي  2

  درك و استفاده از اصطالحات به كار رفته در نرم افزار كنترل پروژه توانايي   3

 MS-PROJECT نصب و كار با محيط نرم افزار توانايي   4

  وارد كردن فعاليتها و پيكربندي پروژه توانايي   5

   استفاده از انواع نمايشها و بهنگام كردن پروژهتوانايي   6

  استفاده از تقويم ها و مرتب كردن فعاليتها ي تواناي  7

 (CONSTRAINT) فيلتر كردن و بكار بردن محدوديتهاي فعاليت توانايي   8

 GANTT CHART سفارشي كردن محيط توانايي   9

  چاپ تصاوير و گزارشها توانايي   10
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  MS-PROJECTافزار كنترل پروژه رايانه كار نرم  :ام شغلن               
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 5/1  1  5/0  توانايي درك مفاهيم كنترل پروژه   1
        آشنايي با تعريف پروژه   1-1
        آشنايي با مديريت پروژه و برنامه ريزي آن در قالب كلي   2-1
        فزارهاي كنترل پروژه در مديريت پروژه آشنايي با جايگاه نرم ا  3-1
        آشنايي با تاريخچه تكاملي نرم افزارهاي كنترل پروژه   4-1
        آشنايي با جايگاه تيم پروژه و نحوه كنترل آن   5-1
        شناسايي اصول درك مفاهيم كنترل پروژه   6-1

 5/1  1  5/0 توانايي  تبديل يك پروژه به اجزاء كوچكتر     2
  شكستن پروژه ها به اجزء كوچكتر آشنايي با تعريف   1-2

(WORK BREAKDOWN STRUCTURE) 

      

       WBSشناسايي با اهميت   2-2
        WBSآشنايي با اصول نحوه كد بندي   3-2
       آشنايي با معيارهاي انتخابي براي سطح شكستن   4-2
        WBS در قالب CASE STUDYشناسايي اصول انجام يك   5-2
       شناسايي اصول تكميل يك پروژه به اجزاء كوچكتر   6-2

توانايي  درك و استفاده از اصطالحات به كار رفته در نرم   3
 افزار كنترل پروژه 

5/0  1  5/1 

       (LAG)  و زمان تأخر(LEAD)زمان تقدم آشنايي با مفهوم   1-3
       SS ,SF ,FS , …آشنايي با مفاهيم پيش نيازي و پس نيازي در قالب   2-3
        شناسايي اصول نحوه ترسيم شبكه با توجه به فعاليتها و رابط بين آنها   3-3
       GANTTCHARTآشنايي با مفاهيم   4-3
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  MS-PROJECTرايانه كار نرم افزار كنترل پروژه  :ام شغلن               
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 با توجه به مدت GANTTCHARTشناسايي اصول نحوه ترسيم   5-3
  زمان فعاليتها و تقدم و تأخر آنها 

      

       شناوريها و اهميت آنها شناسايي اصول نحوه محاسبه   6-3
       CASE STUDYشناسايي اصول تشريح   7-3
 CASE و بدست آوردن آنها برايشناسايي اصول محاسبه شناوريها    8-3

STUDY  

      

       (CPM)آشنايي با مفاهيم مسيرهاي بحراني   9-3
        CASE STUDY  در قالب CPM شناسايي اصول تشريح كامل 10-3
        و اهميت آن S-CURVEآشنايي با توضيح  11-3
شناسايي اصول درك و استفاده از اصطالحات به كار رفته در نرم افزار  12-3

 كنترل پروژه ها 

      

 MS-PROJECT 5/0  1  5/1توانايي  نصب و كار با محيط نرم افزار   4
        MS-PROJECTشناسايي اصول نصب نرم افزار   1-4
       شناسايي اصول كار با منوها   2-4
       شناسايي اصول نحوه معرفي يك پروژه   3-4
       MS-PROJECTشناسايي اصول نصب و كار با محيط نرم افزار   4-4

  3  2  1 د كردن فعاليتها و پيكربندي پروژه توانايي  وار  5
 و پيكربندي TASK ENTRYشناسايي اصول كاركردن در كادر   1-5

BASELINE  
      

       شناسايي اصول افزودن روابط و مرتبط نمودن فعاليتها   2-5
       شناسايي اصول نحوه ويرايش ليست فعاليتها   3-5
الصه كردن  و خDEMOTEشناسايي اصول پيكربندي توسط   4-5

CALLAPS فعاليتها  
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  MS-PROJECTرايانه كار نرم افزار كنترل پروژه  :ام شغلن                
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 فعاليتها و استفاده از (EXPANDING)شناسايي اصول توسعه   5-5
 شماره هاي فعاليتها 

      

        ايي اصول وارد كردن فعاليتها و پيكربندي پروژه شناس  6-5
  3  2  1 توانايي استفاده از انواع نمايشها و بهنگام كردن پروژه  6

       (SINGLEPANE)شناسايي اصول نمايش تصوير يكپارچه   1-6
 COMBINING)شناسايي اصول نمايش تصاوير تركيبي   2-6

VIEW) 

      

  اري مختلف شناسايي اصول نحوه نمايش نمود  3-6
- GANNTCHART  
- PERT CHART 
- CPM 

      

       ENTRY BARشناسايي اصول استفاده از نوار ورودي   4-6
       (DIALOG BOX)مكالمه شناسايي اصل كار با جعبه هاي   5-6
         و بهنگام كردن پروژه TIME SCALE شناسايي اصول تنظيم  6-6
       ا و بهنگام كردن پروژه شناسايي اصول استفاده از انواع نمايشه  7-6

  3  2  1 استفاده از تقويم ها و مرتب كردن فعاليتها توانايي   7
       شناسايي اصل آماده سازي تقويم   1-7
       شيفتهاي كاري چند نوبته در تقويم شناسايي اصل مشخص كردن   2-7
       شناسايي اصول تخصيص اضافه كار   3-7
 -DESCENDING شاسايي اصول كار با فرمانهاي  4-7

ASCENDING 
      

        (MULTIKEYS)شناسايي اصول مرتب كردن توسط چند كليد   5-7
       شناسايي اصول مرتب كردن يك پروژه بهنگام شده   6-7
       شناسايي اصول استفاده از تقويمها و مرتب كردن فعاليتها   7-7
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  MS-PROJECTوژه رايانه كار نرم افزار كنترل پر :ام شغلن               
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي  فيلتر كردن و بكار بردن محدوديتهاي فعاليت   8
(CONSTRAINT) 

1  2  3  

        فعاليتها شناسايي اصول بكار بردن محدوديت  1-8
       شناسايي اصل بكار بردن تاريخ هاي محدوديت   2-8
       سايي اصول رفع تعارضهاي ناشي از محدوديت شنا  3-8
       شناسايي اول فيلتر كردن داده ها در هنگام نمايش   4-8
       (CCSTOM)شناسايي اصول ايجاد يك فيلتر دلخواه   5-8
شناسايي اصول فيلتر كردن و بكار بردن محدوديتهاي فعاليت   6-8

(CONSTRAINT) 
      

  GANTT CHART 1  2  3توانايي  سفارشي كردن محيط   9
       شناسايي اصول پياده سازي و آرايش يك جدول   1-9
       شناسايي اصول ايجاد يك جدول به فرم دلخواه   2-9
 و تنظيم GANTT CHARTشناسايي اول سفارشي كردن محيط   3-9

 جداول 
      

  3  2  1 توانايي  چاپ تصاوير و گزارشها   10
       PAGE SETUPشناسايي اصول كار با  1-10
       شناسايي اصول ارائه گزارشات پيشرفت پروژه  2-10
       (PRINT PREVIEW)شاسايي اصول تهيه پيش نمايش  3-10
       شناسايي اصول چاپ تصاوير و گزارشها  4-10
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  MS-PROJECTرايانه كار نرم افزار كنترل پروژه  :ام شغلن              
    واد و وسايل رسانه اي م‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كامپيوتر با تمام متعلقات كامل  1
      چاپگر ليزري   2
      چاپگر رنگي   3
      اسكنر   4
     ميز   5
      صندلي گردان   6
     (smart board)تابلوي هوشمند   7
      ديتا پروژكتور   8
      پرده ديتا پرئژكتور   9
      صال به اينترنت تجهيزات ات  10
      تلويزيون   11
     Tape و CDويدئو   12
13 CD نرم افزار سيستم عامل       
14  CD نرم افزار       
     (cool disk)حافظه سيار   15
      كابل سيار پنج راهه   16
      فرآيند كار   17
      ديسكت فالپي   18
19  CD خام       
      كاغذ   20
      خودكار   21
      مداد   22
      داد پاك كنم  23
      خط كش   24
      دفترچه يادداشت   25
     CDماژيك   26
      ماژيك فسفري   27
      روپوش كار   28
      مداد تراش   29
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