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هدف از این دوره آموزشی،  تربیت و آموزش کارشناسانی است که  از 

ب  وسیل  ای ابزار قدرتمند مدیهریهت پروژه ها توانایی مدیریت و کنترل 

 برخوردار باشند.( EPM)پروژه سازمانی شرکت مایکروسافت  

 اهداف دوره 

مجموع  نرم افزاری آفیس پیشنیاز این دوره آموزشی آشنای ابتدای با 

 می باشد. مفاهیم مقدماتی کنترل پروژهو 

 مخاطبین دوره 

  مدیریت پروژهمدیران و کارشناسان دفاتر 

  مدیریت سبد پروژه ها مدیران و کارشناسان ارشد 

  کنترل پروژهکارشناسان بخش 

  مدیریت پروژهبخش نرم افزاری مدیران و کارشناسان 

   پشتیبانی پروژه هادپارتمان 

  در حوزه شیرپوینت، پراجکت سرور و عالق  مندان و کاربران تمامیMicrosoft Project  

پیش نیازی های دوره 

 برنامه ریزی دوره

در روزههای چهار جلس  می باشد ک  در طی ساعت  61طول این دوره آموزش 

برگزار خواهد گردید. همچنین در پایان دوره به  تهمهامهی جمع  و پنج شنب  

 از طرف گروه هوژان اعطا خواهد شد.گواهی اتمام دوره شرکت کننده گان، 
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  3162پراجکت سرور آشنایی با مفاهیم مقدماتی 

 ایجاد پروژه های سازمانی 

  فعالیت هابرنام  ریزی 

  گروه هاو کاربران مدیریت 

  داده هاامنیت مدیریت 

  پراجکت سرورقالب بندی 

  سفارشی سازی سایتProject Web Application (PWA) 

  اطالعاتنحوه پاک کردن 

  فیلدهای سفارشیتعریف 

  مدیر پروژه در پراجکت سرور نقش کاری بررسی 

  نقش های کاریبررسی 

  سایت کار کردن با صفحاتPWA 

  در پراجکت سرورهشدارها و اعالنات تنظیمات مربوط  ب  بخش 

  برگ  های زمانیمدیریت 

  گزارش های وضعیت مدیریت 

  مرکز پروژه هاکار با 

  مرکز منابعکار با 

  سایت شیرپوینتی پروژه هاکار با 

 . . .و 

 سر فصل های دوره آموزشی
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 آشنایی با مدرس دوره

 مهندس آرش زارعی

  کارشناسی ارشدMBA  از دانشگاه صنعتی شریف.مهندسی صنایع و کارشناسی 

  در سازمان های مختلف کشور.دوره آموزشی پراجکت سرور  23مدرس بیش از 

  راهکار پیاده سازیEPM  سازمان و شرکت. 31در بیش از 

  مدرس دوره های استاندارد مدیریت پروژهPMBOK. 

 مدرس دوره های ارزیابی بلوغ سازمانOPM3 . 

  گروه هوژان.مدیر عامل 

 . . .و 

 

 تخفیفات ویژه

  بیش از یک دوره تخفیف ویژه ثبت نام در پانزده درصد. 

  گروهی  تخفیف ویژه ثبت نامپانزده درصد . 

  ثبت نام شخصی تخفیف ویژه ده درصد. 

  دانشجویان تخفیف ویژه ثبت نام ده درصد. 

  فناوری اطالعاتدرصد تخفیف ویژه شرکت های حوزه ده. 

  گروه هوژان. کارفرمایانو دوره های قبلی درصد تخفیف ویژه شرکت کننده گان در ده 

 درصد می باشد.بیست و پنج استفاده از تخفیفات سقف * 
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 گروهی از مشتریان دوره های آموزشی گروه هوژان
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