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راهبريدوره آموزش 
2013پراجکت سرور ماکروسافت

Microsoft Project Server 2013 -Administrator

نگاه اجمالی
هـا جهـت   هـا و سـازمان  و تـالش شـرکت  )EPM 2013(2013پروژه سازمانی افزون استفاده از راهکار مدیریت با گسترش روز

اسـتفاده بهینـه و مـؤثر از    هـا، استقرار راهکار مدیریت پروژه سازمانی در شرکت یا سازمان خود جهت مدیریت اثـربخش پـروژه  
اي برخوردار است.  ت سرور از اهمیت ویژهپراجکافزار از جمله نرمEPMهاي راهکار افزارهاي مختلف نرمها و بخشقابلیت

هـاي مـورد نیـاز جهـت پیکربنـدي و      هاي سیستم دسترسی داشته و فعالیـت مدیر سیستم به عنوان فردي که به تمامی بخش
افزار ماکروسافت پراجکت سـرور توجـه بسـیار    هاي نرمها و ویژگیدهد الزم است به نکات، قابلیتنگهداري سیستم را انجام می

هاي پراجکت سرور در پاسخ به نیازهاي مدیران ارشـد  شته و نیاز سازمان را پاسخ دهد. لزوم به کارگیري اصولی ابزار و قابلیتدا
.از اهمیت باالیی برخوردار است

مخاطبان
مدیرانIT

) مدیران و کارشناسان دفتر مدیریت پروژهPMO(
کارشناسان کنترل پروژه

:اهداف دوره
یرانرا جهت استفاده مدافزار پراجکت سرور نرمو یستمسیماتدوره آموزش افراد متخصصی است که بتوانند تنظهدف از این 

کرده و پس از انتشار در ریزيرا برنامههاتا بتوانند پروژهدادهکاربران قرار یاررا در اختیپروژه انجام داده و امکاناتیمپروژه و ت
کنند.يپیگیرسرور، 

نیازپیش
ریزي و کنترل پروژهآشنایی با مفاهیم برنامه
آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
2013کروسافت پراجکت افزار مابا نرمآشنایی
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سرفصل دوره

 هاي آنو قابلیت2013آشنایی با پراجکت سرور
 2010در مقایسه با نسخه 2013آشنایی با تغیرات موجود در پراجکت سرور
  آشنایی با مدیریت زمان و وظایف در پراجکت سرور
هاي مختلف کاري افراد در پراجکت سرور آشنایی با نقش
هاي کاري و تائیدات در پراجکت سرور  آشنایی با روال
کاربرانمدیریت
سفارشی و تنظیمات مربوط به آنهافیلدهايمدیریت
ي سفارشی و تنظیمات مربوط به آنهامدیریت نماها
یسازمانهايیمتقوریتمدی
دسترسیتنظیمات امنیتی و حقوق
حذف اطالعات از پراجکت سرور
گزارشاتایجاد
کاربرد آن در مدیریت پروژهوهاپروژهسایت
سرورتنظیماتسایر

دورهشرکت در کنندگان پس از توانایی شرکت
کنندگان قادر خواهند بود:پس از اتمام دوره شرکت

 پروژه سازمانی را در شرکت یا سازمان خود استقرار دهند.راهکار مدیریت
.استانداردهاي قابل دسترسی در مدیریت وظایف و زمان را به کار گیرند
افزار پراجکت سرور را انجام دهند.تنظیمات استفاده از نرم
هاي سفارشی سازمان را در سرور ایجاد کنند.تقویم
یمات امنیتی و حقوق دسترسی آنها را تعیین کنند.کاربران را در سرور تعریف کرده و تنظ
.فیلدها و نماهاي سفارشی را در سرور جهت استفاده کاربران ایجاد کنند
کنند.ها پیادهروال تائیدات را در سازمان و براي پروژه
) منابع و ...) را از پراجکت سرور حذف کنند.ها،پروژهاطالعات غیرضروري
) از نشانگرهاي رنگیKPIها استفاده کنند.) براي نمایش وضعیت و عملکرد پروژه
    سایت پروژه را جهت استفاده کاربران نهایی ( مدیر پروژه و تیم پروژه ) سفارشی کرده و نیازهـاي آنهـا را سـایت

پیاده کند.
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ساعت25مدت زمان دوره:

مستندات

مستندات آموزشیMicrosoft Project Server 2013هاي(کتابPDFشود. ) به کاربران ارائه می
شود.جزوه کاربردي تهیه شده توسط مدرس دوره به کاربران ارائه می
شود.َشده به کاربران ارائه میهاي آموزشی دوره برگزارفیلم
افزارهاي افزاري شامل نرمپکیج نرمEPM 2013گیرد.در اختیار کاربران قرار می
 یکVirtual Machine شامل سرورEPM 2013   که پس از دوره توسط کاربران قابل استفاده اسـت در اختیـار

گیرد.کاربران قرار می

نامهگواهی

2013ســرور ماکروســافت پراجکــت گواهینامــه دوره راهبــري  در خاتمــه دوره و پــس از موفقیــت در آزمــون پایــان دوره ،     
شود.با امضاي مدرس دوره اعطا می

و یـا آدرس  102، داخلـی  88055794هاي آموزشی با شماره تلفـن  صورت تمایل به ثبت نام در دورهتوانند در متقاضیان می
تماس حاصل فرمایند.Training@Abaneganco.comپست الکترونیکی 


