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 تعریف پروژه چیست )1

2( WBS و  در فارسی به چه معنایی است و مخفف چه کلمات کاملی به انگلیسی استCPM  در فارسی
 به چه معنایی است و مخفف چه کلمات کاملی به انگلیسی است

3( PERTوPMBOK پیکرهدر فارسـی به چه معنایی اسـت و مخفف چه کلمات کاملی به انگلیسی است . 
تقسیم و نام یا مدیریت به چندگروه هر حوزه است و  حوزهدانش مدیریت پروژه چیست داراي چند 

  چیست یا مدیریتها را  گروهها
  نام ببرید ژه وکلیدي مدیر پرمهارتهاي عناوین  )4
  وضیح مختصري بنویسیدسه مرحلی اصلی کنترل پروژه نام ببرید و در هر مورد ت )5
 ناموفق بودن پروژه ها را نام ببریددلایل عناوین  )6

 انواع منابع را نام برده و توضیح دهید )7

و مســیر بحرانی پروژه انجام کل نمودار انجام کار ( شــبکه پرت ) مســئله زیر را رســم نمایید  زمان  )8
 را رسم نمایید  ES-EF-LS-LF-Slackرا مشـخص نمایید . منظور از مسـیر بحرانی چیست جدول روژه پ

روز با تاخیر انجام شود زمان انجام کل  دو Eفعالیتهاي قابل شـناور شدن مشخص کنید. اگر فعالیت 
ـــود(چرا). اگر فعالیت  پروژه ـــود زمان انجام کل  دو Mچقدر میش چقدر  پروژهروز با تاخیر انجام ش

 میشود(چرا)

  

 
تومان  20واحد در ســال اســت. هزینه خرید هر واحد کالا  36000تقاضــاي ســالانه براي یک کالا  )9

است. مقدار اقتصادي  %15تومان است. هزینه نگهداري کالا در سال  15سفارش است. هزینه هر بار 
هزینه سفارش کالا چقدر است. تعداد دفعات سفارش چقدر است. زمان بین دو سفارش چقدر است. 

 کالا هزینه سفارس هزینه نگهداري و هزینه کل را بدست آورید

ــود  )10 ــیر بحرانی فع –در جدول زیر   این پروژه حداقل در چند ماه تمام میش الیتهاي در مس
با رسم دو ستون بنام بررسی زمان و  ه دشموارد ذیل  اعلام رم اچهدر انتهاي ماه   -یترتیب نام ببرید

  زمان پیش نیاز فعالیت
A - 4  
B - 3  
C - 6  
M B 2  
D A 1  
E D 6  
F D 2  
G C,E,F,M 1  
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ما حت . کدام فعالیتها شرح دهید مشاهده میکنید مکه در انتهاي ماه چهاراشکالاتی  ، بررسـی هزینه
  (چرا)داردنیاز پروژه به بازدید از محل 

نیازپیش  فعالیت کل پیش بودجه  زمان 
 بینی شده

هزینه واقعی بعد از 
  چهارمماه 

 میل بعد از در صد تک
چهارمماه   

A - 2 100 120 100 
B A 2 40 0 0 
C A 1 150 120 100 
D A 3 120 0 0 
E C 1 200 40 20 
F B,D,E 2 50 5 01  

 


