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 1نکته  □
 تعریف پروژه

 گیریاندازه( و قابل defined( تعریف شده )objective( که دارای هدف )activityهر فعالیت )

(measured باشد، پروژه نامیده )شودمی. 
 

 ۲نکته  □
 اهداف

ویژگی  صورتبه. اهداف کیفی شوندمی گیریاندازهدر قالب زمان و هزینه  معموالًاهداف 

(specification پیگیری )شوندمی. 
 

 ۳نکته  □
 مثال

 تومان عرضه خواهد شد ونیلیم 011با اعتبار  ندهیسال آ وریمحصول شهر. 

 تومان باشد. ونیلیم 01از  شتریب دیمحصول نبا دیتول نهیهز 

 

 ۴نکته  □
 تغییر

شده  ریزیبرنامه ،از تغییرات عضیب .باشدمی هاپروژه فردمنحصربهویژگی  ،(changeتغییر )

(planned( و مطلوب )desirable و تعدادی دیگر غیر قابل )بینیپیش (unpredictable ) و نامطلوب

(undesirable.هستند ) 
 

 5نکته  □
 تصور نخست

 .باشدمیدشوار هست که امکان استفاده از رایانه برای آن میسر ن چنانآنمدیریت پروژه 

 پاسخ:

 خوبیهبتوسط افراد و بعضی دیگر با رایانه  هاآنکه بعضی از  ستهمدیریت پروژه دارای عناصر مختلفی 

 .شوندمیانجام 
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 6نکته  □
 تصور دوم

 .آیندمیاشتباه در  موارهه هابرنامهزیرا  دهدنمیمدیریت پروژه هرگز جواب 

 پاسخ:

، بلکه برای مشخص نمودن انحرافات و راهنمایی شوندمیتضمین اجرای کارها تهیه ن منظوربه هابرنامه

 ستند.هبرای برگشت به مسیر اصلی 
 

 ۷نکته  □
 تصور سوم

 .دانندنمیبرنامه ریزان پروژه چیزی از مدیریت پروژه 

 پاسخ:

و الزم  باشدمی( teamworkیک کار گروهی ) اصوالًپروژه ترکیبی از فن و تجربه بوده و  ریزیبرنامه

 و با استفاده از فنون مربوط ارزیابی نماید. آوریجمع گروهاست فردی اطالعات را از اعضای 
 

 8نکته  □
 پروژه ریزیبرنامه

. رددگبررسی  ائماد هاآنو الزم است آثار و راهکارهای مقابله با  ودهبمواجه  همواره با تغییر هاپروژه

 .شودمیبدین منظور انجام نیز ( project planningپروژه ) ریزیبرنامه
 

 9نکته  □
 تحلیل مسیر بحرانی

مدت زمان  توانمی( روشی هست که با استفاده آن critical path analysisتحلیل مسیر بحرانی )

 PERT (program evaluation and review یا محاسبه نمود. به این تکنیک گاهاجرای پروژه ر

technique  شودمی( نیز گفته. 

 

 11نکته  □
 پروژه ریمد فیوظا

 تیهدا نه،یزکنترل منابع، کنترل ه شرفت،یبرنامه کار، کنترل پ نیپروژه عبارت از تدو ریمد یاصل فیوظا

 .باشدمیو کارشناسان  مانکارانیبا پ یگروه و هماهنگ
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 11نکته  □
 اربرنامه ک نیتدو

 یو نقشه منطق نییرا تع ازیمورد ن (resources) و منابع یابیاهداف پروژه، نحوه دست ریمد نخست،

(logic diagram)  یو توال بندیزمان سپس .نمایدمی هیپروژه را ته (timing and sequencing )

در  ه اهدافب یابیاحتمال دست زانیپروژه و م یمدت اجرا ،یبحران هایفعالیتمحاسبه و  انهیتوسط را هافعالیت

 .شودمی نییتع نیگزیجا یوهایسنار
 

 1۲نکته  □
 شرفتیکنترل پ

 :(1) ریمد نقش

ضور در محل ح ازمندین ندیفرآ نی. اشودمیکار با برنامه کار فراهم  شرفتیپ سهیپروژه امکان مقا یبا اجرا 

 زانیم نییمرحله تع نیپرسش ا ترینمهم. باشدمی یابیارز هایبرگه لیو تکم گروه یکار، گرد هم آوردن اعضا

چقدر کار انجام شده  نکهی( تا ا?how much more work is there left to doاست ) ماندهیکار باق

 .دهدمیوجود دارد، سوق  تیریامکان مد زمانی که نده،یپرسش ذهن را به آ نیاست. ا

 

 1۳نکته  □
 شرفتیکنترل پ

 :(1) انهیرا نقش

به  یابیموضوع که تا چه اندازه امکان دست نیا یو بررس یبرنامه اصل یبروز رسان یبرا یدانیم هایداده

 .شوندمی Primavera risk analysis افزارنرموجود دارد، وارد  یاهداف اصل
 

 1۴نکته  □
 شرفتیکنترل پ

 :(۲) ریمد نقش

 یوالت ایدر مدت اجرا  رییشامل تغ نیگزیجا هایروشبه اهداف مقدور نباشد  یابیچنانچه امکان دست

 .شودمیپررنگ  تیپروژه با ظهور خالق ریقسمت هست که نقش مد نی. در اگرددمیاعمال  هافعالیت
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 15نکته  □
 شرفتیکنترل پ

 :(۲) انهیرا نقش

 د.گرد یاهداف پروژه بررس تأمیندر  هاآن تأثیرتا  دهش افزارنرموارد  یشنهادیپ راتییتغ
 

 16نکته  □
 کنترل منابع

 گریکدیبا  یکیزمان و منابع ارتباط نزد رای، زشوندمی تیریکار مد شرفتیهمزمان و مشابه با پ طوربهمنابع 

 دارند.
 

 1۷نکته  □
 کنترل منابع

 :رینقش مد

 صیتخص مختلف هایفعالیتمنابع را به  ،ریزیبرنامهبا استفاده از تجربه و تخصص خود در مرحله  ریمد 

خود  هایداشتهد با اتکا به توانمی ریپروژه، مد ی. هنگام اجراکندمی یابیرا ارز هاآنبه  یدسترس زانیداده و م

 .دیسطوح منابع اقدام نما لینسبت به تعد
 

 18نکته  □
 کنترل منابع

 :انهینقش را

 non-critical) یبحران ریغ هایفعالیت( float) یشناور زانیم یریبا در نظرگ افزارنرمدر هر مرحله  

activityهی( و ته ( گراف منابعresource graph )رساندیم یاریپروژه  ریبه مد. 
 

 19نکته  □
 نهیکنترل هز

 :ریمد نقش

الزم اشته ومنابع د هایهزینه نییبه تع ازین ریکنترل نمود. مد توانمیمنابع  ریپروژه را مشابه سا هایهزینه

 داشته باشد. یآگاهپروژه  شرفتیپ یآن ط راتیینسبت به تغ است
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 ۲1نکته  □
 نهیکنترل هز

 :انهیرا نقش

 شی( نماcumulative graph) یبه شکل نمودار تجمع جهیداده شده و نت صیتخص هافعالیتبه  هاهزینه

 .شودمیداده 

 

 ۲1نکته  □
 گروه تیهدا

 :ریمد نقش

گروه با استفاده  یاعضا انیم مؤثرارتباط  تأمین( و well balancedمتعادل ) یگروه دهیشکلبا  ریمد

 .کندمی نیپروژه را تضم تیموفق ،خود( motivational) یزشی( و انگleadership) یرهبر هایمهارتاز 
 

 ۲۲نکته  □
 گروه تیهدا

 :انهیرا نقش

 فیکرده و وظا لیگروه را تسه یو شفاف، امکان ارتباط اعضا قیدق یهاگزارشبا فراهم نمودن  انهیرا

 تیشفاف نی. اسازدمیگروه مشخص  یاعضا ریسا تیو در ارتباط با فعال یرا در قبال پروژه در هر نقطه زمان کیهر

 .شودمیمنجر  یکار گروه تیفیک یبه ارتقا
 

 ۲۳نکته  □
 و کارشناسان مانکارانیبا پ یهماهنگ

بر  یرکنترل کمت معموالًو کارشناسان خارج از گروه که  مانکارانیبا پ یبه هماهنگ ازمندیپروژه ن ریمد

 .باشدمی ی( خود متکnegotiating skillsبر مهارت مذاکره ) ریمواقع مد نیدارد، هست. در ا هاآن تیفعال
 

 ۲۴نکته  □
 سکیر

 یلذا ضرور ،باشندمی( risky) یسکیر شتریب هاپروژهاز  یبعض یوجود دارد ول هاپروژهدر همه  سکیر

 گزارش شود. هاآن یسکیر عیشده و توز یساز یکمّ نه،یپروژه بر زمان و هز هایریسک تأثیراست 
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 ۲5نکته  □
 آنالیز ریسک

 »و بودجه تعیین شده، چه اندازه هست؟ بندیزمانشانس اتمام پروژه طبق »آنالیز ریسک به پرسش 

 .دهدمیپاسخ 
 

 

 

 
 

 

 ۲6نکته  □
 پروژه سکیر زیآنال یبرا ازیاطالعات مورد ن

 هافعالیت ییشناسا (tasks) 

 زمان مدت (durations) هافعالیت لیتکم 

 هافعالیتارتباط  نییتع  (relationships) 

 ازیمنابع مورد ن نییتع 

 ییشناسا ( احتماالتuncertainty و )پروژه هایریسک 

 

 ۲۷نکته  □
 برنامهمشخصات 

 گ. در سربرشودمی فیتعر برنامهدر مورد  حیتوض هرگونهقسمت عنوان، مشخصات شرکت و  نیدر ا

Dates  زمان Start پروژه و Data Date  داد رییتغ شودمیرا. 

Plan | plan information 
 

 Primavera Risk Analysis افزارنرمنصب  :1 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال 
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 : مشخصات برنامه0شکل 

 

 
 سربرگ تاریخ: 2شکل 
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 ۲8نکته  □
 ریزیبرنامهواحد 

 (nonworking period) یکار ریغ هایدورهکه  یدقت (Planning Unit) ریزیبرنامه واحد

 Quarter) و ربع ساعت (Hour) ، ساعت(Day) . امکان انتخاب روزکندمی نییرا تع شوندمی فیتعر

Hour)  وجود دارد. 

Plan | planning Unit 
 

 
 ریزیبرنامه: واحد 0شکل 

 

 
 ریزیبرنامه: انتخاب واحد 4شکل 

 ۲9نکته  □
 ریزیبرنامهواحد  لیتبد

 که از یفیطبق تعر لی، تبدروز بهواحد  رییپروژه بر اساس ساعت باشد، با تغ ریزیبرنامهواحد  چنانچه

hours per day  در پروژه انجام گرفته، صورت خواهد گرفت. 
Plan Options | Time Tab 
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 ریزیبرنامه: تبدیل واحد 5شکل 

 
 

 
 : سربرگ زمان6شکل 

 ۳1نکته  □
 تیانواع فعال

 Normal 

 Summery 

 Milestone 

 Monitor task 

 Hammocks 
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 ۳1نکته  □
 نرمال تیفعال

 .شودمی دهینام Normal task ،به زمان داشته باشد ازیو نانجام  یکه در آن کار یتیفعال
 

 ۳۲نکته  □
 نرمال تیفعال جادیا

 تی(، فعالDescription Columnشرح )( در ستون task description) تیثبت شرح فعال با

 .شودمی جادیا (default setting) فرضپیش ماتیمتناسب با تنظ

Plan | Plan Options | Default Tab 
 

 
 فعالیت فرضپیش: تنظیمات 7شکل 

 ۳۳ هنکت □
 موجود تیدو فعال نیب دیجد تیفعال جادیا

 .شودمیاستفاده  CTRL + iموجود از دستور  هایفعالیت نیب دیجد تیفعال جادیا یبرا
 

 ۳۴نکته  □
 نرمال تیفعال جادیا انبریم

 .یابدمی رییتغ normal taskبه  تی، فعالRemaining Durationدر ستون  nنوشتن  با
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 ۳5نکته  □
 هاستونلیما

 (،project plan( در برنامه پروژه )important eventsاتفاقات مهم ) ای هازمانمشخص نمودن  یبرا

 .شودمیاستفاده  milestonesاز 
 

 ۳6نکته  □
 هاستونلیانواع ما

 :وجود دارد لستونینوع ما دو

 Start milestone 

 Finish milestone 
 

 ۳۷نکته  □
 هاستونلیدر ما خیتار شینما

Start milestones  شروع هایتاریختنها (early start, start and actual start)وFinish 

milestones ًیانیپا هایتاریخ صرفا (late finish, finish and actual finishرا نما )دهندمی شی. 
 

 ۳8نکته  □
 لستونیما جادیا

 د،یرا انتخاب کن Generalسربرگ  Task Detailsو در قسمت  جادیا normal task کی نخست

 .دیینما تائیدرا  هاستونلیاز ما یکی Type نهیسپس در گز
 

 ۳9نکته  □
 لستونیما جادیا انبریم

 .یابدمی رییاتمام تغ ایشروع  لستونیبه ما تیفعال، remaining durationدر ستون  f ای s پیتا با

 هافعالیتمعرفی  :1تمرین 

 تعریف فعالیت :۲ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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Garden 

Landscaping 

FENCE GARDEN PATH GARDEN POND 

Buy fence materials Buy path materials Dig pond 

Dig post holes Prepare ground Line pond 

Put up posts Lay path Fill pond 

Fix horizontals  Buy fish 

Paint fence   

 

 

 

 

 ۴1نکته  □
Summary tasks 

 زیرمجموعهند توانمیو  ودهبخود  زیرمجموعه( در subtasks) تیچند فعال رندهیدر برگ هافعالیت نیا

 .رندیگقرار  گریکدی
 

 ۴1نکته  □
 Summary tasks  کاربرد

 هاپروژه ریز شینما (sub projects)، 

 پروژه، ترساده شینما 

 یتیفعال هایگروهدر  شرفتیپ یو درصدها هاهزینهکردن منابع،  خالصه، 

 دنشومیاستفاده  هازیرگروهمشترک توسط  طوربهکه  یمنابع تیریمد. 
 

 ۴۲نکته  □
 توصیه

 یهافعالیتآن  جایبهنکرده و  جادیا یارتباط میمستق طوربه Summary tasks انیم شودمی هیتوص

 مرتبط شوند. هازیرمجموعه

 

 

 تعریف مایلستون :۳ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 ۴۳نکته  □
 Summary tasks جادیا

 باسپس  ،دیکن جادینرمال ا تیفعال کی رند،یگروه قرار گ کیکه قرار هست در  ییهافعالیت یباال در

 Ctrl + Alt + D ای ابزار نواردر  demoteاز و در نهایت را انتخاب  زیرگروه هایفعالیتاستفاده از موشواره 

 .دیاستفاده کن
 

 ۴۴نکته  □
 Summary tasks  حذف

 Ctrl + Alt + P ای ابزار نواردر  promoteاز  سپس و دییرا انتخاب نما رمجموعهیز هایفعالیتهمه 

 .دیاستفاده کن
 

 

 

 

 ۴5نکته  □
Monitor tasks 

 Summary. مشابه سازندمیرا مقدور  هافعالیتاز  یتعداد یو طول اجرا انیشروع، پا شیامکان پا

tasks دارند. زین ییهاتفاوت یهستند ول 

 

 ۴6نکته  □
 Monitor tasks هایویژگی

 مربوط توسط هایفعالیت filter  شوندمیانتخاب. 

 وصل شوند هافعالیت گریند به دتوانمین. 

 وجود ندارد. هاآنمنابع به  صیتخص امکان 

 

 ۴۷نکته  □
 Monitor tasks  اطالعات

 ،(latest finish date)  انیزمان پا نیرترید ، (earliest start date) زمان شروع نیزودتر

 یافتهتخصیص، (budget) ، بودجه(remaining)ماندهیباقشامل  (total costs) کل نهیهز

 Summary Tasksایجاد  :۴ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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(earned)  یو واقع (actual)لیدرصد تکم متوسط و ( شدهaverage percent complete) 

 ان می دهند.را نش
 

 ۴8نکته  □
 Monitor tasks  جادیا

 Type. دییرا انتخاب نما General سربرگ،  task details در رده وک جادیا normal task کی

 .دیینما کیکل filter جادیا منظوربهرا  Define دکمه وداده  رییتغ Monitor را به
 

 ۴9نکته  □
Hammocks 

 شودمیه و ارتباط داشت تیقابل ،کنندمیاستفاده  هافعالیت انیم یفاصله زمان شینما یبرا taskنوع  نیاز ا

 .شودمیخودکار محاسبه  صورتبه Hammocksاختصاص داد. مدت زمان  یبه آن منابع
 

 51نکته  □
 Hammocks جادیا

را  Typeرا انتخاب و  Generalسربرگ  Task Detailsو سپس از  جادیا normal task کی ابتدا

 .دیده رییتغ Hammockبه 
 

 51نکته  □
 Hammocks  جادیا انبریم

 .دییرا اضافه نما Task Typeستون  اینموده  پیرا تا hحرف  remaining durationستون  در
 

 

 

 
 

 5۲نکته  □
 Hammocks  ارتباطات

 Hammocks  شروع .سازگار هستند یبا هر نوع ارتباط Hammocks شروع  نیبرابر با زودتر

 .باشدمیمرتبط  هاآناست که به  ییهافعالیت انیپا نیرتریآن برابر با د انیو پا

 Task Typeایجاد  :5 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 Hammocks را  هافعالیت ریند ساتوانمینDrive ارتباط داده  گریکدیبه  ستیکنند و نبا

 شوند.
 

 5۳نکته  □
Hammocks  و Float 

Hammocks یشناور (Floatرا محاسبه ن )کنندمی. 
 

 5۴نکته  □
Hammock  بدون ارتباطات 

شروع خواهد شد. چنانچه  Data Date مرتبط نباشد با یتیبه فعال Hammock چنانچه شروع

 ایدر کل برنامه  تیفعال نیرترید خیتار زینآن اتمام  .شودمیباشد با شروع آن، آغاز  Summary زیرمجموعه

Summary  ودبرا خواهد. 
 

 55نکته  □
Hammocks  ریز  Summary Tasks 

خارج مجموعه مرتبط باشد، زمان شروع و  تیبه فعال Summary زیرمجموعه Hammock چنانچه

برقرار باشد، در آن  Summaryبا  یمیارتباط مستق اگر .خواهد شد میتنظ Hammock با Summary انیپا

 .شودمیمحدود  Summary taskداخل  Hammockصورت 
 

 56نکته  □
 تیحذف فعال

 یرو بر task button نموده و سپس کیکل Delete دیکن. 

 یکرده و از منو کیراست کل تیفعال یرو بر pop up نهیگز Delete task دییرا انتخاب نما. 

 حذف  باSummary  آن حذف خواهد شد. زیرمجموعه هایفعالیتهمه 
 

 5۷نکته  □
Remaining duration 

 هست. ازیمورد ن تیفعال کیاتمام  یکه برا باشدمی یمدت
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 58نکته  □
 remaining duration  رییتغ

مدت  Remaining Duration Box قیرا انتخاب و از طر Generalسربرگ  Task Details در

 .دیینما پیتا را ازیمورد ن
 

 59نکته  □
 هافعالیتهمه  remaining duration رییتغ

 :شودمیاقدام  ریز ریاز مس هافعالیتهمه  remaining duration همزمان رییتغ یبرا
Plan | Plan Utilities | Change Task Durations 
 

 
 : مسیر تغییر مدت باقیمانده8شکل 

 

 
 : تغییر مدت باقیمانده9شکل 
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 + روز هافعالیتتمرین: 

Garden Landscaping 

FENCE GARDEN PATH GARDEN POND 

Buy fence materials-1 Buy path materials-1 Dig pond-3 

Dig post holes-2 Prepare ground-3 Line pond-2 

Put up posts-3 Lay path-3 Fill pond-2 

Fix horizontals-3  Buy fish-1 

Paint fence-2   

 

 

 

 

 61نکته  □
Task ID 

 ID  شودمیاستفاده  هافعالیت یکدبند یبوده و برا فردمنحصربه تیفعال. 

 گیردمیبه خود  یگریکاما هر کاراکتر د جزبه. 

 بر اساس افزارنرم default ID خودکار  صورتبهID  دهدمیاختصاص  هافعالیترا به. 

 

 61نکته  □
 Task ID شیرایو

 یرو بر task ID در ستون Gantt Chart دیکن شیرایو و کیکل. 

 ریز ریمس از ID دیده رییرا تغ فرضپیش: 

Plan | Plan Options | Default Task 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Remaining Durationایجاد  :6 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 Task IDویرایش  :۷ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 6۲نکته  □
Ignoring tasks 

 شوندمیفته گر دهیموقت ناد طوربه زیآن ن هایهزینههمه ارتباطات، منابع و  ت،یفعال کیگرفته  دهیبا ناد

 نهیگز ،تیگرفتن فعال دهیناد یبرا .شودمیفراهم  تیفعال کیاضافه کردن  ایآثار حذف  یو امکان بررس

Ignore  در سربرگGeneral دییرا فعال نما. 

 

 
 : نادیده گرفتن فعالیت01شکل 

 

 6۳نکته  □
 Ignoring tasks  انبریم

 Ignore را تیفعال توانمی Y حرف پیدر نمودار گانت و تا Ignore task اضافه نمودن ستون با

خودکار  طوربه Restore all ignored tasks before analysis نهیبا انتخاب گز سکیر زیآنال درد. کر

 فعال نمود. ریرا غ Ignoringمی شود 
 

 
 نادیده گرفته شده هایفعالیت: نمایش 00شکل 
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 نادیده گرفته شده در آنالیز ریسک هایفعالیت: لحاظ 02شکل 

 6۴نکته  □
Split tasks 

 :کرد لیتبد ر،یز ریاز مس Summary کیدر  گرید تیبه دو فعال توانمیرا  تیفعال

Edit | Split Task 

 

 
 : خرد کردن فعالیت00شکل 

 

 65نکته  □
 Split tasks انبریم

 .دییرا انتخاب نما Split Taskکرده و  کیراست کل تیفعال یرو بر
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 : میانبر خرد کردن فعالیت04شکل 

 

 66نکته  □
Tasks links 

 .دشونمیمرتبط  گریکدیدارند، به  انیپا ایکه در خصوص زمان شروع  یبا ارتباطات هافعالیت
 

 6۷نکته  □
Task link types 

 :چهار نوع ارتباط وجود دارد

 Finish to start (F-S) 

 Start to start (S-S) 

 Finish to finish (F-F) 

 Start to finish (S-F) 

 

 

 
 

 68نکته  □
Predecessors and Successors 

 انیپا ایامکان شروع  چنانچه .هستند Successors ای Predecessors گریکدیدر ارتباط با  هافعالیت

 Predecessor گرید تیبوده و فعال  Successorنباشد،  سریم گرید تیفعال انیبدون شروع و پا تیفعال

 .باشدمی

 

 هاتیفعالتعریف ارتباطات  :8 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 69نکته  □
 هاارتباطحذف 

حذف  ار نیپس ای نیشیارتباط پ Linksاز سربرگ  Task Detailsدر نموده و  کیکل تیفعال یبر رو

 .دیکن
 

 
 حذف ارتباطات: 05شکل 

 

 ۷1نکته  □
 هاارتباطحذف همه 

 کرده و کیرا انتخاب، سپس راست کل هافعالیت Unlink Tasks دییرا انتخاب نما. 

 هایستون Succeeding Tasks و Preceding Tasks  را به نمودار گانت اضافه نموده و

 .دیروابط مورد نظر را حذف کن
 

 
 راست کلیک: حذف همه ارتباطات با 06شکل 
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 نمودار گانت هایستون: حذف همه ارتباطات از 06شکل 

 ۷1نکته  □
Lag and Lead 

از اتمام  (Lead) زودتر ایباشد  (Lag) همراه با وقفه نیشیپ تیپس از اتمام فعال تیچنانچه شروع فعال

 انگریب یمنف وقفه .شودمیاستفاده  یدرصد ایمطلق  صورتبهوقفه  نهیآن، شروع گردد، در آن صورت از گز

Lead time  هست. 
 

 ۷۲نکته  □
 Lag and Lead افزودن

 را انتخاب و عدد مناسب را وارد نمایید. Lagخانه مربوط به  Task Detailsدر  Linksاز سربرگ 

 .نیدکرا پس از عدد، تایپ  %، عالمت کنیدمیدرصدی وارد  صورتبهچنانچه وقفه مثبت یا منفی را 

 
 تعریف وقفه: 07شکل 
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 ۷۳نکته  □
 یقواعد افزودن وقفه درصد

درصد بر  FF و FS و در ارتباطات Preceding task درصد بر اساس مدت SF و SS ارتباطات در

 .شودمیمحاسبه  Succeeding Task اساس مدت

 

 

 
 

 ۷۴نکته  □
 هافعالیتمرور ارتباط 

 سربرگ از Links در Task Details و مشاهده Predecessors و Successors  با

 وGoto  از دکمه استفاده

 رسم Logic View ریز ریاز مس: 

View | View | Insert View | Pert Network: Standard 
 

 
 نمودار پرت: 08شکل 

 

 

 

 

 

 تعریف وقفه :9 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 نمودار پرت :11 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 ۷5نکته  □
Task Constraints 

None (ASAP) = as soon as possible 

 .زمان ممکن آغاز شود نیدر زودتر تیوجود نداشته و فعال یتیمحدود

 

 ۷6نکته  □
Task Constraints 

Start on 

همراه باشد، در محاسبه زمان  تأخیراعمال شده و چنانچه پروژه با  تیمحدود تیبر زمان شروع فعال

 .شودمیبت ث یمنف یباشد، شناور خیتار بعدازاین تیمبنا خواهد بود و چنانچه شروع فعال یاعمال خیتار ،یشناور
 

 ۷۷نکته  □
Task Constraints 

Start on or Before (SNLT) = start no later than 

 late) شروع خیتار نیرترید عنوانبه یزمان اعمال تأخیرزمان شروع شده و هنگام  نیدر زودتر تیفعال

start date)   گرددمیمشخص  یمنف یبا شناور شتریب تأخیرلحاظ شده و. 
 

 ۷8نکته  □
Task Constraints 

Start on or After (SNLT) = start no earlier than 

الیت تاریخ اعمالی را مبنای شروع فع افزارنرمچنانچه تاریخ شروع در برنامه دیرتر از تاریخ اعمالی نباشد، 

 .کندمیلحاظ 

 

 ۷9نکته  □
Task Constraints 

Must Start On 

 شروع گردد. فعالیت باید در تاریخ تعیین شده،
 

 81نکته  □
Task Constraints 

Finish On 

 .د شدهخوا جادیا یمنف یشناور این صورت ریدر غ رد،یپذ انیشده، پا نییتع خیدر تار دیبا تیفعال
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 81نکته  □
Task Constraints 

Finish On or Before (FNLT) = finish no later than 

 یمنف یشناور ،یاعمال خیصورت بر اساس تار نیا ریدر غ رد،یپذ انیپا تیزمان ممکن فعال نیدر زودتر

 .شودمیلحاظ 
 

 8۲نکته  □
Task Constraints 

Finish On or After (FNET) = finish no Earlier than 

 .مذکور باشد خیاز تار رتریپروژه د بندیزمان نکهیمگر ا شودمی نییتع تیاتمام فعال خیتار
 

 8۳نکته  □
Task Constraints 

Must Finish On 

 .ابدی انیمشخص شده به پا خیدر تار تیفعال
 

 8۴نکته  □
Task Constraints 

As Late As Possible (ALAP) 

 یله در توالفاص جادیاز ا یریجلوگ یبرا تیمحدود نیانداخته شود. ا قیتا حد امکان به تعو تیشروع فعال

 .باشدمی هافعالیت
 

 85نکته  □
 هافعالیتبر  تیاعمال محدود

مورد  تی، محدودConstraint Typeرا انتخاب و در  Constraintsسربرگ  Task Details از

 .دیینظر را اعمال نما
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 هافعالیتاعمال محدودیت بر : 09شکل 

 86نکته  □
Always critical tasks 

ترل شوند، برنامه کن کی. چنانچه چند پروژه در شودمیصفر  ،تیکل فعال یشناور نه،یگز نیبا انتخاب ا

اب خود را خواهد داشت. با انتخ یبحران ریهر پروژه مس ،یهمواره بحران صورتبه هاپروژهآخر  تیبا انتخاب فعال

 .گیردمیقرار  تأثیرتحت  نیشیپ هایفعالیت یشناور نه،یگز نیا
 

 8۷نکته  □
 Always critical tasks انتخاب

 .دییرا انتخاب نما Always Critical نهیگز Task Detailsدر  Constraintsاز سربرگ 
 

 
 بحرانیفعالیت همواره : 21شکل 

 

 88نکته  □
Logic View 

 .شودمیاستفاده  هافعالیت انیبهتر روابط م یبررس منظوربه تیقابل نیاز ا
 

 89نکته  □
 Logic View جادیا

 :دییاقدام نما Logic View جادیا یبرا ریز ریمس از
View | Sheet | Insert Sheet | Gantt Logic Trace or Precedence Logic Trace 
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 91 نکته □
 Logic View ماتیتنظ

 :دیاستفاده کن ریز ریمساز  Logic View در ماتیاعمال تنظ منظوربه
View | Logic View Setting 

 

 
 Logic Viewتنظیمات : 20شکل 

 

 91نکته  □
Calendars 

 .شودمیده اجرا نمود، استفا توانمیرا  تیکه فعال زمانی ایبه منابع  یزمان دسترس نییتع یبرا هاتقویماز 
 

 9۲نکته  □
Standard Calendars 

 .گیردمیتعلق  دیخودکار به منابع جد طوربهاست که  ایروزه 7 میتقو
 

 9۳نکته  □
 دیجد میتقو جادیا

 کرد فیتعر شودمیمتفاوت  میتقو 0111 تا برنامه کی یراب. 

 هستند فیبه همراه استثناها قابل تعر یرکاریو غ یکار یروزها. 
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 دییاقدام نما ریز ریاز مس دیجد میتقو فیتعر یبرا: 
Plan | Calendars 

 

 
 تقویم جدید: 22شکل 

 

 9۴نکته  □
Exception Dates 

، Newهایدکمهاز  توانمیداشته باشد،  ازین فردیمنحصربه یکار ریغ ای یکار روز به میچنانچه تقو

Edit  وDelete  استفاده کرد. 
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 استثناهای برنامه کاری تعریف: 22شکل 

 95نکته  □
 مینام تقو رییتغ

 رییرا تغ می، نام تقوRename Selected Calendar نهیبا انتخاب گز ل،یفا یاز منو میپنجره تقو در

 .دیده
 

 
 تغییر نام تقویم: 20شکل 
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 96نکته  □
Creating Resources 

 برای وارد نمودن منابع به پروژه، از مسیر زیر اقدام نمایید:

Plan | Resources 
 

 

 

 
 

 

 هاتعریف فعالیت تمرین:

ID Description 

FENCE Fence for garden 

FISH Fish for pond 

LABORER A laborer 

PAINT Fence paint 

SAND Sand for laying slabs 

SLABS Crazy paving slabs for path 

 

 9۷نکته  □
Assigning a calendar to a resource 

 در پنجره منابع در ستونCalendarدییمورد نظر را انتخاب نما می، تقو. 

 سربرگ از General درTask Detailsدیمناسب را انتخاب کن می، تقو. 

 تعریف تقویم :11 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 هاتیفعالتعریف  :1۲ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 تعریف تقویم در پنجره منابع: 24شکل 

 
 Generalتعریف تقویم در سربرگ : 25شکل 

 

 98نکته  □
 منابع

 Fixed) ثابت هایهزینهو  (Materials) ، مواد(Equipment) زاتی، تجه(People) افراد

Costs) جزو منابع پروژه هستند. 
 

 99نکته  □
Resource loading: Normal 

 زاتیافراد و تجه لیهستند از قب ازیمورد ن یهر واحد زمان یکه برا یمنابع 

 شودمی شتریطول دوره ب شیاستفاده با افزا نهیهز. 
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 111نکته  □
Resource loading :Spread 

 مورد نیاز هستند از قبیل مواد. منابعی که در طول اجرای فعالیت 

  باشدمیهزینه استفاده مستقل از مدت زمان اجرای فعالیت. 

 

 111نکته  □
Resource loading: Front 

 و عوارض هاپرداختپیش لیهستند از قب ازیمورد ن تیکه تنها در شروع فعال یمنابع. 

 باشدمی تیفعال یاستفاده مستقل از مدت زمان اجرا نهیهز. 
 

 11۲نکته  □
Resource loading: Back 

 کار انیپا لیهستند از قب ازیمورد ن تیفعال یکه تنها در انتها یمنابع. 

 باشدمی تیفعال یاستفاده مستقل از مدت زمان اجرا نهیهز. 
 

 11۳نکته  □
To Change the resource assignment loading 

 منبع را انتخاب نمایید. loadingنوع  Default loadingاز پنجره منابع و در ستون 
 

 
 Loadingتعریف نوع : 26شکل 
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 Loadingتعریف نوع  تمرین:

ID Default Loading 

FENCE Spread 

FISH Spread 

LABORER Normal 

PAINT Spread 

SAND Spread 

SLABS Spread 

 

 

 

 

 11۴نکته  □
Resource Supply 

د . سه نوع عرضه وجوکندمیعرضه منبع، تعداد واحد قابل دسترس از منابع را در هر واحد زمانی تعریف 

 دارد:

 Infinite 

 Constant 

 Profile 
 

 115نکته  □
Infinite 

 .محدودیتی در عرضه منبع وجود ندارد

 

 116نکته  □
Constant 

 در هر واحد زمانی، مقدار مشخصی از منابع قابل دسترس هستند.
 

 11۷نکته  □
Profile 

 .باشدمیدسترسی به منابع، طبق توافقات 

 Loadingنوع  :1۳ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 عرضه منابع فی: تعر27شکل 

 عرضه منابع تمرین:

ID Supply 

FENCE Infinite 

FISH Infinite 

LABORER 2 

PAINT Infinite 

SAND Infinite 

SLABS Infinite 

 

 

 

 
 

 118نکته  □
Over-demanded 

 چنانچه عرضه منبع کمتر از تقاضای فعالیت باشد، مازاد تقاضا ایجاد خواهد شد.

 119نکته  □
Resource Costing 

 . هزینه هر واحد در ستونشودمیهمزمان با استفاده از هر واحد منبع، هزینه آن به فعالیت تخصیص داده 

Cost  شودمیدر پنجره منبع ثبت. 

 عرضه منابع :1۴ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 هزینه منابع فی: تعر28شکل 

 

 هزینه منابع تمرین:

ID Supply 

FENCE 100 

FISH 20 

LABORER 30 

PAINT 30 

SAND 20 

SLABS 100 

 

 

 

 

 111نکته  □
Resource Team 

حد در هر وا نهی. هزشودمیداده  صیتخص تیاز منابع به فعال یگروه نهیهمزمان با استفاده از هر واحد، هز

 .شودمیدر پنجره منبع ثبت  Cost ستون

 هزینه منابع :15 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 111نکته  □
Creating a new Type of resource 

 :شودمیاز مسیر زیر اقدام  Advancedبرای ایجاد نوع جدیدی از منبع از سربرگ 

Plan | Resources 

 

 

 
 

 11۲نکته  □
Assigning resources to tasks 

 هایفعالیتبه منابع را  توانمی Task Detailsدر  Resourcesبا کلیک بر روی فعالیت از سربرگ 

 تخصیص داد.برنامه 
 

 منابع مورد نیاز تمرین:

 

 منابع گروه :16 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 ایجاد نوع منبع جدید :1۷ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 11۳نکته  □
Resource cost escalation 

 :باشدمیهزینه منابع در طول زمان از مسیر زیر قابل تغییر 

Plan | Resources 

File | Define Escalation Dates 

 

 

 

 

 

 11۴نکته  □
@DEM calculated value column 

 actual units ،Bبرای  units ،Aبرای  Uبرای تخصیص منابع به همراه کدهای  DEM@از تابع 

 .شودمیاستفاده  remaining unitsبرای  Rیا  Budgetبرای 

 

 

 

 

 
 

 115نکته  □
@TDEM calculated value column 

 .شودیم( منابع استفاده هاگروه) میمستق ریغ ای میمستق یمشخص کردن تقاضا یبرا TDEM@ از تابع

 

 

 

 

 تخصیص منابع :18 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 Cost Escalation :19 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 DEM@ :۲1 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 TDEM@ :۲1 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 116نکته  □
@IF calculated value column 

 .شودمیتابع شرطی استفاده  عنوانبه IF@از 

 

 

 

 
 

 11۷نکته  □
@ABS calculated value column 

 .شودمیاستفاده  ABS@اعداد از تابع  قدر مطلقبرای گزارش 

 

 

 
 

 118نکته  □
@CALCDUR calculated value column 

 .شودمیاستفاده  CALCDUR@برای گزارش مدت زمان باقیمانده از تابع 

 
 

 

 

 119نکته  □
@COST calculated value column 

 .شودمیاستفاده  E و R ،B ،A ،T به همراه کدهای COST@برای گزارش هزینه فعالیت از تابع 
 

 

 

 

 

 

 IF@ :۲۲ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 ABS@ :۲۳ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 CALCDUR@ :۲۴ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 Cost@ :۲5 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۲1نکته  □
@NONWORK calculated value column 

برای تعیین تعداد روز غیرکاری در فاصله دو تاریخ یا اینکه تاریخ مورد نظر روز غیرکاری هست یا خیر 

 .شودمیاستفاده  NONWORK@از تابع 

 

 
 

 

 

 1۲1نکته  □
@TDEM*@RESCOST calculated value column 

استفاده  TDEM*@RESCOST@ صورتبهبرای تعیین هزینه استفاده از منابع از ترکیب توابع 

 .شودمی

 

 

 

 

 1۲۲نکته  □
CTOT code 

 .شودمیبرای تعیین هزینه کل فعالیت استفاده  CTOTاز کد 

 
 

 

 
 

 1۲۳نکته  □
Identifying resource overdemand 

 .شودمیاستفاده  Resource Graphبرای شناسایی مازاد تقاضای پروژه، از 

 NONWORK@ :۲6 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 TDEM*@RESCOST@ :۲۷ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 CTOT code :۲8 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۲۴نکته  □
Level automatically 

 :شودمیاقدام  Entire Projectخودکار از مسیر زیر و با انتخاب گزینه  صورتبهبرای تراز منابع 

Plan | level Resources 

 

 

 

 
 

 
 

 1۲5نکته  □
Total Line 

 .داد شینما Column در Show Total Line نهیبا انتخاب گز ی توانمستون را  ریجمع مقاد

 

 

 
 

 
 

 1۲6نکته  □
Hiding zeros in a column 

 انتخاب نمایید. Columnرا در پنجره  Hide zeros، گزینه هاستونعدم نمایش مقادیر صفر در  منظوربه

 

 
 

 

 تشخیص مازاد تقاضا :۲9 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 رفع مازاد تقاضا خودکار :۳1 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 Nudgingرفع مازاد تقاضا با  :۳1 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 هزینه پروژه :۳۲ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 ی صفرهاخانهمخفی کردن  :۳۳ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۲۷نکته  □
Hiding float 

 :نماییداز مسیر زیر اقدام  هاشناوریبرای عدم نمایش 

Format | Gantt chart 

 

 

 
 

 

 1۲8نکته  □
Hiding a column 

 .شودمیستون مخفی  Column Width و صفر کردن Columnبا انتخاب ستون در پنجره 

 

 

 

 
 

 1۲9نکته  □
Hiding the Gantt chart 

 :شودمیبرای مخفی کردن نمودار گانت از مسیر زیر اقدام 

Format | Gantt Chart | General 

 

 

 
 

 
 

 1۳1نکته  □
 عدم چاپ ستون

 نتیپر یستون مربوط مشاهده ول Column در پنجره Do not print this column نهیبا انتخاب گز

 .نخواهد شد

 مخفی کردن شناوری :۳۴ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 مخفی کردن ستون :۳5 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 مخفی کردن نمودار گانت :۳6 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۳1نکته  □
 حذف ستون

 ستون دلخواه را حذف نمود. توانمی Columnدر پنجره 

 

 

 

 
 

 1۳۲نکته  □
Sorting 

 ، مرتب نمود:شودمیرا بر اساس معیارهای مختلف از مسیر زیر  هافعالیت

View | Sort 

 

 

 

 
 

 1۳۳نکته  □
Filtering 

 :نمود لتریف ریز ریرا از مس هافعالیت توانمیتمرکز  ای صیتلخ یبرا

View | Filter 

 

 

 

 

 

 عدم چاپ ستون :۳۷ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 حذف ستون :۳8 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 مرتب کردن ستون :۳9 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 ایجاد فیلتر :۴1 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۳۴نکته  □
Reset Tasks 

 برنامه را به وضعیت پیش از اعمال تغییرات برگرداند: توانمیاز مسیر زیر 

Plan | Reset | Entire Project 

 

 1۳5نکته  □
Adjusting the plan 

 

 .موددر آن اعمال ن یراتییتغ توانمیپروژه  یو زمان ایهزینه هایویژگی تأمین یبرنامه برا هیپس از ته

 

 

 

 
 

 1۳6نکته  □
Multiple bars on a line 

 .شودمیاستفاده  یژگیو نیاز ا Monitor و Summary هایفعالیت یبرا

 

 

 

 
 

 

 حذف فیلتر :۴1 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 Reset tasks :۴۲ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 بازبینی برنامه :۴۳ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 چندگانهی هالهیم :۴۴ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۳۷نکته  □
Customizing the precedence network 

 آن را مدیریت کرد: هایویژگی توانمیپس از انتخاب شبکه پرت از مسیر زیر 

Format | Precedence Network Styles 

 

 

 
 

 1۳8نکته  □
Shortening the plan 

  بحرانی، هایفعالیتتغییر دادن 

 اختصاص منابع بیشتر و 

  با یکدیگر مانند تغییر  هافعالیتتغییر نحوه ارتباطFS  بهSS با وقفه. 

 1۳9نکته  □
Priority in leveling tasks 

 کندیمشناوری اقدام  هایویژگیبا توجه به  افزارنرمحذف شکاف تقاضا در تنظیمات خودکار،  منظوربه

 .دهدیمی که شناوری کمتری دارند را در اولویت قرار هایفعالیتو 

 

 
 مسیر تعیین اولویت تراز منابع: 29شکل 

 

 Customizing the precedence network :۴5 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 اولویت تراز منابع: 01شکل 

 

 1۴1نکته  □
Suspending and Resuming tasks 

  با استفاده از سربرگSuspend and Resume  درTask Details  امکان توقف و شروع

 و  ه شروع و پایان فعالیت وجود داردمجدد فعالیت در فاصل

  مربوط به نمودار گانت هایستوناضافه کردن. 

 

 
 هافعالیتتعلیق و استارت مجدد : 00شکل 

 

 1۴1نکته  □
Tracking the plan 

وجود دارد. خروجی این کار تهیه  عملکرداطالعات بر مبنای  روزرسانیبهبا پیشرفت پروژه امکان 

 .باشدمیشرح وضعیت پروژه، شناسایی و حل مسائل و برآوردی از وضعیت آینده پروژه  هایگزارش
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 1۴۲نکته  □
 Tracking مراحل

 پیگیری شامل سه مرحله است:

1. Baseline 

2. Update 

3. Compare 
 

 1۴۳نکته  □
Baseline 

 .شودمیذخیره  original plan، عنوانبهبرنامه تهیه شده 
 

 1۴۴نکته  □
Update 

 .شودمیمیزان پیشرفت پروژه مشخص  روزرسانیبهبا 
 

 1۴5نکته  □
Compare 

 .گرددمیتعیین و میزان انطباق  دهششده مقایسه  روزرسانیبهبا برنامه برنامه اصلی 

 1۴6نکته  □
Adding a Baseline to a plan 

 :شودمیبرای اضافه نمودن برنامه مبنا به پروژه از مسیر زیر اقدام 

Plan | Baseline 
 

 

 

 

 1۴۷نکته  □
Displaying baseline bars 

. به این ودشمیمبنا با نمودار گانت از آدرس زیر فراهم  هایمیلهبا داشتن برنامه مبنا، امکان اضافه کردن 

 .شودمیگفته  slippage report هاخروجی

Format | Gantt chart | Baseline Bars | Show Baseline Bars 

 افزودن برنامه مبنا :۴6 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۴8نکته  □
Updating the plan 

 به جلو کشیده شده و اطالعات زیر وارد شود: Data Dateالزم است  روزرسانیبهبرای 

 Actual start and finish date 

 Remaining duration 

 Percent complete 

 Actual resource 

 Actual cost 

 1۴9نکته  □
Data Date 

 .شودمیشده آغاز  بینیپیشو آینده  یافتهپایانتاریخ داده، زمانی هست که گذشته واقعی پروژه 

 

 151نکته  □
Setting the Data Date 

 :شودمیاز آدرس زیر اقدام  Data Dateبرای تعریف 

Plan | Set Data Date 
 

 
 برنامه روزرسانیبهتنظیم تاریخ : 02شکل 

 ی برنامه مبناهالهیمنمایش  :۴۷ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 برنامه روزرسانیبهتاریخ : 00شکل 

 151نکته  □
Staggering the Data Date line 

در سمت راست  staggered lineو با قرار گرفتن  شودمیاین ویژگی به همراه درصد پیشرفت فعال 

یشرفت و ، بدون پیافتهپایان هایفعالیتهست. این ویژگی برای  بندیزمان، فعالیت جلوتر از شودمیمشخص 

 شروع نشده کاربرد ندارد.

Format | Timescale | Data Date 
 

 
 روزرسانی برنامهمعرفی خط تاریخ به: 04شکل 

 

 15۲نکته  □
Percent Complete 

 :ی شودمدر نمودار گانت از مسیر زیر اقدام  هافعالیتبرای نمایش درصد پیشرفت 

Format | Gantt Chart | Task Details | % complete 
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 معرفی درصد پیشرفت: 05شکل 

 15۳نکته  □
 نمایش نمودار برنامه پایه به همراه درصد پیشرفت

 :شودمینمایش نمودار پایه و درصد پیشرفت از مسیر زیر اقدام  منظوربه

1. Format | Bars | Task Details | Show in Baseline 

2. Baseline Bars | Only 

 

 
 برنامه پایه و درصد پیشرفت: 06شکل 
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 تنهاییبهبرنامه پایه : 07شکل 

 15۴نکته  □
Updating task start and finish dates 

  العات از این اط روزرسانیبهانجام یافته،  هایفعالیتشروع و پایان  هایتاریخبا در اختیار داشتن

 :گیردمیمسیر زیر انجام 

 Task Details | Dates | Actual Start or Actual Finish 

  شروع و اتمام واقعی به نمودار گانت وجود دارد. هایستونامکان اضافه نمودن 

 

 
 برنامه روزرسانیبه: 08شکل 

 

 155نکته  □
Changing the % complete definition 

یر یا بر اساس مقادیر باقیمانده از مسیرهای ز متغیرهامستقل از سایر  صورتبه شودمیدرصد پیشرفت را 

 محاسبه کرد:
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Task Details | General 

Plan | Plan Options | Default Task 

 

 
 فعالیت تعریف نحوه محاسبه درصد پیشرفت: 09شکل 

 

 
 تعریف نحوه محاسبه درصد پیشرفت برنامه: 41شکل 
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 156نکته  □
Percent complete with summary and monitor tasks 

استفاده برای محاسبه درصد پیشرفت از چهار روش زیر  Monitorو   Summaryیهافعالیتبرای 

 :شودمی

 

 
 Monitorو  Summary هایفعالیتتعریف نحوه محاسبه درصد پیشرفت : 40شکل 

 

 15۷نکته  □
Updating actual resources usage and cost 

 :شودمیاز مسیرهای زیر اقدام  مورداستفادهو هزینه منابع  مقدار روزرسانیبه منظوربه

Task Details | Resources 

Plan | Resources 
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 Task Detailsمقدار و هزینه منابع از قسمت  روزرسانیبه: 42شکل 

 

 
 Resourcesمقدار و هزینه منابع از قسمت  روزرسانیبه: 40شکل 

 158نکته  □
Expected percent complete 

( محاسبه و به Data Dateبرنامه مبنا و تاریخ داده ) هایتاریخدرصد پیشرفت مورد انتظار بر اساس 

 :شودمینمودار گانت اضافه 

Format | Columns | Percent Complete (expected) 
 

 159نکته  □
Updating task costs 

 :شودیمزیر محاسبه  صورتبه بوده و مجموع هزینه واقعی و هزینه باقیمانده رابر بابهزینه هر فعالیت 
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 161نکته  □
Comparing baseline with updated plan 

 :دهدمیزیر پاسخ  هایپرسشبه  ،شده با برنامه مبنا روزرسانیبهمقایسه برنامه 

  است؟ یافتهپایانیا  غازآ ،فعالیت در زمان تعیین شدهآیا 

  ودجه تخصیص یافتهببیشتر از کمتر یا  فعالیت انجام یافتهآیا ( است؟budget resource) 

  ؟اندداشتهانجام یافته مدت زمان کمتر یا بیشتری نسبت به برنامه  هایفعالیتآیا 

 

 161نکته  □
Comparing baseline with updated plan 

 تاریخ شروع یا پایان 

 مورداستفاده منابع (budget resource) 

 مدت زمان فعالیت 

 پیشرفت مورد انتظار با پیشرفت واقعی مقایسه درصد 

  هایفعالیتیا هزینه کرد  مورداستفادهمنابع ( جاریearned cost and resources) 

 

 16۲نکته  □
 ابزارهای مقایسه

 Baseline bars (slippage report) 

 Percent complete bars 

 The columns in the Gantt chart view 

 The resource graph 

 The resource sheet 

 16۳نکته  □
 کپی نمودار گانت

 کپی کردن نمودار گانت از مسیر زیر اقدام نمایید: منظوربه

Edit | Copy Gantt Chart Picture 
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 کپی نمودار گانت: 44شکل 

 

 
 کپی نمودار گانت هایویژگی: 44شکل 

 16۴نکته  □
Cash Flow 

که دارای منابع و هزینه باشد دارای جریان نقدی هست، در غیر این صورت با تعریف منبع  یابرنامههر 

، لودینگ Expensesبه در این حالت نوع منبع جریان نقدی برای برنامه تعریف کرد.  توانمی( Cashجدید )

 .اده می شوددتغییر  0به   Costو  Spreadبه 

 165نکته  □
 هافعالیتاختصاص جریان نقدی به 

 .شوندمیاعداد منفی داخل پرانتز نمایش داده 

 Task Details 

 @DEM(“CASH” , U) 

 166نکته  □
Discounted Cash Flow 

DCF  مدیریت کرد: توانمیبرنامه را از مسیر زیر 

 Plan | Plan Information | Cash Flow 
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 جریان نقدی هایویژگی: 45شکل 

 16۷نکته  □
Duration Uncertainty 

 Most(، محتمل )Minimum Durationسه زمان حداقل ) هافعالیتهنگام تعیین مدت زمان اجرای 

Likely Duration( و حداکثر )Maximum Duration ریزیبرنامه( وجود دارد. در Deterministic 

 .رودمیاستفاده از مدت زمان محتمل، حجم زیادی از اطالعات از دست  و

 

 168نکته  □
 آنالیز ریسک

 .کندمیهیه ت تریواقعی هایبرنامهو تولید اطالعات بیشتر،  غیرقطعی هایدادهآنالیز ریسک با استفاده از 

 

 169نکته  □
 مزایای آنالیز ریسک

 :دهدمیزیر پاسخ  هایپرسشآنالیز ریسک به 

  پروژه موقعبهاحتمال تکمیل 

  درصد پروژه پایان پذیرفته است. 81 احتمالبهدر چه تاریخی 

  در پروژه خواهند شد. تأخیرمنجر به  احتماالًی هایفعالیتچه 
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 )حداقل، محتمل، حداکثر( + روزها هافعالیت: تمرین
G
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FENCE GARDEN PATH 
GARDEN 

POND 

Buy fence materials-1,1,2 Buy path materials-1,1,2 Dig pond-2,3,5 

Dig post holes-1,2,4 Prepare ground-2,3,6 Line pond-1,2,4 

Put up posts-2,3,5 Lay path-2,3,5 Fill pond-1,2,4 

Fix horizontals-2,3,5  Buy fish-1,1.2 

Paint fence-1,2,4   

 

 

 

 
 

 1۷1نکته  □
Task existence risk 

 Existenceبا عنوان و درصد  صورتبهگاهی از انجام فعالیت اطمینان نداشته و این عدم حتمیت را 

Risk  کنیممیوارد برنامه. 
 

 
 تعریف ریسک وجود با راست کلیک: 46شکل 

 ریسک مدت اجرا یهادادهتعریف  :۴8 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 Task Detailsتعریف ریسک وجود در : 47شکل 

 1۷1نکته  □
Running the risk analysis 

 :شودمیبرای آنالیز ریسک از مسیر زیر اقدام 

Risk | Run Risk Analysis 

 

 
 مسیر آنالیز ریسک: 48شکل 
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 آنالیز ریسک هایویژگی: 49شکل 

 

 
 آنالیز ریسک: 51شکل 

 

 
 در آنالیز ریسک Completeو  Goتفاوت گزینه : 50شکل 

 

 

 

 

 

 اجرای آنالیز ریسک مدت اجرا :۴9 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 نتایج آنالیز ریسک: 52شکل 

 

 1۷۲نکته  □
Coping the risk graph 

را  Copy Graphگزینه  Fileو سپس از منوی  Distribution Graphگزینه  Reportاز منوی 

 انتخاب کنید.
 

 
 نتایج آنالیز ریسک بازخوانی: 50شکل 
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 کپی نتایج آنالیز ریسک: 54شکل 

 1۷۳نکته  □
Criticality Index 

 چه اندازه فعالیت حین آنالیز ریسک در مسیر بحرانی قرار داشته است. سازدمیشاخص بحرانی مشخص 
 

 1۷۴نکته  □
 Criticality Indexاضافه کردن ستون 

را به نمودار گانت اضافه  Criticality Indexاز مسیر زیر ستون  Distribution Graphپس از بستن 

 کنید:

Format | Columns | Risk Output | Criticality Index 

 

 

 

 

 
 

 1۷5نکته  □
 Criticality Index  مرتب کردن

 :شودمیاستفاده  تیبودن فعال یبحران زانیمرتب کردن ستون شاخص م یبرا ریز ریاز مس
View | Sort | Criticality 

 شاخص بحرانی :51 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۷6نکته  □
Risk Percentile Dates 

 P80و  P50گفته و با  Risk Percentile Datesدرصدی که فعالیت تمام شود را  81یا  51احتمال 

 :شوندمی. این مقادیر از مسیر زیر تعیین دهندمینمایش 

Risk | Risk Percentiles | Setting 

 

 
 ریسک هایچندک: 55شکل 

 

 
 ریسک هایچندکمحاسبه : 56شکل 

 

 مرتب کردن شاخص بحرانی :51 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 1۷۷نکته  □
 P80 و P50 مشاهده

 :شودمیاز مسیر زیر اقدام  P80و  P50برای مشاهده 

View | View | Insert View | Gantt Chart: P50-P80 Markers 

 برای تنظیم نمودار از مسیر زیر استفاده کنید:

Format | Custom Task Bars 

 

 

 

 
 

 1۷8نکته  □
Probabilistic Branching 

مواجه  Probabilistic Branchingمختلف، ممکن است انجام گیرد با  هایشیوهفعالیتی به  کههنگامی

 هستیم.
 

 + روز هافعالیت: PBتمرین 

Description Remaining Duration 

Start 0 

Remove topsoil 3 

Dig normally 3 

File hole 5 

Plant grass 1 

End 0 

 ریسک یهاچندک :5۲ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 احتمالی + روز هایشاخه: PBتمرین 
• Remains found that need expert removal (4) 

• Expert removal (4) 

• Remains found but can be discarded (5) 
 

 

 

 
 

 1۷9نکته  □
Adding the probability to each branch 

را  Probabilistic Branch Riskبر روی فعالیت قبل فعالیت احتمالی راست کلیک نموده و گزینه 

 انتخاب کنید.

 
 احتمالی با راست کلیک هایشاخهمسیر : 57شکل 

 
 Task Detailsاحتمالی در  هایشاخهتعریف : 58شکل 

 ریسکی یهاشاخهدر  هاتیفعالتعریف  :5۳ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 احتمالی یهاشاخهمعرفی  :5۴ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 احتمالی هایشاخهنتایج آنالیز ریسک : 59شکل 

 181نکته  □
%Iterations Existed 

 Iteration%با اضافه کردن ستون  شودمیدرصدی که هر شاخه احتمالی در آنالیز ریسک وارد 

Existed :از مسیر زیر قابل مشاهده است 

Format | Column | %Iteration Existed 

 

 
 ستون درصد وجود در تکرارها: 61شکل 
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 هاهزینه: PBتمرین 

Task Cost 

Remove topsoil 300 

Remains found that need expert removal 300 

Expert removal 1000 

Remains found but can be discarded 800 

Dig normally 400 

Fill hole 200 

Site management 100 per day 

 
 

 

 

 

 
 احتمالی هایشاخهنتایج آنالیز ریسک هزینه در : 60شکل 

 181نکته  □
Cost Uncertainty 

 Resourceپس از انتخاب فعالیت با راست کلیک و انتخاب  توانمیرا  هافعالیتریسک هزینه اجرای 

Risk .وارد تحلیل کرد 

 ی احتمالیهاشاخهدر  هانهیهزمعرفی  :55 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 مسیر معرفی ریسک هزینه: 62شکل 

 

 هاهزینهریسک  :PBتمرین 

Task Minimum, Most Likely, Maximum 

Remove topsoil 250, 300,450 

Remains found that need expert removal 225, 300, 450 

Expert removal 800, 1000, 1400 

Remains found but can be discarded 700, 800, 1000 

Dig normally 300, 400, 550 

Fill hole 175, 200, 250 

Site management 100 per day 

 
 

 

 

 
 

 احتمالی یهاشاخهدر  هانهیهزریسک  :56 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 نتایج آنالیز ریسک هزینه: 60شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 hammockنتایج آنالیز ریسک هزینه با : 64شکل 

 

 18۲نکته  □
Duration Quick Risk 

 :شودمیاز مسیر زیر اقدام  هافعالیتبرای بررسی ریسک مدت اجرای 

Risk | Duration Quick Risk 

 Hammockتعریف  :5۷ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 نتایج آنالیز ریسک سریع مدت زمان: 65شکل 

 

 18۳نکته  □
Correlation 

با معرفی ضریب همبستگی از آدرس زیر وارد  هاهزینهبا یکدیگر و  هافعالیتاجرای  مدتمیانارتباط 

 :شودمیالگو 

Risk | Correlation 

 

 

 

 

 آنالیز سریع مدت زمان :58 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 

 همبستگی :59 یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 نتایج آنالیز ریسک با همبستگی: 65شکل 

 

 18۴نکته  □
Converting lags to tasks 

 به فعالیت تغییر داده شوند: آن هاالزم است از مسیر زیر ،هاوقفه برای لحاظ ریسک

Plan | Plan Utilities | Convert lags to Tasks 
 

 
 تبدیل وقفه به فعالیت: 66شکل 

 185نکته  □
Modeling risk of a project starting late 

 ، ریسک شروع را وارد الگو کرد.start milestone با افزودن یک فعالیت قبلِ توانمی 
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 186نکته  □
 ریسک منابع هایدادهمدیریت مستقیم 

و  RESRISKMIN ،@RESRISKML@محاسباتی با توابع  هایستونبا افزودن  

@RESRISKMAX مستقیم ویرایش کرد. طوربهریسک هزینه را  هایداده توانمی 

 

 18۷نکته  □
Quick Resource / Cost Risk 

به آنالیز ریسک مقدار و هزینه  Riskدر منوی  Resource Quick Riskبا استفاده از گزینه  شودمی 

 استفاده از منابع پرداخت.
 

 
 آنالیز سریع ریسک منابع و هزینه: 67شکل 

 188نکته  □
Assigning a risk to a resource cost 

 :شودمیبرای وارد نمودن ریسک قیمت منابع از مسیر زیر اقدام 

Resources | Standard View | Cost Uncertainty | Distribution 

 

 ریسک یهاچندک :5۲ یویدیو

 pertmasterriskanalysis@قابل دسترس در سی دی و کانال تلگرام 
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 آنالیز ریسک هزینه منابع: 68شکل 

 

 189نکته  □
Probabilistic links 

 :شودمیبا یکدیگر از مسیر زیر تعیین  هافعالیتمیزان احتمال ارتباط 

| Risk and Uncertainty | Probabilistic Links Task Details 
 

 
 آنالیز ریسک ارتباطات: 69شکل 

 191نکته  □
Modeling risk of a project starting late Probabilistic Calendars 

 :شودمیاحتمال روزهای غیرکاری در یک بازه زمانی از مسیر زیر اقدام  واردکردنبرای 

Plan | Calendars | Probabilistic 
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 آنالیز ریسک روزهای غیرکاری: 71شکل 

 191نکته  □
Correlating task existence 

 :شودمیدیگر از مسیر زیر اقدام  هایفعالیتارتباط دادن احتمال وجود یک فعالیت به  منظوربه

Format| Columns | Risk Input | Task Existence | e.g. 0020 [20%] 
 

 19۲نکته  □
Probabilistic cash flow 

 Saveگزینه   Risk Analysis هنگام اجرای ،برای مشاهده نتایج جریان نقدی احتمالی

Probabilistic Cash Flow Data  و پس از آنالیز ریسک نتایج را از قسمت را انتخابReport  بازخوانی

 نمایید.
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 جریان نقدی احتمالی: 70شکل 

 19۳نکته  □
Earned Value Metrics 

 هایارزش Viewاز منوی  Earned Value Metricsدر پنجره جریان نقدی احتمالی با انتخاب گزینه 

 .شوندمیکسب شده گزارش 

 
 کسب شده هایارزش: 72شکل 

 19۴نکته  □
 اصطالحات

• ACWP - Actual cost of the work performed. How much the work cost. 

• BCWS - Budgeted cost of the work scheduled. The planned work. 

• BCWP - Budgeted cost of the work performed. How much work has been 

completed. 

• CV - Cost Variance. Value of the cost against the work completed. 

• SV - Schedule Variance. Value of the work against the plan. 

• BAC - Budget at completion. The total project budget. 
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• EAC - Estimate at Completion. Final cost based estimate based on cost 

performance. 

• CPI - Cost Performance Index. The efficiency of work for the cost. 

• SPI - Schedule Performance Index. How efficient the worked performed is 

against the planned work. 

• Forecast Schedule Slippage - Extra time needed to finish the work. 

• Forecast Cost Slippage - Extra money needed to finish the work. 

 195نکته  □
Duration and Cost Sensitivity 

با تحلیل حساسیت در نمودارهای  توانمیرا  هافعالیت ایینههزحساسیت پروژه به تغییرات زمانی یا 

 Calculate Costو  Calculate Duration Sensitivity هایگزینهتورنادو نمایش داد. برای این منظور 

Sensitivity  کنیممیرا هنگام اجرای آنالیز ریسک فعال. 

 

 
 محاسبه حساسیت مدت زمان و هزینه: 70شکل 

 
 تنظیم محاسبات حساسیت مدت زمان و هزینه: 74شکل 
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 نتایج آنالیز حساسیت مدت زمان: 75شکل 

 

 196نکته  □
 نمایش مقادیر حساسیت

 Output - Cost Sensitivity و Risk Output- Duration Sensitivity هایستونبا افزودن 

Risk  هد بود.قابل مشاهده خوا هاحساسیتبه نمودار گانت مقادیر 
 

 19۷نکته  □
Adding actual duration to remaining duration 

ر زیر کل مدت یو از مسمراجعه  Durationدر نمودار توزیع به سر برگ آنالیز ریسک  اجرای ازپس 

 اجرا لحاظ نمایید:
View | Total (Remaining + Actual) 

 

 198نکته  □
Displing criticality index against task bar 

 بودن از مسیر زیر اقدام کنید: حرانیبنمایش شاخص برای 

Format | Bars | Task Text and Symbols | Normal |Risk-Criticality Index  
 

 199نکته  □
Schedule Sensitivity Index 

SSI  اسبه از رابطه زیر محبر مدت اجرا یا اتمام پروژه بوده و  هافعالیتتاثیر شاخصی برای رتبه بندی

 :ودشمی
SSI = (Criticality Index × Task Standard Devition)/Project Standard Deviation 
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 ۲11نکته  □
Summary Risk Report 

 تهیه کرد: HTMLگزارشی شامل نمودارهای توزیعی و تورنادو در فرمت  توانمیاز مسیر زیر 

Reports | Summary Risk Report 
 

 

 
 ی گزارشامحتو انتخاب: 76شکل 


