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 (آشنایی اولیه با مبانی کنترل پروژه ) فصل اول
 دارد؟  تیاهم ماورا یدر کنار آموزش نرم افزار پر  یموزش چه مطالبآ •
 خواهند داشت؟  ماورایبه آموزش نرم افزار پر  ازی ن یچه افراد •
 حالت مختلف با توجه به دو فاکتور انتخاب درست پروژه ها و انجام درست پروژه ها  4 یمعرف •
 آورد یبه دست م یدوره آموزش نیشخص پس از گذراندن ا کی که  ییها  ییتوانا یمعرف •
 ست؟ی چ ماورایآموزش نرم افزار پر  ازین شیپ •
 م؟ یبدان ر یپذ تیشخص را مسئول کی م یتوان ی م یدر چه صورت •
 یو نوآور  ت یخالق   تیاهم حیتشر  •
 کرد؟ دیپروژه چه با یاجرا  نیکدورت در اثر مشکالت ح  جادیو ا یاز اتهام زن   یر یجهت جلوگ •
 دارد؟  ازی و خاص بودن  ن ییکتایجهت  ییمشاور پروژه به چه مهارت ها ای زی برنامه ر ر،یمد کی •
 پروژه تیر یدر مد  یکنجکاو  تیاهم حیتشر  •
 م؟ ی( در انجام پروژه مدنظر قرار ده ماورای)پس از آموزش نرم افزار پر   ستیبا  یرا م  یچه موارد •
 مرحله اول پروژه : مطالعه قرارداد، محدوده کار و ساختار شکست  حیتشر  •
 KOMمرحله دوم پروژه : برداشت اطالعات کامل جلسه  حیتشر  •
 ست؟یچ kick of meetingجلسه  •
 مشابه( یافراد و پروژه ها اتی)با استفاده از تجرب  یا  هیاطالعات پا ی مرحله سوم پروژه : جمع آور  حیتشر  •
 به نرم افزار   هیمرحله چهارم پروژه : ورود اطالعات پا حیتشر  •
 از نرم افزار   هیاول ی برنامه زمان بند افتیمرحله پنجم پروژه : در حیتشر  •
 پروژه  ییو اجرا یامل داخلنظرات عو  افتیمرحله ششم پروژه : در حیتشر  •
 انجام پروژه  یمرحله ششم در مدت زمان کل تیاهم حیتشر  •
 از یو انجام اصالحات مورد ن Work Load یمرحله هفتم پروژه : بررس  حیتشر  •
 ست؟ یچ Work loadمفهوم  •
 طرح مبنا هیاز کارفرما و ته  دییمرحله هشتم پروژه : اخذ تا حیتشر  •
 نفعان پروژه  یشده به ذ  دییبرنامه تا عیمرحله نهم پروژه : توز حیتشر  •
 به برنامه  شرفتیو ورود اطالعات پ ی مرحله دهم پروژه : جمع آور  حیتشر  •
 به نرم افزار  ی ورود ی  صحت  داده ها  ت  یاهم ح  یتشر  •
 و ....( EPS , WBSدوره ) نی ا ازیمورد ن  میمفاه یمعرف •
 سازمان  یهمان ساختار شکست پروژه ها ای EPSمفهوم  حیتشر  •
 پروژه  یها تی همان ساختار شکست فعال ای WBSمفهوم  حیتشر  •
 م؟یکن یاستفاده م  WBSچرا از  •



 

 

 ماورا ی ورود اطالعات در نرم افزار پر  حیساختار صح یمعرف •
 ست؟ یچ ت یدو فعال نیب Finish to startمفهوم رابطه  •
 ست؟ یچ  تیدو فعال نیب start to startمفهوم رابطه  •
 ست؟ی چ تیدو فعال نیب Finish to Finishمفهوم رابطه  •
 ست؟یچ تیفعال کیکل  یمفهوم شناور  حیتشر  •
 ست؟ی چ یبحران تیمفهوم فعال •
 ست؟ ی چ یبحران ر یمفهوم مس  •
 ست؟ یچ تیفعال کیآزاد  یمفهوم شناور  حیتشر  •
 ست؟ یچ Lagمفهوم  •
 ست؟یچ Leadمفهوم  •

  



 

 

 (اجراییآشنایی با یک نمونه پروژه فصل دوم )
 م یانجام ده ماورایبا نرم افزار پر  م یخواه ی که م یی نمونه پروژه اجرا یعرفم •
 ست؟ یمفهوم پالت پلن چ •
 روند آن حیو تشر  یمهندس یها تینمونه از نمودار گردش اطالعات فعال کی یمعرف •
 ی فاز مهندس ی ها تیفعال ست ینمونه از ل کی یمعرف •
 ست؟ یچ Milestone تیفعال •
 ی مهندس یها ت یاصطالحات فعال یمعرف •
 ز ی تجه کیاز نصب  یر ینمونه گزارش تصو کیارائه  •

  



 

 

 ( ورود اطالعات اولیه به نرم افزار پریماورافصل سوم )
 آن در نرم افزار  ت یفعال یها نهیسازمان و زم ف یروش تعر  حیشر ت •
 پروژه در نرم افزار  ف یروش تعر  حیتشر  •
 ست؟ یچ ماورا یدر نرم افزار پر  Detail ی کاربرد تب ها •
 detail ی کردن تب ها hideروش فراخوان و  حیتشر  •
 در نرم افزار  یانتخاب م یتقو ف یروش تعر  حیتشر  •
 نرم افزار  میو ساعت کار در تقو لیتعط ،یکار  یروش انتخاب روزها •
 ست؟ یدر نرم افزار چ می علت ست کردن چند تقو •
 دلخواه می پروژه بر اساس تقو انیزمان شروع و پا نیروش تع •
 نرم افزار از روز شنبه م یشروع کار تقو میروش تنظ حیتشر  •
 ( WBSهر پروژه ) ی ها تیساختار شکست فعال ف یروش تعر  •
 شوند؟ یداده م شینما یینرم افزار چه پروژه ها WBSدر بخش  •
 WBSصفحه    یروش مرتب ساز  •
 ماورا یپر و مرتب در نرم افزار  حیصح ی لزوم کدگذار  لیدل حیتشر  •
 نرم افزار  WBSدر صفحه   زاتیورود تجه •
 ماورا یفرض نرم افزار پر   شیفرض صفحات پ شیرنگ و فونت پ ر یروش تغ •
 ماورا یدر نرم افزار پر  Activityفرض  شینام و بازه پ ر یروش تغ •
 ست؟یچ Finish Milestoneو  start Milestone تیتفاوت فعال •
 ست؟ی در نرم افزار چ milestone تینماد فعال •
 صفر شود؟ یبصورت دست milestone یها تیفعال duration ای یبازه زمان دیچرا نبا •
 م؟ی( مشاهده کننگ یلتر یف کیرا )بدون تکن milestone یها  تیفعال م یتوان یچگونه م •
 وارد شوند؟  constructionدر بخش  ستیبا ی م ییها تیچه فعال •
 بهتر است انجام شود؟  ی چه زمان زاتیمربوط به تجه  یها  تیکردن فعال  یکپ •
 ها  تیفعال ن ی( باز یو پس ن ازین شی)پ relation جادیا قهیطر  •
 ست؟ی ها، پروژه ها و ... چ  تیفعال  یبرا یسفارش یضرورت ساخت ستون ها  •
 ( user defined field) یسفارش ی روش ساخت ستون ها حیتشر  •
 داشت؟ میبک آپ خواه  هی به ته ازین ی و چه زمان ست یاز نرم افزار چ یر یضرورت بک آپ گ  •
 از نرم افزار  ی ر یروش بک آپ گ حیتشر  •
 شود؟   تیرعا  یر یبک آپ گ نیدر ح ست یبا یم یچه نکات •

 



 

 

  اصول و روش زمان بندی پروژه ها در نرم افزارفصل چهارم )
 ( پریماورا

 هستند؟  رگذاریتاث schedulingدر  یه عواملچ •
 ست؟ یچ schedulingحاصل از  جینتا •
 م؟ی کن یاستفاده م ی چه زمان یزمان یدهایاز ق •
 ست؟یپروژه چ کی یمفهوم شناور  •
 و کاربرد آن  finish on or afterتشریح قید  •
 و کاربرد آن  finish on or beforeتشریح قید  •
 و کاربرد آن  start on or afterتشریح قید  •
 آن  و کاربرد start on or beforeتشریح قید  •
 و کاربرد آن  as late as possibleتشریح قید  •
 و کاربرد آن  Mandatory Finishتشریح قید  •
 و کاربرد آن  Mandatory startتشریح قید  •
 و کاربرد آن  Must finish byتشریح قید  •
 شود؟ ی م جادیا تیفعال کیدر  یمنف یشناور  یچه زمان •
 ست؟ ی ها چ تیفعال یمنف یبردن شناور   نیاز ب ی راه ها •
 چگونه انجام می شود؟ باشد گر ید تی چند فعال ازین شیکه پ یت یفعال ی از ین شیپ ف یتعر  •
 م؟یکن  یاستفاده م یها از چه ابزار  تیفعال ازین ش یاز پ افتنیجهت اطالع  •
 ست؟ یچ Activity ID  یضرورت کدگذار  •
 Activity ID  یجهت کدگذار   یشنهادیروش پ کیارائه  •
 به نرم افزار اکسل  ماورایگرفتن از نرم افزار پر  یخروج ح یروش صح  حیتشر  •
 داد؟  ر ی را تغ Activity ID دیاکسل( نبا لی)در فا Activity name  ر یچرا در هنگام تغ •
 د؟یآ یبه وجود م یمشکل چه شود import  ماورایدر اکسل ساخته شود و سپس به پر  یاگر ستون اضافه ا •
 م؟ یکن  تیرعا دیرا با یچه نکات ماورایاز اکسل به پر   مپورتیا اتیعمل   یدر اجرا •
 ست؟ یها چ تیفعال ی برا Activity name هیته تیمز •
 باشد؟ یچگونه م ماورایاکسل به نرم افزار پر  لیفا کی importروش  •

 

 



 

 

معرفی، کاربرد و روش استفاده از ابزار فیلترینگ نرم  صل پنجم ) ف
 ( افزار 

 ماورا ینرم افزار پر  لتر یضرورت استفاده از ف حیشر ت •
 ماورا ینرم افزار پر  لتر یپنجره ابزار ف ای طیبا مح  ییآشنا •
 اصالح دارند؟ تینرم افزار قابل  ی لترهایاز ف کیکدام •
 ست؟یشده چ جادیا لتر ی ف ی ضرورت استفاده از نام مناسب برا •
 معرفی فیلترهای تک شرطی و تشریح روش استفاده از آنها •
 ست؟ یچ Group and sortدر پنجره  Hide If Empty نهیکاربرد گز •
 معرفی فیلترهای دو شرطی و تشریح روش استفاده از آنها •
 معرفی فیلترهای شروط ترکیبی و تشریح روش استفاده از آنها  •
 معرفی فیلترهای شروط مرکب و تشریح روش استفاده از آنها  •
 نرم افزار  نگیلتر یپنجره ف  در Replace Activities shown in current layout  نهیکاربرد گز یمعرف •
  نگیلتر ی در پنجره ف Highlight activities in current layout which match criteria نهیکاربرد گز یمعرف •

 نرم افزار 
 نرم افزار  نگیلتر یپنجره ف  در Any Selected Filtersو  All Selected Filters  یها  نهیکاربرد گز یمعرف •

  



 

 

در نرم افزار با ابزار   اعمال تغیرات گروهیفصل ششم )

Global Change ) 
 در قالب مثال  Global Changeروش کار با ابزار  حیشر ت •
 Modify Global Changeاعمال فیلترهای چند شرطی در پنجره  •
 در نرم افزار پریماورا  Fill Downمعرفی کاربرد ابزار  •
 Global Changeاجرای دستورات متوالی با ابزار   •
 و نرم افزار اکسل  Global Changeها با استفاده از ابزار   تیفعال Activity ID ریتغ ح یروش صح  حیتشر  •
 ست؟ یچ Activity ID  ر یقبل از تغ  یر یضرورت بک آپ گ  •

  



 

 

دسته بندی فعالیت های پروژه بر اساس معیاری  فصل هفتم ) 

 ( WBSغیر از 
 WBSاز   ر یغ  یار یپروژه بر اساس مع یها تیفعال  یمراحل دسته بند حیشر ت •
 دارد؟ یچه کاربرد WBSاز  ر یغ  یار یپروژه را بر اساس مع یها  تیفعال یدسته بند •
 Activity Codeروش کار با پنجره  حیو تشر  کیتکن یمعرف •
 Group And Sortدر پنجره   WBSاز   ر یغ ی ار یمع کیپروژه بر اساس  یها  تیفعال یدسته بند •
 Activity codeمختلف با استفاده از ابزار  یمانکار یپ  یپروژه بر اساس گروه ها یها  تیفعال یدسته بند •
 و ...(  ,indent, to level)مانند ستون های  Group And Sortپنجره  کاربرد گزینه های  حیتشر  •

  



 

 

به فعالیت های  منابع و تخصیص ورود ، تعریفل هشتم ) فص
 (پروژه 

 شود؟ یم ی رود اطالعات منابع شامل چه مراحلو •
 مشخص شوند؟  دیبا یمنبع چه موارد کی ف یدر تعر  •
 م؟یکن ف یتعر  Laborمنابع را بصورت  یتمام بهتر است ماورا یچرا در نرم افزار پر  •
 ست؟ یچ (MAX Units/Time)منبع  کیمقدار در دسترس بودن  ای زانیمفهوم م •
 ست؟ی زمان در دسترس بودن منبع چ ای میمفهوم تقو •
 ست؟یمفهوم واحد منبع چ •
 (Price/Unitمنبع ) کیبر واحد  نهیمفهوم هز حیتشر  •
 ( و ... general ،Units & Pricesمانند )  Resourceمربوط به  یموجود در تب ها یها  نهیکاربرد گز یمعرف •
 از منابع  یتعداد ایبه منبع  Calendar صیروش تخص حیتشر  •
 ماورا یروش ساخت منابع در نرم افزار پر  حیتشر  •
  کی یدر هر روز برا ازی( و مقدار منبع مورد نBudgeted Units) ازیمفهوم حجم کل منبع مورد ن حیتشر  •

 (Budgeted Unit/Time) تیفعال
 چیست؟ Max Units/timeو  Budgeted Units/time تفاوت دو مفهوم •
 تیکل انجام فعال نهیهز ای Budgeted costمفهوم  حیتشر  •
 Budgeted costو  Budgeted Units  ،Budgeted Units/time میدر اکسل، جهت درک مفاه یارائه مثال •
 ماورا یها در نرم افزار پر  تیمنابع به فعال صیروش تخص حیتشر  •
 رد؟ یگ  یچگونه انجام م ماورایفرض نرم افزار پر  شیپ Units/Time میتنظ •
 ها  تیمنابع به فعال یگروه صیروش تخص حیتشر  •
 ست؟ یها چ تیمنابع به فعال یگروه صیتخص تیمز •
 Global Changeبا استفاده از ابزار  Budgeted Unit/Time  یگروه صیتخص •
 ست؟ یها چ ت یفعال یمتفاوت برا  یها  Unit/Timeضرورت درج  •
 پروژه Costمتفاوت بر  یها  Unit/Time ر ی تاث ی بررس •
 روش استفاده از آن  حیو تشر  Resource Curvesابزار   یمعرف •
 چگونه است؟ ماورایپر  در نرم افزار  دیجد Resource Curves کی ف یروش تعر  •
 ست؟یچ Modify Resource Curvesدر پنجره   ینرمال ساز  ای Prorate نهیکاربرد گز •
 شود؟ یاستفاده م Resource Curves فیمعموال از کدام مدل حفظ رفتار در تعر  •
 م؟ یده ینم صیها و منابع، تخص تیرا به فعال Resource Curvesچرا  •
 تیداده شده به فعال صیتخص منابع  به Resource Curves صیروش تخص حیتشر  •



 

 

توسط  ت،یداده شده به فعال صیمتفاوت به منابع تخص یها Resource Curves صیروش تخص حیتشر  •
 Global Changeابزار 

 ( Budget Unit( بر حجم کار )Durationانجام کار ) ی ناخواسته بازه زمان یرگذار یتاث حیتشر  •
 داشت؟ ی دسترس تیفعال کی Duration Typeتوان به  یچگونه م ماورایدر نرم افزار پر  •
 تیفعال Duration Type حیانتخاب صح  جهتدر اکسل   سیماتر  کیو رسم  یمعرف •
 م؟یکن  میتنظ Fixed Units نهیگز یرو  بر را  Duration Type  ست یبا ی م یدر چه صورت •
 م؟ یکن میتنظ Fixed Units/Time نهیگز یرو  بر را  Duration Type  ست یبا ی م یدر چه صورت •
 شود؟ یانجام م چگونه ها  تیفعال ی گروه Duration Type ضیتعو •
 ست؟یچ Generalتب  Activity Typeبخش  در Resource Dependentکاربرد  •
در نرم  گر یکدی بر و اثرات آنها Durationو  ,Budget Unit  Unit/Time سه فاکتور   راتی مثال از تغ کیارائه  •

 افزار اکسل 
 ماورا یدر نرم افزار پر  تیفعال کی ی ( براLag)  ر یتاخ  جادیروش ا حیتشر  •
 م؟یانجام ده ستیبا  یرا م یچه مراحل باشدمنبع خود   میتابع تقو یتیفعال م یاگر بخواه •
 ست؟ یگرا و منبع گرا چ  تیفعال دگاهیمفهوم د •
 نرم افزار  4و  3 یآن در نواح  یر یبه کارگ  ر یو  تاث Activity Usage Spreadsheetابزار   یمعرف •
 ماورا ینرم افزار پر  4و   3 یکاربرد نواح  حیتشر  •
 Activity Usage Spreadsheetجهت درک کاربرد ابزار    یمثال عمل کی یاجرا  •
 شوند؟ ف یتعر  Laborت منابع به صورت بهتر اس ماورایچرا در پر  •
 و کاربرد آن  Activity Usage Profileابزار   یمعرف •
مشاهده  Activity Usage Profileرا با استفاده از ابزار    یمقدار حجم کار در هر مقطع زمان م یتوان یچگونه م •

 م؟یکن
 پروژه  یبدون توجه به منابع واقع Work Load یمراحل بررس  حیتشر  •
 Work Loadدر مشاهده  Activity Usage Profileکاربرد ابزار  •
 نرم افزار  4 هی ها در ناح Resource Curves ر ی تاث ی بررس •
 ماورایو کاربرد آن در نرم افزار پر  Resource Usage Spreadsheetابزار   یمعرف •
 ماورا یو کاربرد آن در نرم افزار پر  Resource Usage Profileابزار   یمعرف •
 مقدمه ای بر مفهوم اضافه تخصیص •

  



 

 

 (تخصیص فعالیت های پروژه  اضافهمدیریت و کنترل فصل نهم ) 
 ست؟یچ  ماورا یدر نرم افزار پر  Level Resourcesاربرد ابزار ک  •
 شود؟ یمشخص م ییارهایها بر اساس چه مع تیمنابع به فعال صیتخص تیاولو •
 ماورا یروش در اکسل و پر  نیا  یو اجرا تی بر اساس اولو moving ا ی ییروش جابه جا یمعرف •
 (Split ایشکاف ) جادیروش ا یمعرف •
 تیچند فعال  ایبه دو  تیشکستن هر فعال ای کیروش تفک یمعرف •
 تیکار جهت کاهش زمان انجام فعال   یمنبع پا شیافزا ا ی Crashingروش  یمعرف •
 صی اضافه تخص  جادیاز ا یر یجهت جلوگ  تیفعال دنیکش ای Stretchروش  یمعرف •
 منبع  میتقو ر یروش تغ یمعرف •
 Fast Tracking کیهمان تکن ای( Relationsروابط )  ر یروش تغ یمعرف •
 ها  صیبردن اضافه تخص نیجهت از ب  ی اجبار  ی روش اضافه کار  یمعرف •
 شود؟ یانجام م  یها( چه زمان صی بردن اضافه تخص نی منبع )جهت از ب شیافزاروش  •
 ست؟یها چ  صیبردن اضافه تخص ن یمنابع جهت از ب ح یتسط ی روش ها نیبهتر  •
 ماورایدر نرم افزار پر تیچند فعال  ایبه دو  تیشکستن هر فعال ای کیروش تفک یاجرا  •
 ماورا یکار، در نرم افزار پر   یمنبع پا شیافزا ا ی Crashingروش  یاجرا  •
 ماورا یدر نرم افزار پر  Fast Tracking کیهمان تکن ای( Relationsروابط )  ریروش تغ یاجرا  •
 ماورا یدر نرم افزار پر  ی اجبار  یروش اضافه کار  یاجرا  •
 ماورا یمنبع در نرم افزار پر  شیروش افزا یاجرا  •
 ی منابع پروژه جار  حیاز تسط  یمثال عمل کی یاجرا  •
 ست؟یمنابع چ حیتسط یکاربرد عمل •

  



 

 

ورود اطالعات و استخراج گزارشات پیشرفت پروژه از  فصل دهم )
 ( نرم افزار پریماورا

 رد؟ی انجام بگ ست یبا یم ی پروژه چه اقدامات یها  ت یفعال یبل از زمان بندق  •
 ست؟ یچ شرفتیها در بحث ورود اطالعات پ تی فعال تیکاربرد درجه اهم •
 ست؟ی چ ماورایدر نرم افزار پر  Weight Factorمفهوم  •
 ند؟ یآ  ی پروژه چگونه به دست م  یینها یها Weight Factorهمان  ا ی تیدرجه اهم •
 ها در نرم افزار اکسل  ت یتک تک فعال تیورود اطالعات مربوط به اهم •
زمان ممکن چگونه   نیو در کمتر  حیبه صورت صح  ماورایها در نرم افزار پر  تیفعال Weight Factorورود  •

 شود؟ یانجام م
 اکسل  لیدو فا ن یها ب ت یفعال تیاکسل جهت ورود درجه اهم VLOOKUPکاربرد ابزار  یمعرف •
 ستون نرم افزار  ایدر سطر  ر یاکسل جهت اصالح مقاد TRIMابزار   یمعرف •
 ست؟ی چ ماورایطرح مبنا در نرم افزار پر  ای Base Lineبرنامه  ه یضرورت ته •
 رد؟ یگ  یانجام م یطرح مبنا چه زمان هیته •
 ماورا یدر نرم افزار پر  Base Line هی نحوه ته حیتشر  •
 ست؟ یچ ماورایدر نرم افزار پر  Base Lineچند  ایدو  هی فلسفه ته •
 شده در نرم افزار  هیته یها Base Line ی نحوه مشاهده و فراخوان حیتشر  •
 است؟ ر یامکان پذ Base Lineهمزمان چند  سهیامکان مقا  ماورا،یدر نرم افزار پر  •
 ست؟ی چ ماورایدر نرم افزار پر  Layoutکاربرد  •
 دیجد  Layout کی یروش ساخت و فراخوان حیتشر  •
 ماوراینرم افزار پر Bar Chart ماتیتنظ ر یروش تغ حیتشر  •
 از پروژه جهت ارائه به کارفرما و ...  Base Line  ه یته ح یروش صح  حیتشر  •
 ماورا یپروژه و ...( به نرم افزار پر  ر یشده )از مد افتیدر Base Lineورود   ح یروش صح  حیتشر  •
 شود؟ یپروژه چگونه انجام م Base Lineو  Actualدو فاز  ن ی ارتباط خودکار ب یبرقرار  •
 ست؟یپروژه چ Base Lineو  Actualدو فاز   ن یب  ارتباط خودکار یروش برقرار  بیع  •
 ست؟ یآن چ تیشود و مز یپروژه چگونه انجام م Base Lineو  Actualدو فاز   ن یب  یارتباط دست •
 ست؟ یچ مانکاریکارفرما و پ  وتر ی در کامپ schedule options ماتی لزوم همسان بودن تنظ •
 ست؟ ی چ ماورایپروژه و نرم افزار پر  تیر یمد اتیدر ادب  Out Of Sequenceمفهوم  •
در پنجره   Actual Startو  Retained Logic, Progress Override, Early Start  ی ها نهیکاربرد گز حیتشر  •

Schedule Options  ماورا ینرم افزار پر 
 زبان مشترک برسند؟ ایها به توافق   تیفعال یده  شرفت یدر نحوه پ ستیبا  یم مانکاری چرا کارفرما و پ •



 

 

 به چه معناست؟ PMS (Progress Measurement system) ای شرفتیپ یر یاندازه گ   ستمیس •
 PMSمختلف جهت درک بهتر مفهوم  یها Weight Factorبا  ییاجرا  یها تینمونه اکسل از فعال کیارائه  •
 م؟ یدار  از ی( نیاطالعات ایچه داده ) ماوراینرم افزار پر  به شرفتیورود اطالعات پ ی برا •
در نرم افزار   Actual Finish (AF)و  Actual Start (AS)  ،Remaining Duration (RD) میمفاه یمعرف •

 ماورایپر 
 ماورا یدر نرم افزار پر  شرفتینوع اطالعات پ 4نحوه ورود  حیتشر  •
 ماورا یدر نرم افزار پر  شرفتیحذف اطالعات پ حینحوه صح  حیتشر  •
 ست؟ یچ ماورایدر نرم افزار پر  Progress Spotlightکاربرد ابزار  •
 کرد؟ م یتوان تنظ یم  چگونهرا  Spotlightشدن ابزار  تیالیها یبازه زمان •
 ماورا یجهت ورود آنها به نرم افزار پر  شرفتیاطالعات پ یدقت و صحت جمع آور  تیاهم حیتشر  •
 ست؟ ی چ ماورایدر نرم افزار پر   یبرنامه ا  شرفتیمفهوم پ •
 باشد؟ دیچگونه با ماورایپر  در یبرنامه ا شرفتینحوه استخراج پ •
 کرد؟  لیدخ  زی ها را ن weight factor یبرنامه ا شرفتیدر استخراج پ دیباچرا  •
 ها weight Factorبرنامه ها با و بدون احتساب  شرفتیپ زانیتفاوت م ی بررس •
 م؟یکن  یط دیرا با یمراحل  چه م یپروژه را استخراج کن یبرنامه ا شرفتیپ نکهیا ی برا •
از  ماورا، ی( در نرم افزار پر Percent Complete Typeپروژه ) شرفت یمحاسبه پ  یمبنا ر یروش تغ حیتشر  •

Duration  بهUnits 
 ست؟ یها چ تیبه فعال یمنبع مجاز  ف یضرورت تعر  •
 شود؟  یط دیبا ی ها چه مراحل تیبه تمام فعال  یمجاز  Resource  ف یتعر  ی برا •
ها( چه  تیبه فعال یکیزیاوزان ف   صیتخص نیها )در ح تیفعال Duration ر یاز عدم تغ نان یجهت حصول اطم •

 کرد؟  دیبا
 ها(  تیفعال یکیزی اوزان ف صیپروژه در نرم افزار )پس از تخص یبرنامه ا شرفتیپ یمشاهده روند کل •
 ماورا ینرم افزار پر  Resource Assignmentبا استفاده از ابزار   ی برنامه ا شرفتیروش دوم استخراج پ یمعرف •
 به چه معناست؟  physical Percent complete ای Milestoneبر اساس  شرفت یمحاسبه پ •
 ت یفعال یها step ف یو تعر  یروش فراخوان حیتشر  •
  یم ی باشد چه اقدام physical Percent completeپروژه بر حسب  یبرنامه ا شرفتیپ م یاگر بخواه •

 م؟ یانجام ده ستیبا
 ست؟یچ physical Percent completeنقطه قوت و ضعف روش   •

  



 

 

اجرای صفر تا صد اولین نمونه پروژه اجرایی با فصل یازدهم ) 
 ( نرم افزار پریماورا

 چه کرد؟  دیبا  یدر پروژه جار  یقبل   یپروژه ها اتیاستفاده از تجرب ی راب •
 Default  ،Setting  ،Dates یتب ها میتنظ •
 یگروه  راتیدر اعمال تغ Fill downاز کاربرد ابزار  یمثال •
 ی در پروژه جار  یمیپروژه قد کیورود و اصالح ساختار  ،ی روش کپ حیتشر  •
 ماورا ی اکسل و پر  نی( بimportو  Exportانتقال داده ها ) •
 مخصوص خودشان WBSها و قراردادن هرکدام از آنها در    تیفعال یدسته بند •
 کرد؟  دیها چه با تیفعال ینمودن دست Milestone ی برا •
 کرد؟  دیچه با یها به صورت گروه  تینمودن فعال Milestone ی برا •
 ( مربوطه WBS) یپروژه در دسته بند ی ها تیقراردادن فعال •
 ها  تیفعال  نیب ( Relations) ارتباط  جادیا •
 (activity code)ساخت  می انجام ده  ستیبا یم یچه اقدام Partها بر اساس   تیفعال یجهت دسته بند •
 Global changeو  Fill Downو  لتر ی مخصوص آنها با استفاده از ابزار ف Partها به  تیفعال صیتخص •
 و انواع آن  ت یاهم لتر، ی بر کاربرد ابزار ف یمرور  •
 Activity ID( ر یمراحل اصالح )تغ حیتشر  •
 داده شده  راتیها( با توجه به تغ Exportنرم افزار ) ی ها ی شناسنامه از خروج  کی هی ته تیبر اهم  دیتاک  •
 نرم افزار در اکسل یها یشناسنامه از خروج کیساخت  •
 کند؟  یم دایپ یادیز تیگرفتن از نرم افزار اهم  یخروج یدر چه مقاطع •
 م؟یکن  هیبهتر است بک آپ ته Activity IDچرا قبل از اصالح  •
 Activity IDبک آپ از  هیروش ته حیتشر  •
 به اکسل Export یبرا  ماورایستون اضافه در پر  کیساخت  •
 شود؟ یکار، انجام م یانیمعموال در مراحل پا Activity ID  ر یچرا تغ •
 ها  تیمنابع به فعال صیو تخص ف یتعر  •
 ها  ت یفعال  Budgeted units/timeو  Budgeted unitsمشخص نمودن مقدار  •
 در پروژه Resource Usage Spreadsheetو   Activity Usage Spreadsheetکاربرد دو ابزار حیتشر  •
 پروژه  یها  صیردن اضافه تخصب  ن یمشاهده و از ب •
 Activity Codeدر قالب یمانکار ی چند گروه پ ف یتعر  •
 ی مانکار یپ ی ها به گروه ها  تیفعال  یگروه صیتخص •
 ی مانکار یپ یمنابع به گروه ها صیو تخص Resource Curve ف یتعر  •



 

 

 یمانکار یپ یدلخواه به گروه ها  Budgeted Unit ف یتعر  •
 ها  تیبه فعال یکیزیاوزان ف  صیتخص •
 پروژه یبرنامه ا شرفتیمشاهده نمودار پ •
 از برنامه  Base Line هیته •
 در نظر گرفته شود  Actualقبل از ورود اطالعات  ستی با یکه م ینکات یمعرف •
 شرفتی( پروژه با ورود اطالعات پActual)  یواقع شرفتیاستخراج پ •

  



 

 

آشنایی تکمیلی با تکنیک های اجرایی نرم افزار فصل دوازدهم )
 ( پریماورا

 ی از مراحل انجام گرفته در پروژه جار  یالصه اخ •
 ماورا یو کاربرد آن در نرم افزار پر  Expenses کیبا تکن ییآشنا •
 تیچند فعال ای کیبه  Expenses صیروش تخص حیتشر  •
 Milestone ی ها تیدر خصوص ورود فعال یکیتکن یمعرف •
 شوند؟ یبه پروژه اضافه م Milestone یها تیفعال ،ی عمل  یچرا در پروژه ها •
 ماورا یدر اکسل و ورود آنها به پر  Milestone یها  تیاز فعال یست یساخت ل •
 Milestone  یها ت یبه فعال دی و ق یاختصاص زمان بند •
 یعمل  ی مدرس در پروژه ها ات یاز تجرب یکیروش، با اشاره به  نیا  تیاهم حیتشر  •
 م؟ یکن ی نرم افزار استفاده م یها  پورتیاز ر یچه زمان •
 ماورا یاز نرم افزار پر  PDF ی خروج هیروش ته حیتشر  •
 ماورایگزارش از نرم افزار پر  ای  پورتیر هیروش ته حیتشر  •
 ماورا یاز نرم افزار پر  Catch Up Plan هیته •
 ست؟یچ  ماورا یاز نرم افزار پر  Catch Up Plan ه یضرورت ته •
 ماورایدر نرم افزار پر Catch Up Plan  هیمراحل ته حیتشر  •
 ماورا یدر نرم افزار پر  Catch Up Plan  هیمراحل ته  حیادامه تشر  •
 م؟ی مدنظر قرار ده دیرا با ی، چه نکات Catch Up Planو ارائه   یخروج ه یجهت ته •
 پروژه یها  نهی( جهت کنترل هزearned valueبا مفهوم ارزش کسب شده ) ییآشنا •
 ست؟ ی پروژه چ میرمستق یو غ م یمستق  یها نهیمفهوم هز •
 ست؟یعملکرد پروژه چ  یابیارز یمفهوم مبنا •
 ست؟یچ یتیر یو مد یاطیمفهوم اندوخته احت •
 ( پروژه SV) یمفهوم انحراف زمان  حیتشر  •
 ( پروژه CV) نهیمفهوم انحراف هز حیتشر  •
 (SPI) یمفهوم شاخص عملکرد زمان حیتشر  •
 ( CPI) یا  نهیمفهوم شاخص عملکرد هز حیتشر  •
 شود؟  یمحاسبه م( چگونه EAC) ایکل پروژه  یها  نهیمجموع هز •
 KPI یشاخص ها سهیپروژه با استفاده از مقا تیوضع حیتشر  •
 د؟نواقع شو دیمف earned valueکه در  م یر یبگ  ییها یخروج  ماورا یچگونه در نرم افزار پر  •



 

 

اجرای صفر تا صد دومین پروژه اجرایی با نرم  فصل سیزدهم )
 ( افزار پریماورا

 افزار در نرم )ساختمانی( پروژه  ه یاول ماتیتنظ یجرا ا •
 آنها در اکسل نیها و روابط ب تیفعال  ست یاز ل ییارائه نمونه ها •
 ماورا یپروژه ها در نرم افزار پر  WBSساخت  •
 از یو انجام اصالحات مورد ن ماورایپروژه به نرم افزار پر  یها تیورود فعال •
 ی ساختمانی با توجه به طبقه آنهادسته بندی فعالیت ها •
 ها   تیمربوطه به فعال ییبخش اجرا صیتخص •
 آنها ییها با توجه به بخش اجرا  تیفعال یدسته بند •
 ها  تی آنها به فعال صیو تخص یمانکار یپ ی گروه ها ف یتعر  •
 پروژه  یها تیفعال نی( ب Relationروابط ) جادیا •
 ها  ت یفعال Activity ID یمراحل استانداردساز  حیتشر  •
 ی پروژه ها  تیمنابع به فعال صیتخص •
 نمونه فرم برآورد بودجه  کی یمعرف •
 تیهر فعال یمدارک مهندس لیمشخص نمودن زمان تحو  •
 پروژه یبرنامه ا  شرفتیاستخراج پ •
 ریبر اساس عوامل تاخ  ییاجرا  یها  تیفعال یدسته بند •
•  


