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 فصل اول 
 دارد؟ تیاهم ماورایپر  افزارنرم در کنار آموزش  یچه مطالب آموزش •
 خواهند داشت؟ ماورایپر  افزارنرم به آموزش  ازین یافراد چه •
و انجام درست   هاپروژه حالت مختلف با توجه به دو فاکتور انتخاب درست  4 یمعرف •

 ها پروژه
به دست  یدوره آموزش نیشخص پس از گذراندن ا کیکه  هاییتوانایی یمعرف •

 آورد می
 ست؟ یچ ماورایپر  افزارنرم آموزش  نیازپیش •
 م؟یبدان پذیرمسئولیتشخص را  کی توانیممی  یچه صورت در •
 ی و نوآور  تیخالق تیاهم حی تشر  •
  دیپروژه چه با یاجرا نیکدورت در اثر مشکالت ح جادیو ا یاز اتهام زن یر یجلوگ جهت •

 کرد؟ 
 ازین و خاص بودن یی کتایجهت  هاییمهارتمشاور پروژه به چه   ای ریزبرنامه  ر،یمد کی •

 دارد؟
 پروژه  تیر یدر مد یکنجکاو تیاهم حی تشر  •
( در انجام پروژه مدنظر قرار  ماورایپر  افزارنرم )پس از آموزش  بایستمیرا  یموارد چه •

 م؟ یده
 مرحله اول پروژه: مطالعه قرارداد، محدوده کار و ساختار شکست  حی تشر  •
 KOM مرحله دوم پروژه: برداشت اطالعات کامل جلسه حی تشر  •
 ست؟ یچ kick of meeting جلسه •
افراد و  اتی)با استفاده از تجرب ایپایهاطالعات  آوریجمع مرحله سوم پروژه:  حی تشر  •

 مشابه( یهاپروژه
 افزار نرمبه   هی مرحله چهارم پروژه: ورود اطالعات پا حی تشر  •
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 افزار نرماز  هیاول بندیزمانبرنامه  افتی مرحله پنجم پروژه: در  حی تشر  •
 پروژه  ییو اجرا ینظرات عوامل داخل افتی مرحله ششم پروژه: در  حی تشر  •
 انجام پروژه یکل زمانمدتمرحله ششم در  تیاهم حی تشر  •
 موردنیاز و انجام اصالحات   Work Load یمرحله هفتم پروژه: بررس حی تشر  •
 ست؟ یچ Work load مفهوم •
 طرح مبنا  هیاز کارفرما و ته تائیدمرحله هشتم پروژه: اخذ  حی تشر  •
 پروژه نفعانذیشده به  تائیدبرنامه  عیمرحله نهم پروژه: توز  حی تشر  •
 به برنامه شرفتیو ورود اطالعات پ آوریجمع مرحله دهم پروژه:  حی تشر  •
 افزار نرمبه   یورود هایدادهصحت   ت  یاهم ح  ی تشر  •
 ...و( EPS, WBS) دوره نیا موردنیاز میمفاه یمعرف •
 سازمان  یهاپروژههمان ساختار شکست   ای EPS مفهوم حی تشر  •
 وژهپر هایفعالیتهمان ساختار شکست  ا ی WBS مفهوم حی تشر  •
 ؟کنیممیاستفاده  WBS از چرا •
 ماورا یپر  افزارنرم ورود اطالعات در   حیساختار صح یمعرف •
 ست؟ یچ تیدو فعال نیب Finish to start رابطه مفهوم •
 ست؟ یچ تیدو فعال نیب start to start رابطه مفهوم •
 ست؟ یچ تی دو فعال نیب Finish to Finish رابطه مفهوم •
 ست؟ یچ تیفعال کیکل  ی مفهوم شناور  حی تشر  •
 ست؟ یچ یبحران تیفعال مفهوم •
 ست؟یچ یبحران ریمس مفهوم •
 ست؟ یچ تیفعال کیآزاد  ی مفهوم شناور  حی تشر  •
 ست؟ یچ Lag مفهوم •
 ست؟ یچ Lead مفهوم •
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 دوم  فصل
 م یانجام ده ماورایپر  افزارنرم با   خواهیممیکه  یینمونه پروژه اجرا یمعرف •
 ست؟ یپالت پلن چ مفهوم •
 روند آن  حی و تشر  یمهندس هایفعالیت نمونه از نمودار گردش اطالعات  کی یمعرف •
 ی فاز مهندس هایفعالیت  ستی نمونه از ل کی یمعرف •
 ست؟یچ  Milestone تیفعال •
 ی مهندس هایفعالیتاصطالحات  یمعرف •
 ز یتجه ک یاز نصب  یر ینمونه گزارش تصو کی ارائه •
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 سوم  فصل
 افزار نرم آن در  تیفعال هایزمینهسازمان و   فی روش تعر  حی تشر  •
 افزار نرم پروژه در  فی روش تعر  حی تشر  •
 ست؟ ی چ ماورایپر  افزارنرم در  Detail هایتب  کاربرد •
 detail هایتب کردن  hide روش فراخوان و حی تشر  •
 افزارنرمدر  یانتخاب میتقو فی روش تعر  حی تشر  •
 افزار نرم  میو ساعت کار در تقو لیتعط ،یکار   یانتخاب روزها روش •
 ست؟ یچ افزارنرم در  میست کردن چند تقو علت •
 دلخواه  میپروژه بر اساس تقو انیزمان شروع و پا نییتع  روش •
 از روز شنبه  افزارنرم  میشروع کار تقو میروش تنظ حی تشر  •
 (WBS) هر پروژه هایفعالیتساختار شکست  فیتعر  روش •
 ؟ شوندمیداده  شی نما ییهاپروژهچه  افزارنرم  WBS بخش در •
 WBS صفحه سازیمرتب  روش •
 ماورا یپر  افزارنرم و مرتب در  حیصح یلزوم کدگذار  لیدل حی تشر  •
 افزارنرم  WBS در صفحه زاتیتجه ورود •
 ماورا یپر  افزارنرم  فرضپیشصفحات  فرضپیش رنگ و فونت  رییتغ  روش •
 ماورا یپر  افزارنرم در   Activity فرضپیشنام و بازه  رییتغ  روش •
 ست؟ یچ Finish Milestone و start Milestone تیفعال تفاوت •
 ست؟یچ افزارنرم در  milestone تیفعال نماد •
 صفر شود؟ یدست  صورتبه milestone هایفعالیت  duration ای یبازه زمان دینبا چرا •
 م؟ی( مشاهده کننگ یلتر یف کیرا )بدون تکن milestone هایفعالیت   توانیممی چگونه •
 وارد شوند؟ construction در بخش بایستمی یهایفعالیت چه •
 بهتر است انجام شود؟ یچه زمان زاتیمربوط به تجه هایفعالیت کردن  یکپ •
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 هافعالیت نی( بنیاز پس و  نیازپیش) relation جادیا قهیطر  •
 ست؟ یو ... چ هاپروژه ، هافعالیت یبرا یسفارش هایستون ساخت  ضرورت •
 (user defined field) یسفارش هایستونروش ساخت  حی تشر  •
  میبک آپ خواه  هیبه ته ازین یو چه زمان ستیچ افزارنرم از  یر یبک آپ گ ضرورت •

 داشت؟
 افزارنرم از  یر یروش بک آپ گ حی تشر  •
 شود؟ تی رعا یر یبک آپ گ نیدر ح بایستمی ینکات چه •
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 چهارم فصل
 هستند؟ تأثیرگذار scheduling در یعوامل چه •
 ست؟ یچ scheduling حاصل از جینتا •
 ؟ کنیممیاستفاده  یچه زمان یزمان یدهایق از •
 ست؟ یپروژه چ کی یشناور  مفهوم •
 و کاربرد آن  finish on or after دیق حی تشر  •
 و کاربرد آن finish on or before دیق حی تشر  •
 و کاربرد آن  start on or after دیق حی تشر  •
 و کاربرد آن  start on or before دیق حی تشر  •
 و کاربرد آن as late as possible دیق حی تشر  •
 و کاربرد آن  Mandatory Finish دیق حی تشر  •
 و کاربرد آن  Mandatory start دیق حی تشر  •
 و کاربرد آن  Must finish by دیق حی تشر  •
 ؟ شودمی جادیا تیفعال کیدر  یمنف  یشناور  یزمان چه •
 ست؟ یچ هافعالیت  یمنف یبردن شناور  نیاز ب هایراه •
 ؟ شودمیباشد چگونه انجام  گرید تیچند فعال نیازپیشکه  یتیفعال ینیاز پیش  فیتعر  •
 ؟کنیممیاستفاده  یاز چه ابزار  هافعالیت  نیازپیشاز  افتنیاطالع  جهت •
 ست؟ یچ Activity ID یکدگذار  ضرورت •
 Activity ID یجهت کدگذار  یشنهادیروش پ کی ارائه •
 اکسل افزارنرمبه  ماورایپر  افزارنرم گرفتن از  یخروج  حی روش صح حی تشر  •
 داد؟ ریی را تغ Activity ID دیاکسل( نبا  لی)در فا Activity name ریی در هنگام تغ چرا •
  ید چه مشکلشو import ماورایدر اکسل ساخته شود و سپس به پر  ایاضافهستون  اگر •

 ؟آیدمیبه وجود 



 

 

www.namatek.com 
 8 

 م؟یکن تی رعا دیرا با یچه نکات ماورایاز اکسل به پر  مپورتیا اتیعمل یاجرا در •
 ست؟ یچ هافعالیت  یبرا Activity name هیته تیمز  •
 ؟باشدمیچگونه  ماورای پر  افزارنرماکسل به  لی فا کی import روش •
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 پنجم  فصل
 ماورا یپر  افزارنرم لتریضرورت استفاده از ف حی تشر  •
 ماورا یپر  افزارنرم  لتریپنجره ابزار ف ای طیبا مح ییآشنا •
 اصالح دارند؟ تیقابل افزارنرم یلترهایاز ف یککدام •
 ست؟یشده چ جادیا لتریف یاستفاده از نام مناسب برا ضرورت •
 هاآنروش استفاده از  حی و تشر  یتک شرط یلترهایف یمعرف •
 ست؟ یچ Group and sort در پنجره Hide If Empty نهیگز  کاربرد •
 هاآنروش استفاده از  حی و تشر  یدو شرط یلترهایف یمعرف •
 هاآنروش استفاده از  حیو تشر  یبیشروط ترک یلترهایف یمعرف •
 هاآنروش استفاده از  حیشروط مرکب و تشر  یلترهایف یمعرف •
در پنجره   Replace Activities shown in current layout نهیکاربرد گز  یمعرف •

 افزارنرم  نگیلتر یف
  Highlight activities in current layout which match criteria نهیکاربرد گز  یمعرف •

 افزارنرم  نگیلتر یدر پنجره ف
در پنجره   Any Selected Filters و All Selected Filters هایگزینه کاربرد  یمعرف •

 افزارنرم  نگیلتر یف
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 ششم فصل
 در قالب مثال Global Change روش کار با ابزار حی تشر  •
 Modify Global Change در پنجره یچند شرط یلترهایف اعمال •
 ماورا ی پر  افزارنرم در  Fill Down کاربرد ابزار یمعرف •
 Global Change با ابزار یدستورات متوال یاجرا •
 Global Change با استفاده از ابزار هافعالیت  Activity ID رییتغ حی روش صح حی تشر  •

 اکسل افزارنرم و 
 ست؟ یچ Activity ID رییقبل از تغ یر یبک آپ گ ضرورت •
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 هفتم  فصل
 WBS از ریغ یار یپروژه بر اساس مع هایفعالیت بندیدستهمراحل  حی تشر  •
 دارد؟  یچه کاربرد WBS از ریغ یار یپروژه را بر اساس مع هایفعالیت بندیدسته •
 Activity Code روش کار با پنجره حی و تشر  کیتکن یمعرف •
 Group در پنجره WBS از ریغ یار یمع کی پروژه بر اساس  هایفعالیت بندیدسته •

And Sort 
  مختلف با استفاده از ابزار یمانکار یپ هایگروه پروژه بر اساس  هایفعالیت بندیدسته •

Activity code 
 indent،to، level هایستونمانند  (Group And Sort) پنجره هایگزینه کاربرد  حی تشر  •

 و...
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 هشتم  فصل
 ؟شودمی  یاطالعات منابع شامل چه مراحل ورود •
 مشخص شوند؟ دیبا یمنبع چه موارد کی فیتعر  در •
 م؟ یکن فیتعر  Labor صورتبهمنابع را  یبهتر است تمام ماورا ی پر  افزارنرم در  چرا •
 ست؟ یچ (MAX Units/Time) منبع کیمقدار در دسترس بودن  ای زانیم مفهوم •
 ست؟ یزمان در دسترس بودن منبع چ ای  میتقو مفهوم •
 ست؟ یواحد منبع چ مفهوم •
 (Price/Unit) منبع کیواحد  برهزینه مفهوم  حی تشر  •
،  general مانند( Resource) مربوط به هایتب موجود در  هایگزینه کاربرد  یمعرف •

Units & Prices و... 
 از منابع یتعداد ایبه منبع  Calendar صی روش تخص حی تشر  •
 ماورایپر  افزارنرم روش ساخت منابع در  حی تشر  •
در  موردنیازو مقدار منبع  (Budgeted Units) موردنیازمفهوم حجم کل منبع  حی تشر  •

 (Budgeted Unit/Time) تی فعال کی یبرا هرروز
 ست؟ یچ Max Units/time و Budgeted Units/time دو مفهوم تفاوت •
 تیکل انجام فعال نهیهز  ای Budgeted cost مفهوم حی تشر  •
  Budgeted Units ،Budgeted Units/time میدر اکسل، جهت درک مفاه یمثال ارائه •

 Budgeted cost و
 ماورا ی پر  افزارنرمدر  هافعالیتمنابع به  صی روش تخص حی تشر  •
 ؟گیردمیچگونه انجام  ماورای پر  افزارنرم  فرضپیش Units/Time میتنظ •
 هافعالیت منابع به  یگروه صی روش تخص حی تشر  •
 ست؟ یچ  هافعالیتمنابع به  یگروه صیتخص تیمز  •
 Global Change با استفاده از ابزار Budgeted Unit/Time یگروه صیتخص •
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 ست؟ یچ هافعالیت ی متفاوت برا یها Unit/Time درج ضرورت •
 پروژه  Cost متفاوت بر یها Unit/Time تأثیر یبررس •
 روش استفاده از آن حی و تشر  Resource Curves ابزار یمعرف •
 چگونه است؟  ماورایپر  افزارنرم در  دیجد  Resource Curves کی فیتعر  روش •
 ست؟ یچ Modify Resource Curves در پنجره سازینرمال ای  Prorate نهیگز  کاربرد •
 ؟ شودمیاستفاده  Resource Curves فیاز کدام مدل حفظ رفتار در تعر  معمولا  •
 ؟دهیمنمی صیو منابع، تخص هافعالیترا به   Resource Curves چرا •
 تیبه فعال شدهداده صیبه منابع تخص Resource Curves صی روش تخص حی تشر  •
  شدهداده صیمتفاوت به منابع تخص یها Resource Curves صی روش تخص حی تشر  •

 Global Change توسط ابزار ت،یبه فعال
 Budget) بر حجم کار (Duration) انجام کار یناخواسته بازه زمان تأثیرگذاری حی تشر  •

Unit) 
 داشت؟ یدسترس  تیفعال کی Duration Type به  توانمیچگونه  ماورایپر  افزارنرم  در •
 ت یفعال Duration Type حی در اکسل جهت انتخاب صح سیماتر  کیو رسم  یمعرف •
 م؟یکن میتنظ Fixed Units نهی گز  یرا بر رو Duration Type بایستمی  یچه صورت در •
 میتنظ Fixed Units/Time نهی گز  یرا بر رو Duration Type بایستمی  یچه صورت در •

 م؟یکن
 ؟ شودمیچگونه انجام  هافعالیت  یگروه Duration Type ضیتعو •
 ست؟ یچ General تب Activity Type در بخش Resource Dependent کاربرد •
و اثرات  Duration و Budget Unit ،Unit/Time سه فاکتور راتییمثال از تغ کی ارائه •

 اکسل  افزارنرم در  گریکدیبر  هاآن
 ماورا یپر  افزارنرم در  تیفعال کی یبرا (Lag) تأخیر جادیروش ا حی تشر  •
انجام   بایستمیرا  یمنبع خود باشد چه مراحل میتابع تقو یتیفعال میبخواه اگر •

 م؟ یده
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 ست؟ یگرا و منبع گرا چ  تیفعال دگاهید مفهوم •
  4و  3 یآن در نواح کارگیریبه تأثیرو  Activity Usage Spreadsheet ابزار یمعرف •

 افزارنرم 
 ماورا ی پر  افزارنرم 4و  3 یکاربرد نواح حی تشر  •
 Activity Usage Spreadsheet  جهت درک کاربرد ابزار یمثال عمل کی یاجرا •
 شوند؟  فیتعر  Labor صورتبهبهتر است منابع  ماورایدر پر  چرا •
 و کاربرد آن  Activity Usage Profile ابزار یمعرف •
 Activity را با استفاده از ابزار یمقدار حجم کار در هر مقطع زمان  توانیممی چگونه •

Usage Profile م؟یمشاهده کن 
 پروژه یبدون توجه به منابع واقع Work Load یمراحل بررس حی تشر  •
 Work Load در مشاهده Activity Usage Profile ابزار کاربرد •
 افزار نرم 4 هیها در ناح Resource Curves تأثیر یبررس •
 ماورایپر  افزارنرم و کاربرد آن در  Resource Usage Spreadsheet ابزار یمعرف •
 ماورا یپر  افزارنرم و کاربرد آن در  Resource Usage Profile ابزار یمعرف •
 صیبر مفهوم اضافه تخص ایمقدمه •
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 نهم فصل
 ست؟ یچ ماورای پر  افزارنرم در  Level Resources ابزار کاربرد •
 ؟ شودمی مشخص  ییارهایبر اساس چه مع هافعالیتمنابع به  صی تخص تیاولو •
روش در اکسل و   نیا یو اجرا تیبر اساس اولو moving ای جاییجابهروش  یمعرف •

 ماورا یپر 
 Split ای شکاف جادیروش ا یمعرف •
 تیچند فعال ایبه دو  تیشکستن هر فعال ا ی کیروش تفک یمعرف •
 تیکار جهت کاهش زمان انجام فعال یمنبع پا شیافزا ای Crashing روش یمعرف •
 ص یاضافه تخص جادیاز ا یر یجهت جلوگ تیفعال دنیکش ای Stretch روش یمعرف •
 منبع میتقو  ریی روش تغ یمعرف •
 Fast Tracking کیهمان تکن ای (Relations) روابط ریی روش تغ یمعرف •
 هاتخصیص بردن اضافه  ن یجهت از ب یاجبار  کاریاضافهروش  یمعرف •
 ؟شودمیانجام  ی( چه زمانهاتخصیص بردن اضافه  نیمنبع )جهت از ب شی افزا روش •
 ست؟یچ هاتخصیص بردن اضافه  نی منابع جهت از ب حیتسط هایروش  نیبهتر  •
 ماورا ی پر  افزارنرمدر  تیچند فعال ایبه دو  تیشکستن هر فعال ا ی کیروش تفک یاجرا •
 ماورا ی پر  افزارنرم کار، در  یمنبع پا شیافزا ای Crashing روش یاجرا •
 افزارنرم در  Fast Tracking کیهمان تکن ای (Relations) روابط ریی روش تغ یاجرا •

 ماورا یپر 
 ماورا یپر  افزارنرم در  یاجبار  کاریاضافه روش  یاجرا •
 ماورایپر  افزارنرم منبع در  شیروش افزا یاجرا •
 ی منابع پروژه جار  حیاز تسط یمثال عمل کی یاجرا •
 ست؟ یمنابع چ حی تسط یعمل کاربرد •



 

 

www.namatek.com 
 16 

 دهم فصل
 رد؟یانجام بگ بایستمی یپروژه چه اقدامات هایفعالیت  بندیزمان از  قبل •
 ست؟ ی چ شرفتیدر بحث ورود اطالعات پ هافعالیت  تیدرجه اهم کاربرد •
 ست؟یچ  ماورایپر  افزارنرم در  Weight Factor مفهوم •
 ؟آیندمیپروژه چگونه به دست  یینها  یها Weight Factor همان ای تیاهم درجه •
 اکسل افزارنرمدر  هافعالیت  تکتک تیاطالعات مربوط به اهم ورود •
 نی و در کمتر  حی صح  صورتبه ماورایپر  افزارنرم در  هافعالیت Weight Factor ورود •

 ؟شودمیزمان ممکن چگونه انجام 
 لیدو فا نیب هافعالیت تیاکسل جهت ورود درجه اهم VLOOKUP کاربرد ابزار یمعرف •

 اکسل
 افزار نرم ستون  ایدر سطر  ر ی اکسل جهت اصالح مقاد TRIM ابزار یمعرف •
 ست؟یچ  ماورای پر  افزارنرمطرح مبنا در  ای Base Line برنامه هیته ضرورت •
 ؟گیردمیانجام  یطرح مبنا چه زمان  هیته •
 ماورایپر  افزارنرم در  Base Line هینحوه ته حی تشر  •
 ست؟ یچ ماورایپر  افزارنرم در  Base Line چند ایدو  هیته فلسفه •
 افزار نرمدر  شدهتهیه یها Base Line ینحوه مشاهده و فراخوان حی تشر  •
 است؟  پذیرامکان Base Line چند  زمانهم سهیامکان مقا ماورا،یپر  افزارنرم  در •
 ست؟ یچ ماورایپر  افزارنرم در  Layout کاربرد •
 دیجد Layout کی یروش ساخت و فراخوان حی تشر  •
 ماورایپر  افزارنرم  Bar Chart ماتیتنظ ریی روش تغ حی تشر  •
 ... از پروژه جهت ارائه به کارفرما و Base Line هیته حی روش صح حی تشر  •
 افزارنرمپروژه و ...( به  ریشده )از مد افتیدر  Base Line ورود حی روش صح حی تشر  •

 ماورا یپر 
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 ؟ شودمیپروژه چگونه انجام  Base Line و Actual دو فاز نیارتباط خودکار ب یبرقرار  •
 ست؟ یپروژه چ Base Line و Actual دو فاز نیارتباط خودکار ب یروش برقرار  بیع •
آن   تیو مز  شودمیپروژه چگونه انجام  Base Line و Actual دو فاز نیب یدست ارتباط •

 ست؟ یچ
  مانکاریکارفرما و پ وتریدر کامپ schedule options ماتیهمسان بودن تنظ لزوم •

 ست؟ یچ
 ست؟ یچ ماورای پر  افزارنرم پروژه و  تیر یمد اتیدر ادب Out Of Sequence مفهوم •
 و Retained Logic، Progress Override ،Early Start هایگزینه کاربرد  حی تشر  •

Actual Start در پنجره Schedule Options ماورا ی پر  افزارنرم 
زبان  ایبه توافق  هافعالیت یده شرفتیدر نحوه پ بایستمی مانکاریکارفرما و پ چرا •

 مشترک برسند؟
چه   به PMS (Progress Measurement system) ای شرفتیپ گیریاندازه ستمیس •

 معناست؟ 
مختلف جهت   یها  Weight Factor با ییاجرا هایفعالیت نمونه اکسل از  کی ارائه •

 PMS درک بهتر مفهوم
 م؟یدار  ازی( نیاطالعات)چه داده  ماورایپر  افزارنرمبه  شرفتی ورود اطالعات پ یبرا •
 Actual Finish و  Actual Start (AS) ،Remaining Duration (RD) میمفاه یمعرف •

(AF)  ماورا یپر  افزارنرم در 
 ماورا یپر  افزارنرم در   شرفتینوع اطالعات پ 4نحوه ورود  حی تشر  •
 ماورا یپر  افزارنرم در  شرفتیحذف اطالعات پ حی نحوه صح حی تشر  •
 ست؟ یچ ماورایپر  افزارنرم در  Progress Spotlight ابزار کاربرد •
 کرد؟  میتنظ توانمیرا چگونه  Spotlight شدن ابزار تیالیها یزمان بازه •
به   هاآن جهت ورود  شرفتیاطالعات پ آوریجمع دقت و صحت  تیاهم حی تشر  •

 ماورا یپر  افزارنرم 
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 ست؟ یچ ماورایپر  افزارنرمدر  ایبرنامه شرفتیپ مفهوم •
 باشد؟  دیچگونه با ماورایدر پر  ایبرنامه شرفتیاستخراج پ نحوه •
 کرد؟  لیدخ زیها را ن weight factor ایبرنامه شرفتیدر استخراج پ  دیبا چرا •
 ها weight Factor با و بدون احتساب هابرنامه  شرفتیپ زانیتفاوت م یبررس •
 م؟یکن یط دیرا با یچه مراحل میپروژه را استخراج کن ایبرنامه شرفتیپ نکهیا یبرا •
در  (Percent Complete Type) پروژه شرفتیمحاسبه پ یمبنا ریی روش تغ حی تشر  •

 Units به Duration از ماورا،یپر  افزارنرم 
 ست؟ یچ هافعالیت به  یمنبع مجاز  فیتعر  ضرورت •
 شود؟ یط دیبا یچه مراحل هافعالیت به تمام  یمجاز  Resource فیتعر  یبرا •
اوزان   صیتخص نی)در ح هافعالیت  Duration رییاز عدم تغ  نانیحصول اطم جهت •

 کرد؟ دی( چه باهافعالیتبه  یکیز یف
 یکیز یاوزان ف صی)پس از تخص افزارنرم پروژه در  ایبرنامه  شرفتیپ یروند کل مشاهده •

 ( هافعالیت
 Resource با استفاده از ابزار ایبرنامه  شرفتیروش دوم استخراج پ یمعرف •

Assignment  ماورا یپر  افزارنرم 
به چه  physical Percent complete ای Milestone بر اساس شرفتیپ محاسبه •

 معناست؟ 
 ت یفعال یها step فیو تعر  ی روش فراخوان حی تشر  •
باشد   physical Percent complete پروژه بر حسب ایبرنامه شرفتیپ میبخواه اگر •

 م؟یانجام ده بایستمی یچه اقدام
 ست؟ یچ physical Percent complete قوت و ضعف روش نقطه •
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 ازدهم ی فصل
 چه کرد؟ دیبا یدر پروژه جار  یقبل یهاپروژه  اتیاستفاده از تجرب یبرا •
 Default ،Setting ،Datesهای تب  میتنظ •
 ی گروه راتیی در اعمال تغ Fill down از کاربرد ابزار یمثال •
 ی در پروژه جار  یمیپروژه قد ک ی ورود و اصالح ساختار  ،یروش کپ حی تشر  •
 ماورا یاکسل و پر  نیب (import و Export) هاداده انتقال •
 مخصوص خودشان  WBS در هاآنو قراردادن هرکدام از   هافعالیت بندیدسته •
 کرد؟ دیچه با هافعالیت ینمودن دست Milestone یبرا •
 کرد؟  دیچه با یگروه  صورتبه هافعالیتنمودن  Milestone یبرا •
 مربوطه (WBS) بندیدستهپروژه در  هایفعالیت  قراردادن •
 هافعالیت نیب (Relations) ارتباط جادیا •
  ساخت میانجام ده بایستمی ی چه اقدام Part بر اساس هافعالیت  بندیدسته جهت •

activity code 
 و Fill Down و لتریبا استفاده از ابزار ف هاآن مخصوص  Part به  هافعالیت  صیتخص •

Global change 
 و انواع آن تیاهم لتر،ی بر کاربرد ابزار ف یمرور  •
 Activity ID (ر ییمراحل اصالح )تغ حی تشر  •
با توجه به   (ها Export افزارنرم هایخروجیشناسنامه از  کی هیته تیبر اهم تأکید •

 (شده داده راتییتغ
 در اکسل افزار نرم هایخروجی شناسنامه از  کی ساخت •
 ؟کندمی دایپ یادیز  تیاهم افزارنرم گرفتن از  یخروج  یچه مقاطع در •
 م؟یکن هیبهتر است بک آپ ته Activity ID قبل از اصالح چرا •
 Activity ID بک آپ از هیروش ته حی تشر  •
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 به اکسل Export یبرا ماورایستون اضافه در پر  کی ساخت •
 ؟ شودمی کار، انجام  یان ی در مراحل پا معمولا  Activity ID ریی تغ چرا •
 هافعالیتمنابع به   صیو تخص فیتعر  •
 هافعالیت Budgeted units/time و Budgeted units نمودن مقدار مشخص •
 Resource Usage و Activity Usage Spreadsheet کاربرد دو ابزار حی تشر  •

Spreadsheet در پروژه 
 پروژه  یهاتخصیصبردن اضافه  نیو از ب مشاهده •
 Activity Code در قالب یمانکار یچند گروه پ فیتعر  •
 یمانکار یپ هایگروهبه  هافعالیت  یگروه صیتخص •
 ی مانکار یپ هایگروهمنابع به  صیو تخص Resource Curve فیتعر  •
 ی مانکار یپ هایگروهدلخواه به  Budgeted Unit فیتعر  •
 ها فعالیتبه  یک یز یاوزان ف صیتخص •
 پروژه  ایبرنامه شرفتینمودار پ مشاهده •
 از برنامه Base Line هیته •
 در نظر گرفته شود  Actual قبل از ورود اطالعات بایستمیکه  ینکات یمعرف •
 شرفت یپروژه با ورود اطالعات پ (Actual) یواقع شرفتیپ استخراج •
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 دوازدهم فصل
 یدر پروژه جار  گرفتهانجام از مراحل  ایخالصه  •
 ماورا یپر  افزارنرم و کاربرد آن در  Expenses کیبا تکن ییآشنا •
 ت یچند فعال ای ک یبه  Expenses صی روش تخص حی تشر  •
 Milestone هایفعالیت در خصوص ورود  یکیتکن یمعرف •
 ؟شوندمیبه پروژه اضافه  Milestone هایفعالیت ،ی عمل یهاپروژه در  چرا •
 ماورا یبه پر  هاآن در اکسل و ورود  Milestone هایفعالیت از  یستیل ساخت •
 Milestone هایفعالیتبه  دیو ق بندیزمان  اختصاص •
 یعمل یهاپروژه مدرس در  اتیاز تجرب یکیروش، با اشاره به  نیا تیاهم حی تشر  •
 ؟کنیممیاستفاده  افزارنرم  یها پورتیاز ر  یزمان چه •
 ماورایپر  افزارنرم از  PDF یخروج هیروش ته حی تشر  •
 ماورا یپر  افزارنرم گزارش از  ای پورتیر  هیروش ته حی تشر  •
 ماورا یپر  افزارنرم از  Catch Up Plan هیته •
 ست؟ یچ ماورایپر  افزارنرم از  Catch Up Plan هیته ضرورت •
 ماورا ی پر  افزارنرم در  Catch Up Plan هیمراحل ته حی تشر  •
 ماورا یپر  افزارنرم در  Catch Up Plan هیمراحل ته حیتشر  ادامه •
 م؟یمدنظر قرار ده دیرا با یچه نکات  Catch Up Planارائه و  یخروج هیته جهت •
 پروژه  هایهزینه جهت کنترل  (earned value) شدهکسببا مفهوم ارزش  ییآشنا •
 ست؟یپروژه چ میرمستقیو غ میمستق هایهزینه  مفهوم •
 ست؟ یعملکرد پروژه چ یابیارز  یمبنا مفهوم •
 ست؟ یچ یتیر یو مد یاطیاندوخته احت مفهوم •
 پروژه  (SV) یمفهوم انحراف زمان حی تشر  •
 پروژه  (CV) نهیمفهوم انحراف هز  حی تشر  •
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 (SPI) یمفهوم شاخص عملکرد زمان حی تشر  •
 (CPI) ایهزینه مفهوم شاخص عملکرد  حی تشر  •
 ؟ شودمیچگونه محاسبه  (EAC) ایکل پروژه  هایهزینه  مجموع •
 KPI هایشاخص   سهیپروژه با استفاده از مقا تی وضع حی تشر  •
واقع   دیمف earned value که در میر یبگ یهایخروجی  ماورایپر  افزارنرمدر  چگونه •

 شوند؟
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 زدهمیس فصل
 افزار نرم( در یپروژه )ساختمان هیاول ماتیتنظ یاجرا •
 در اکسل هاآن نیو روابط ب هافعالیت  ستیاز ل هایینمونه ارائه •
 ماورا یپر  افزارنرم در   هاپروژه  WBS ساخت •
 موردنیاز و انجام اصالحات  ماورای پر  افزارنرمپروژه به   هایفعالیت  ورود •
 هاآنبا توجه به طبقه  یساختمان هایفعالیت بندیدسته •
 هافعالیتمربوطه به   ییبخش اجرا صیتخص •
 هاآن ییبا توجه به بخش اجرا هافعالیت بندیدسته •
 هافعالیتبه  هاآن  صیو تخص یمانکار یپ هایگروه  فیتعر  •
 پروژه  هایفعالیت نیب (Relation) روابط جادیا •
 هافعالیت  Activity ID یمراحل استانداردساز  حی تشر  •
 پروژه  هایفعالیتمنابع به  صیتخص •
 نمونه فرم برآورد بودجه کی یمعرف •
 تیهر فعال یمدارک مهندس  لینمودن زمان تحو مشخص •
 پروژه  ایبرنامه شرفتیپ استخراج •
 تأخیر بر اساس عوامل  ییاجرا هایفعالیت بندیدسته •


