
  

                :نیمسال                       آقاي             /
                  

                                     /    /   : تاریخ اعالم نتایج              
  :شماره صندلی       :                         رشته و مقطع  

در فارسی به چه معنایی است و مخفف  PMBOK .در فارسی به چه معنایی است و مخفف چه کلمات کاملی به انگلیسی است

PMBOK        دو نـام از حـوزه فراینـد و دو نـام از حـوزه دانـش

  و کنترل پروژه خوب نام ببرید
 

منظـور از  . مسئله زیر را رسم نمایید  زمان انجام کل پروژه و مسیر بحرانی پروژه را مشخص نمایید 
دو روز با تاخیر  Dاگر فعالیت . را رسم نمایید  فعالیتهاي قابل شناور شدن مشخص کنید

دو روز با تـاخیر انجـام شـود زمـان انجـام کـل پـروژه چقـدر         

تومـان   30هزینه هر بار سـفارش  . تومان است 15هزینه خرید هر واحد کاال 
زمان بـین  . تعداد دفعات سفارش چقدر است. مقدار اقتصادي سفارش کاال چقدر است

موارد  هفتمدر انتهاي ماه   -فعالیتهاي در مسیر بحرانی یترتیب نام ببرید
. مشاهده میکنید شرح دهید هفتمذیل  اعالم شده  با رسم دو ستون بنام بررسی زمان و بررسی هزینه،  اشکاالتی که در انتهاي ماه 

كل پیش بیني  زمان پیش نیاز فعالیت
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  مرکز آموزش علمی کاربردي کارخانجات مخابراتی ایران

      علمی کاربردي

/خانم : استاد                                      :   مدت آزمون            
     )              معرفی به استاد           پایان ترم                   میان ترم        

   www.edu.uast.ac.ir:     مانه سجاد به آدرستقاضاي تجدید نظر فقط از طریق سا
 :                                 شماره دانشجویی     :                                  

در فارسی به چه معنایی است و مخفف چه کلمات کاملی به انگلیسی است
 چه کلمات کاملی به انگلیسی است

  )2(تعریف پروژه را بنویسید
PMBOK؟ در چیست داراي چند فرایند است  PMBOKپیکره مدیریت دانش 

و کنترل پروژه خوب نام ببریدمورد توانمندیها و قابلیتهاي سیستم برنامه ریزي  9نه 
 بنویسید هر مورد بشکل خالصه دو مرحله اجرائی کنترل پروژه نام ببرید و 

 هیدریت پروژه با جزئیات شرح دانواع منابع در مدی

مسئله زیر را رسم نمایید  زمان انجام کل پروژه و مسیر بحرانی پروژه را مشخص نمایید ) شبکه پرت ( نمودار انجام کار 
را رسم نمایید  فعالیتهاي قابل شناور شدن مشخص کنید ES-LS-EF-LFمسیر بحرانی چیست جدول 

دو روز با تـاخیر انجـام شـود زمـان انجـام کـل پـروژه چقـدر          Bاگر فعالیت ). چرا(جام کل پروژه چقدر میشودانجام شود زمان ان
 

هزینه خرید هر واحد کاال . واحد در سال است 81000تقاضاي ساالنه براي یک کاال 
مقدار اقتصادي سفارش کاال چقدر است. است% 40هزینه نگهداري کاال در سال

 هزینه کل در سال چقدر است. دو سفارش چقدر است

فعالیتهاي در مسیر بحرانی یترتیب نام ببرید –این پروژه حداقل در چند ماه تمام میشود در جدول زیر   
ذیل  اعالم شده  با رسم دو ستون بنام بررسی زمان و بررسی هزینه،  اشکاالتی که در انتهاي ماه 

  )چرا(از محل پروژه نیاز دارد کدام فعالیتها  حتما به بازدید

كل پیش بیني بودجھ 
 شده
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علمی کاربردي جامع تحت نظارت دانشگاه
 

   
  
                                  

  
                               :  نام آزمون
میان ترم        (  : نوع آزمون

تقاضاي تجدید نظر فقط از طریق سا
:                                  نام و نام خانوادگی 

1( PERT در فارسی به چه معنایی است و مخفف چه کلمات کاملی به انگلیسی است
چه کلمات کاملی به انگلیسی است

تعریف پروژه را بنویسید )2
پیکره مدیریت دانش  )3

  بنویسید
نه چهار مورد از  )4
دو مرحله اجرائی کنترل پروژه نام ببرید و  )5
انواع منابع در مدی )6
نمودار انجام کار  )7

مسیر بحرانی چیست جدول 
انجام شود زمان ان

 )چرا(میشود

  

 
تقاضاي ساالنه براي یک کاال  )8

هزینه نگهداري کاال در سال. است
دو سفارش چقدر است

در جدول زیر    )9
ذیل  اعالم شده  با رسم دو ستون بنام بررسی زمان و بررسی هزینه،  اشکاالتی که در انتهاي ماه 

کدام فعالیتها  حتما به بازدید
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