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 ) را بنویسید نظریه مازلو نیازها( مراتب ) سلسله 1 س
 .. )غذا آب، هوا، – حیاتی نیازهاي انسان نیازهاي زیستی ( اولین و جسمی نیازهاي -1
 کننده... ) تهدید عوامل و حادثه و بیماري از رها – آرامش ایمنی ( نیازهاي -2
  )اجتماعی ..  ادگیخانو روابط محبت، دوستی، به ( عالقمند محبت و دوستی نیازهاي -3
 شوند) قائل برایش اعتبار و ارزش دیگران اینکه به نیازمند ( احترام و ارزش نیازهاي -4
 میشود آگاهی و دانش به موجب گرایش که) پیرامون محیط از آگاهی به میل ( کردن درك و دانستن نیازهاي -5
 هنرمیشود شپرور موجب که) دوستی زیبا و زیبایی به شناسی (تمایل زیبایی نیازهاي -6
  ها توانایی و استعدادها تحقق خویشتن،خودآگاهی، شناخت – نیاز سطح عالیترین ) شکوفایی خود و خودیابی نیازهاي -7

 دیگران را بنویسید با خوب رابطه ایجاد اساسی اصول -2 س
 ) تفاوتهاي فردي رعایت و فردي خصوصیات کنید ( شناخت رفتار آنها فردي خصوصیات طبق افراد با -1
 به مناسب پاسخ – افراد از ما توقع نمودن روشن ( کنید آگاه کارشان وضعیت از را افراد -2

 ) نمایید مشخص کار قبول قابل سطح – کنید نمایان کارشان مقابل در افراد ضعف و قدرت – افراد انتظارات
 انجام کار با متناسب تشویق – کنید تشویق را ارزشمند ید) کارهايکن تشویق بموقع – بنمایید فردي خصوصیات رعایت ( کنید تشـویق  مناسـب  و بموقع را افراد -3

 باشد شده
 تا کنید رفتار مالیمت با – بگویید فرد به را تغییر علت – تغییر ندهید فرد اطالع بدون کنید آگاه را افراد تغییر ایجاد از قبل و کنید دوري ناگهانی تغییرات از -4

 پذیرفته شود افراد توسط تغییرات
  نشوید) کسی پیشرفت مانع هرگز – باشید کار در محیط نو استعدادهاي جستجوي در کنید ( استفاده شکل بهترین به افراد توانایی و ستعدادا از -5

 مشکل گفتگو با فرد مورد نظر است چه ضوابطی حین گفتگو باید رعایت شود علمی حل یکی از راه - 3 س
ــورت در و نظر( مورد فرد با -1 ــکل به آگاه و اعتماد بلقا افراد نیاز ص  مش

 نفرت خشـم  آیا – کنید توجه آنها و احســاســات نظرات به کنید، گفتگو
 و رو رودر ارتباط پس بوده مشکل مبناي انتقام

 است مناسب فرد چهره دیدن -2
 مناسب زمان انتخاب -3
 مناسب مکان انتخاب -4
  مانگ و از حدس جلوگیري براي شود تعیین پیش از باید گفتگو موضوع -5
  فرعی و حاشیه به گرایش عدم نگردد فراموش فتگوگ هدف -6

 فریبکارانه روش از استفاده عدم صمیمیت و صداقت جو ایجاد -7
 هم – احساسات واقعی به بردن پی و مؤثر ارتباط براي مؤثر دادن گوش -8

   کالمی تاییدهاي بهمراه کردن نگاه با ظاهري توجه
  است مهم برایش که مطالبی باره در گفتگو به فرد تشویق -9
 صــحبت، توهین، قطع چون رفتارهایی ارتباطی ســد ایجاد از پیشـگیري  -10

 برقراري ارتباط مانع .. و مورد بی جروبحث دادزدن، مشــاجره، تهدید،
 میشوند

 گفتگو مطالب گیري نتیجه و مرور -11

  مشکالتی که سرپرستان براي خود ایجاد میکنند -4 س
 .شوند می صادر تفکر بدون که غلط دستورهاي -1
 ناکافی و نامناسب آموزش یا جدید افراد ندیدن زشآمو -2
 افراد نامناسب جایگزینی و بکارگیري -3
 کارکنان فردي تفاوتهاي به نداشتن توجه -4
 کارکنان مهارت و توانایی و استعداد از نداشتن آگاهی -5
 کارها به کارکنان گرایش و عالقه میل، به نکردن توجه -6
 رکنانکا به اختیارات از بخشی واگذاري در تردید -7
 اشتند موجب که برانگیختن) افراد انگیزش( چگونگی به نداشتن توجه -8

 .گردد انگیزه می کم یا انگیزه بی کارکنان

 کارکنان با آمرانه و خشن رفتار -9
ــتن توجه و کار محیط در موثر نظم نبودن -10  قوانین و مقررات به نداش

 سازمان
 وسائل و ابزار نگهداري غلط وجود و کارکنان به نامناسب کار ابزار دادن -11
 کار انجام براي برنامه و طرح نداشتن -12
ــرایط نکردن رعایت -13 ــول از نا آگاهی علت به کار ایمنی ش  و ایمنی اص

 کار بهداشت
 کار بحرانهاي با مقابله براي آمادگی نداشتن -14
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  بنویسید مختصر توضیح مورد هر در وشتهن را سازمان مدیریت هرم )  5 س
  .دارند عهده بر را سازمان به مربوط کالن موارد سایر و مشی خط تعیین گذاري، سیاست کار عالی مدیران گروه -زمانسا )ارشد( عالی مدیران رده -1
 سرپرستان اختیار در اجرایی هاي برنامه به تبدیل از پس و دریافت خود از باالتر مدیران ازگروه را سازمان کلی هاي سیاست و ها برنامه گروه این -میانی مدیران رده -2

 .دهند می قرار
 بطور که هستند سرپرستان سـازمان،  مدیران میان از درگیرند، اسـت  سـازمان  هدف که اصـلی  عملیات و کار با مسـتقیم  طور به مدیران این – عملیاتی مدیران رده -3

 .اند دهنامی کار جبهه مقدم خط مدیران را سرپرستان علت همین به و ارتباطند در عملیاتی و اجرایی کارکنان با مستقیم

 دهید شرح را مسئولیت و اختیار - 6 س
  برآید شده واگذر او به که کارهایی عهده از تا دهد می فرد به که(مدیریت)سازمان است قانونی حق یا و قدرت ، اجازه از عبارت اختیار

 .است شده واگذار فرد به که اختیاراتی مقابل در گرفتن قرار بازخواست و سوال مورد یعنی مسئولیت 
 ... و اجتماعی مسئولیت و اخالقی مسئولیت کاري، مسئولیت مانند دارد مختلفی هاي جنبه مسئولیت

 .دارد عهده بر فرد که است کاري مورد در گرفتن قرار بازخواست و سوال مورد از عبارت کاري مسئولیت بنابراین

  روشهاي آموزش را بنویسید - 7 س
 است کاربردي و ساده روش این – میدهد یاد را کار صحیح روش و نظارت فرد کار بر سـرپرست  یا مربی On the Job Training - OJTکار  حین آموزش -1

 توجه نمیشود فراگیر استعداد به اینکه آن عیب
 ابزار اینکه عیب – نمیکند وارد کار فرایند به اي لطمه داد میتوان آموزش زیادي بتعداد بکار شروع از قبل اینکه مزیت – کار شروع از قبل مشابه، شرایط در آموزش -2

 الزم دارد آموزشی خاص آالت ماشین و
 اینکه روش این عیب میشود آشنا کار با نزدیک از اینکه مزیت .میگردد آشنا کار به استاد رفتار دقیق مشاهده با مدتی طی شاگردي) فراگیر ، استاد تجربی( روش -3

 از باشند الزم اقتدار و اطالعات فاقد که سرپرستان.کم است بازده با و پرزحمت طوالنی روشی بکشد طول اديزی زمان است ممکن و است استوار فرد تجربه بر پایه
 .میکنند استفاده روش این

 یبع ولی است قبول قابل روش این میشود داده آموزش به فراگیر عمل در هم و توضیح با هم یعنی میگردد ترکیب تجربی آموزش و بیانی آموزش – ترکیبی روش -4
 نمیشود توجه فراگیر استعداد به اینکه

 . است ساده و ارزان روشی اینکه مزیت .است مفید روش این است آگاهی بردن سطح باال و کار با توجیه و آشـنایی  هدف که مواردي بیانی (شـفاهی): براي  روش -5
 کت مشار میزان بودن محدود و بودن رسمی و متفاوت برداشتهاي و سویه بودن یک اینکه عیب

 و ربیم توسط شده هدایت بحث شیوه دو ( در میپردازند کاو کندو به بررسـی  و بحث و فراگیران با گفتگو و میگردد ارائه معلم بوسـیله  گروهی: مطلب بحث روش -6
 است مهم اربسی او متانت رهبري و و مربی مهارت است خوب تجربه کم و جدید افراد میکند ) براي رهبري مربی و فراگیران آزاد توسط بحث

 اي نکته هیچ .میرود بعدي بخش بسراغ بخش یک اتمام بعد از و میکند تشرح را بخش هر مربی و میشود تجزیه مختلف بخشـهاي  به کار – کار تجزیه ورقه روش -7
 داده میشود توضیح گانه ده حواس از استفاده بهمراه میگردد کار بهبود باعث که نکاتی و ایمنی و مهم بهمراه نکات کار مختلف بخشهاي .نمیشود فراموش

  -علمی  گردش روش -8
 مسئله حل روش -9

 سخنرانی روش -10
 ذهنی طوفان روش -11
 پاسخ و پرسش روش -12
 نقش ایفاي روش -13
 از استفاده و نظر تبادل و با بحث سرپرستها جاري مشکالت بر تاکید مطالعه موردي با -14
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  کنترل پروژه :  ی ازمثال) 8س 
 ,ES,EF,LS,LFو نمودار آنرا رسم کنید فعالیتهاي در مسیر بحرانی بنویسید جدول  میباشد پیش بینی زمان انجامپروژه اي داراي فعالیتهایی ذیل 

SLACK  اگر فعالیتE اگر فعالیت  -  دو زمان با تاخیر صورت گیرد پروژه چقدر عقب میافتدD  دو زمان با تاخیر صورت گیرد پروژه چقدر عقب
  .میافتد

  ام فعالیت ها را رسم میکنیمابتدا نمودار انج :حل

  

�  واحد زمانی طول میکشد و مسیر بحرانی  15پروژه  → � → � → � 
در مسیر بحرانی نباید تاخیر شود اگر هر مقدار زمانی در این 

  تاخیر میافتده مسیر تاخیر شود کل پروژه ب
  در مسیر بحرانی است Eنی تر میشود زیرا زمان طوال 17زمان به  15دو زمان تاخیر شود کل پروژه از  Eاگر در انجام فعالیت 
زمان تاخیر  6میتواند  Dزمان باقی میماند زیرا در انجام فعالیت  15همان  زمان به 15دو زمان تاخیر شود کل پروژه از  Dاگر در انجام فعالیت 

  شود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 ES EF LS LF SLACK زمان پیش نیاز فعالیت
A - 1 0 1 6 7 6 
B - 2 0 2 0 2 0 
C B 6 2 8 2 8 0 
M B 2 2 6 11 13 9 
D A 1 1 2 7 8 6 
E C,D 5 8 13 8 13 0 
F C,D 1 8 9 12 13 4 
G E,F,M 2 13 15 13 15 0 se
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 سه ماه انتهاي در -ببرید نام یترتیب بحرانی مسیر در فعالیتهاي – میشود تمام ماه چند در حداقل پروژه این زیر جدول در) 9س 
 شرح دمیکنی مشاهده سوم ماه انتهاي در که اشکاالتی هزینه، بررسی و زمان بررسی بنام ستون دو رسم با شـده  الماع ذیل موارد
  دارد(چرا) نیاز پروژه محل از بازدید به حتما فعالیتها کدام دهید.

نیاز پیش فعالیت  بینی پیش کل بودجه زمان 
 شده

 ماه از بعد واقعی هزینــه
  سوم

 اهم از بعد تکمیل صــد در
  سوم

A - 3 100 110 100 

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

  حل:

  

 A >> B>> E>> Fو مسیر بحرانی    9مدت زمان پروژه 

 یبررسی ریال یبررسی زمان فعالیت

A  ) باید ماه سوم تمام میشده که اظهار داشته تمام شدهOK(  
[(100*100)/100]-110= -10 

هزینه غالب است غیر قابل پرداخت 
)ERROR(  

B 
ــروع و ماه  3ماه انتهاي باید  خاتمه یابد پیمانکار گفته بعد  5ش

غیر قابل قبول بازدید محل کار انجام داده ( %40از ماه ســوم    
  ) ERRORالزم است)( 

غیر قـابـل پرداخـت پس از بازدید    
  ) ERRORمحل بررسی شود (

C 
ــروع و ماه 4یا  3ماه انتهاي باید  خاتمه یابد پیمانکار  5 یا 4ش

غیر قابل قبول کار انجام داده ( %100گفته بعد از ماه ســـوم    
  ) ERRORبازدید محل الزم است)( 

غیر قـابـل پرداخـت پس از بازدید    
  ) ERRORمحل بررسی شود (

D 
ــروع و ماه 5تا  3ماه انتهاي باید  یابد پیمانکار خاتمه 6تا  4شـ

غیر قابل قبول کار انجام داده ( %100گفته بعد از ماه ســـوم    
  ) ERRORبازدید محل الزم است)( 

غیر قـابـل پرداخـت پس از بازدید    
  ) ERRORمحل بررسی شود (

E 

ــروع و ماه  5ماه انتهاي باید  خاتمه یابد پیمانکار گفته بعد  6ش
ــوم     ــت ابل قبول غیر ق کار انجام داده  %20از ماه س چون اس

ــده پس  Bخودش گفتــه هنوز پیش نیــازش یعنی   تمــام نشـ
  ) ERROR( ) غیر قابل قبول (پیمانکار دروغ میگوید

  ) ERRORغیر قابل پرداخت (

F 
خاتمه یابد پیمانکار گفته کاري  9شروع و ماه  6ماه انتهاي باید 

  )OKنکرده ام ( 
در زمان قانونی کاري نکرده وجهی 

  ) OK(  هم نمیخواهد
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زیر را رسـم نمایید  زمان انجام کل پروژه و مسیر بحرانی پروژه را مشخص نمایید .   دار انجام کار ( شـبکه پرت ) جدول نمو )1
دو روز با تاخیر انجام شود  Cرا رسـم نمایید  اگر فعالیت   Slackو   ES- EF- LS-LFمنظور از مسـیر بحرانی چیسـت جدول   

 دو روز با تاخیر انجام شود زمان انجام کل پروژه چقدر میشود(چرا) Eمیشود(چرا). اگر فعالیت زمان انجام کل پروژه چقدر 
 نمره 3

  حل : نمودار انجام کار

  زمان میباشد 16مدت زمان پروژه 
  در ذیل    ES EF LS LF SLACKجدول و  جدول     A > D > G > H > Mبحرانیمسیر 

زمان به همان  16تر  شــود  پروژه از دو زمان طوالنی Cهفت زمان حق تاخیر دارد بنابراین اگر زمان فعالیت  Cون فعالیت چ
  زمان باقی میماند 16

زمان  17مان به ز 16تر  شود  پروژه از دو زمان طوالنی Eیک زمان حق تاخیر دارد بنابراین اگر زمان فعالیت  Eچون فعالیت 
  در مسیر بحرانی نیست  باید نمودار را مجدد با این زمان جدید ترسیم کرد Eطوالنی تر میشود چون 

  
  
  

   

پیش  فعالیت
 زمان نیاز

A - 2 
B - 3 
C - 4 
D A 3 
E B 1 
F D,E 2 
G D,E 6 
H C,G 3 
K C,G 1 
M H,F,K 2 

ES EF LS LF Slack زمان پیش نیاز فعالیت میزان حق   
 تاخیر

A - 2 0 2 0 2  بحرانی 0 
B - 3 0 3 1 4 1 

C - 4 0 4 7 11 7 

D A 3 2 5 2 5 0بحرانی 

E B 1 3 4 4 5 1 

F D,E 2 5 7 12 14 7 

G D,E 6 5 11 5 11 0بحرانی 

H C,G 3 11 14 11 14 0بحرانی 

K C,G 1 11 12 13 14 2 

M H,F,K 2 14 16 14 16 0بحرانی 
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  -ی یترتیب نام ببریدبا رسم نمودار فعالیتهاي در مسیر بحران –در جدول زیر   این پروژه حداقل در چند ماه تمام میشـود   )2
اشکاالتی که در صحت و ،  و بررسی هزینه ستون بنام بررسی زماندو موارد ذیل  اعالم شده  با رسم  چهارم در انتهاي ماه 

  نمره 3شرح دهید. در این دو ستون کامل مشاهده میکنید  چهارمانتهاي ماه 

عد از ماه چهارمهزینه واقعی ب بودجه کل پیش بینی شده زمان پیش نیاز فعالیت  در صد تکمیل بعد از ماه چهارم 

A - 1 60 50 100 
B - 2 15 15 100 
C A 3 60 35 50 
D A 4 10 10 100 
E B 1 40 0 0 
F C,D,E 3 30 3 10 

 

 

 

 

  زمان میباشد  8مدت زمان انجام پروژه 
 A  > D  >  Fمسیر بحرانی 

 بررسی عملکرد پیمانکار  از منظر هزینه هر فعالیت بعد از ماه چهارم بررسی عملکرد پیمانکار  از منظر زمان انجام هر فعالیت بعد از ماه چهارم فعالیت

A  است صحیحطبق نمودار  -درصد انجام کار اعالم شده  
60 ∗ �������� − 50 =  هزینه مغلوب 10+

صحیحهزینه کمتر اعالم شده پس   

B  است صحیحطبق نمودار  -درصد انجام کار اعالم شده  15 ∗ �100100� − 15 = 0 

صحیحهزینه با پیش بینی بودجه یکی است پس   

C  است صحیحطبق نمودار  -درصد انجام کار اعالم شده  60 ∗ � 50100� − 35 =  غالب هزینه5−
غلطچون هزینه زیاد اعالم شده پس   

D 
این فعالیت باید انتهاي ماه پنجم تمام شود نه اینکه زیرا  -بازدید از محل 

اه چهارمم  
10 ∗ �100100� − 10 = 0 

 پرداخت صورت وضعیت بعد از بازدید محل 

E  است صحیحطبق نمودار  -درصد انجام کار اعالم شده  0 ∗ �100100� − 0 = 0 

 صحیح
F زیرا پیش نیاز ها انجام نشده غیر قابل پرداخت غیر قابل قبول زیرا پیش نیاز ها انجام نشده  
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