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   دقیقه 80سوال در دو برگ  9بتعداد  98-09-16 کنترل پروژهمیانترم   امتحان و جواب  سواالت
  

1( EOQ و  در فارسی به چه معنایی است و مخفف چه کلمات کاملی به انگلیسی استCPM  در فارسی به چه معنایی است
 ؟و مخفف چه کلمات کاملی به انگلیسی است

EOQ = Economic Order Quantity مقدار اقتصادي سفارش 
CPM = Critical Path Mthod روش مسیر بحرانی 

 ؟حداکثر طول عمر پروژه چقدر است تعریف پروژه چیست )2

حصــول یا خدمت با نتیجه براي ایجاد یک م در زمان مشــخص و هزینه مشــخص و با عوامل تولید مشــخص تالش و اقدام و پروژه، تقبل و تعهد 
  منحصربفرد

  سال 15کره زمین و دیگر کرات زیر بین  –سال  10کشورها زیر بین  –سال  5داکثر حشهر و استان و کشور داخل  : هژطول عمر پروحداکثر 

دو نام از حوزه فرایند و دو نام از حوزه  PMBOKاست ؟ در  چیسـت داراي چند حوزه  PMBOKپیکره مدیریت دانش  )3
 دانش بنویسید

 باشد کهرایندهاي متوالی مدیریتی میهمچنین از فاستاندارهاي ها و هاي دانشی ابزارها و تکنیکاي از حوزههپیکره دانش مدیریت پروژه شامل مجموع
  براي انجام پروژه الزم است

 فرایندي الف) حوزه
  آغازین فرآیندهاي گروه -
 و طرح ریزي برنامه فرآیندهاي گروه-
 و کنترلی و نظارت بر اجرا  اجرایی فرآیندهاي گروه -
  ارزیابی و مستند سازي  اختتامی فرآیندهاي گروه -

  دانش ب) حوزه
  مدیریت کیفیت     مدیریت قلمرو پروژه      مدیریت یکپارچه سازي

  مدیریت منابع انسانی       مدیریت هزینه         مدیریت زمان
  مدیریت خرید (تامین و آماد)       مدیریت ریسک       مدیریت ارتباطات 

  ذینفعان مدیریت

 بانک اطالعاتی در مرحله ارزشیابی پروژه باید داراي چه مواردي باشد ( چهار مورد)یک سیستم  )4

وارد زیر مایجاد یک سیستم بانک اطالعاتی و سیستم پشتیبان تصمیم در مرحله ارزشیابی پروژه می تواند بسیار مفید واقع شود. این سیستم باید شامل 
  باشد :

  د مورد نیاز پروژه .سیستم تدارکات و کنترل موجودي براي موا
  سیستم بودجه بندي و مالی پروژه .

  سیستم بایگانی فنی اسناد و مدارك پروژه .
  سیستم مقایسات کیفی و تهیه و تایید صورت وضعیت ها .

  سیستم اطالعاتی انبار جهت کنترل صحیح و کاهش هزینه ها .
  ژه .سیستم ذخیره و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله در مرحله کنترل پرو

 انواع منابع از نظر نام بنویسید و انواع منابع از نظر مصرف در فعالیت را نام برده و توضیح دهید )5

  آالتماشین  –مواد  –ه نوع هستند : منابع انسانی سمنابع 
  دو گونه هستنداز نظر مصرف منابع 

  :با اتمام یک فعالیت منابع واگذار شده به آن ازاد یا بیکار می گردد.پذیر :  تجدید کاري منابع )1
 تجهیزات: کامیون، لودر، بیل مکانیکی- انسانی: کارگر ، بنا،مهندس شامل نیروي انسانی و تجهیزات

  رسد می اتمام به شده برآورد منابع مقدار فعالیت یک اتمام ناپذیر : با تجدید کاري منابع )2
  ...و رنگ-کاغذ-سیمان-آجر -گچ: مصرفی مثل مواد و ملزومات انواع شامل شامل
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  سه مرحله کنترل پروژه نام ببرید )6

  مراحل طرح و برنامه ریزي
  مرحله اجرا و نظارت بر اجرا

  مرحله تجزیه و تحلیل ، ارزشیابی و ذخیره سازي اطالعات پروژه و اختتامیه
 

را مشـخص نمایید . منظور از مسیر بحرانی  و مسـیر بحرانی پروژه  پروژه انجام کل نمودار انجام کار مسئله زیر را رسم نمایید  زمان  )7
روز با تاخیر انجام  دو Cفعالیتهاي قابل شناور شدن مشخص کنید. اگر فعالیت  را رسم نمایید  ES-EF-LS-LF-Slackچیسـت جدول  

 چقدر میشود(چرا) پروژهروز با تاخیر انجام شود زمان انجام کل  دو Fچقدر میشود(چرا). اگر فعالیت  هپروژشود زمان انجام کل 

  

  
تومان است.  25واحد در سـال است. هزینه خرید هر واحد کاال   6000تقاضـاي سـاالنه براي یک کاال    )8

اســت. مقدار  %8 درصــد هشــت تومان اســت. هزینه نگهداري کاال در ســال 15ســفارش هزینه هر بار 
اقتصادي سفارش کاال چقدر است. تعداد دفعات سفارش چقدر است. زمان بین دو سفارش چقدر است. 

∗� نگهداري و هزینه کل را بدست آوریدهزینه کاال هزینه سفارس هزینه  = ������ = ��∗����∗������∗�� = √90000 = 300 واحد سفارش میدهیم  300یعنی هر بار    

  زمان پیش نیاز فعالیت
A - 1  
B A 3  
C A 6  
M B 2  
D A 1  
E C,M 3  
F B 2  
G E,F,D 1  
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� ب) تعداد دفعات سفارش در سال = ��∗ = ������� = 20 واحد سفارش میدهیم      300بار سفارش میدهیم و هر بار  20در سال    

� روز) 360سال=ج) دوره یا سیکل زمان سفارش ( با فرض  = �� = �∗� = ������� = ��� سال   = ����� ≈ واحد سفارش میدهیم 300روز  به میزان  18یعنی هر              روز  18  �� = �� = 6000 ∗ 25 = 150000    هزینه کاال در سال

�� = ��∗ ∗ � = ������� ∗ 15 = 300    هزینه سفارش در یک سال  

�� = �� � ∗ � ∗ � = �� ∗ 300 ∗ ���� ∗ 25 = �� هزینه نگهداري  300 = ��+��+�� = 150000 + 300 + 300 =  هزینه کل150600
 در انتهاي  -فعالیتهاي در مسیر بحرانی یترتیب نام ببرید –در جدول زیر   این پروژه حداقل در چند ماه تمام میشـود   )9

 مچهارکه در انتهاي ماه  اشکاالتی ، با رسم دو ستون بنام بررسی زمان و بررسی هزینه ه دشموارد ذیل  اعالم  ارهچماه 
  (چرا)دارد به چه عکس العملی نیاز  . کدام فعالیتها شرح دهیدکامل  مشاهده میکنید

کل پیش بینی شدهبودجه  زمان پیش نیاز فعالیت چهارمماه  میل بعد از در صد تک  چهارمماه هزینه واقعی بعد از    

A - 2 011  120 100%  
B - 2 50 50 100%  
C B 1 150 60 50%  
D B 3 120 011  010%  
E C 1 200 40 20%  
F A,D,E 4 50 0 0 
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