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 1381ساخت و تولید ازدانشگاه تبریز سال –فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک
 (کنسرسیوم دایاناتور)آتورمدیر مرکز مشاوره، اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی
سال مدیریت پروژه های ساختمانی، تأسیسات و تجهیزاتی، تحقیقاتی18بیش از



تاریخچه مدیریت پروژه
گانتهنریمیالدی1۹۰۰دههابتداییسالهای

آغازگرخودابداعیایمیلهنمودارتوسعهبا
و1۹5۰دههسالهایطیبعدیپرشتابحرکت
هوافضایونظامیپروژه هایدرمیالدی1۹۶۰
.گردیدانگلستانسپسوآمریکا

سالهایعنوانبه1۹۶۰و1۹5۰دههسالهای
دنیایدرپروژهمدیریتتوسعهورشدآغازین
.می شودشناختهمعاصر

ازبسیاریتوسعهوتکوینسرآغازسالهااین
هنه گانمدیریتهایبامربوطدانشهایوروشها
نرم افزارهایتوسطبعدسالهاکهاستپروژه

.دندشگرفتهبکارپروژه هادروعملیاتیمختلف



تعریف پروژه از دیدگاه استانداردهای مدیریت پروژه
استانداردPRINCE2
ابقمطتجاریمحصولچندیایکتحویلمنظوربهکهمدیریتیمحیطیکرا،پروژهاهدافجهتاز

می کندتعریفشده استایجادمشخصتجاریموقعیتیکبا
صربه فردمنحنتیجهیکبایدکهموقتیسازمانیکراآنپروژهویژگی هایبهتوجهباودیگرجایدر

.می داندکندایجادمشخص،منابعوشدهتعیینقبلاززمانیکباراشدهتعیینپیشازو

استانداردPMBOK

جامانمنحصربه فردنتیجه اییاخدمتمحصول،تولیدمنظوربهکهموقتیتالشیراپروژهیک
.می داندمی گیرد،

استانداردICB

شدهفتعریشدنی هایتحویلبهدست یابیبرایهزینهوزمانتوسطشدهمحدودعملکردیکپروژه
.استالزاماتوکیفیتاستانداردهایبراساس

کناردررابودنموقتیو(منابع)هزینهزمان،محدودیتاستانداردهااینهمهکهاستتوجهقابل
.داده اندقرارتوجهموردمنحصربه فردومشخصمحصولیکتولید



ویژگی های پروژه
تصمیمنیازمندوخودخاصخصوصیتدارایمرحلههرکهاستمختلفیمراحلدارایپروژهیک

پروژهبندی هایتقسیممتداول تریناز.استآنمناسبگیری های
درک
برنامه ریزی
اجرا

رساندنپایانبه

بشونداجرانمعیکیفیتیوهزینهباومعینزمانیدربایدکههستندفعالیت هاییبرگیرندهدرپروژه ها.
ت هاییفعالیدستهبهپروژهنیزگاهیولی.می رسندپایانبهومی شوندانجامباریکاغلبروژه هاپ

یکیبنیادبازسازی هایهمچونشوند،تکرارویژهتاریخیفاصله هایدربایستیکهمی شودگفته
یکبارسالدوهرپاالیشگاه



تقسیم بندی های پروژه
روژهپتعریفبهتوجهباصورتی کهدراستتأسیساتیوساختمانیپروژه هایپروژه،نوعازمنظورعموماً

:گرفتنظردرنمونهعنوانبهرازیربندیتقسیممی توان
تحقیقاتیروژه هایپ
ساختمانیپروژه های
مجددمهندسیپروژه های
تدارکاتپروژه های
کاروکسبفرایندهایپیاده سازیپروژه های
اجتماعیپروژه های

پروژهفازهای 
طرح پیشنهادی: فاز صفر
طراحی اولیه: فازیک
طراحی تفصیلی: فاز دو
اجرای پیمان: فاز سه
بهره برداری: فاز چهار



پروژهبرنامه ریزی:
فیتکیواجرایزمانگرفتننظردرباپروژهیکاجرایبرایالزمهایفعالیتتوازیوتوالیتعیین
فعالیتهرتعیین
پروژهکنترل:

،پروژهاجرایحیندرکیفیتوزمان،هزینهعاملسهبینتعادلیکبهدستیابیبرایاستفرایندی
.می گیردکمکمهماینانجامدرخودخاصتکنیک هایوابزارازکه
پروژهمدیریت:
بهنرسیدمنظوربهها،فعالیتاجرایجریانادارهدرالزمهایتکنیکوابزار،مهارت،دانشکارگیریبه

پروژهاهداف



اطالعات کلی پروژه
کنترلفرآیند

پروژهکنترلسنجه هایوفرایندکردنمشخص-1
تااستنیازراستاهمیندر.شودمشخصپروژهکنترلیوحکمرانیساختاربایداولمرحله یدر

.شودشتهنومسئولیت هاتخصیصماتریسوشناسنامهکنترل،فرآیندشاملنیازمورددستورالعمل های
پروژهکردنرصد-2

تعادلکردنپیدا.کنیدرصدراخودپروژهقبل،مرحلهدرشدهتعیینبازه هایطولدرتاداریدنیازشما
.بودخواهدپروژهمدیرانبرایهمیشگیچالشیکپروژه هاکموحدازبیشکنترلبین

گزارشتهیه ی-3
زمانیعمقاطدرراگزارش ها.هستندپروژهمدیرانتصمیم گیریابزارهایبهترینازیکیکارآمدگزارشات

.دهیدارائهمفیدومختصرشکلیبهدرخواستی،فرمتباتعیین شده،
اصالحیاقدامات-4

نماییدیریتصمیم گتحلیلی،رویکردیباتااستالزماولیه،مبنایخطازانحرافاتمیزانتعیینازپس
خطبهتبازگشبرایتغییرواصالحیاقدامیکبهنیازواستبودهمجازحدازفراترانحرافمیزانآیاکه

خواهدتکفایانحرافمیزانافزایشازجلوگیریبرایپیشگیرانهاقدامییاداردوجودپروژهاولیهمبنای
.کرد



!پروژه ضرورتی برای مدیران حرفه ای پروژهکنترل 
خط مبنای  فرآیند کنترل بخشی ضروری و جدایی ناپذیر از پروژه هاست که به شما کمک می کند مطابق با

.خود حرکت کنید
جا تفاوتی با  شما به عنوان یک مدیر حرفه ای پروژه باید بتوانید روند اجرایی پروژه را زیر نظر بگیرید و هر ک

.برنامه ریزی های قبلی مشاهده کردید، نسبت به اقدامات اصالحی درمورد آن تصمیم بگیرید
جمع آوری و تحلیل داده های مختلف و در نهایت، تهیه ی گزارش و انجام اقدامات الزم پس از تجزیه و 

.تحلیل آن، اجزای اصلی فرآیند کنترل پروژه را تشکیل می دهند



MSPنرم افزار 
پراجکتمایکروسافت(MS Project)

ابزاری.استپروژهمدیریتنرم افزاریک
نهاآبهکهپروژهمدیرانبرایمفیدبسیار
تدوینراپروژهبرنامه  هایمی کند،کمک
.کنند

فعالیت هابهوتعریفراپروژهمنابع
یردیابراپروژهپیشرفتدهند،تخصیص

وکنندمدیریتراپروژهبودجهکنند،
وتجزیهراانجامحالدرفعالیت های

.کنندتحلیل



MSPقبل از ایجاد پروژه در سئوالهای 

بایدبیترتیچهبهفعالیت هااینوشودانجامبایدفعالیت هاییچهپروژهبرای•
شوند؟انجام

درپروژهکلومختلففعالیت هایبرایزمانیمهلت هایومحدودیت هاچه•
است؟شدهگرفتهنظر

است؟نیاز(موادماشین آالت،افراد،)منابعینوعچهبهکارهرانجامبرای•
بود؟خواهدچقدرکارهرانجامهزینه•
می دهد؟قرارتاثیرتحتراپروژهخطرهاییچه•



MSPایجاد یک پروژه جدید در 

(فعالیتهاجدولوچارتگانتنمودار)افزارنرممحیطباآشنایی

جدیدپروژهیکایجادnew project

پروژهاصلیمشخصاتتنظیمproject information



MSPانواع تقویم در نرم افزار 

:داردوجودMSPنرم افزاردرتقویمنوعچهار

نرم افزاردرتقویماین:پایهتقویمMSPبهوداردوجودپیش فرضصورتبه
Standardپایهتقویمنوع3.استدیگرتقویم هایبرایالگوعنوان –

Hours 24 – Night Shiftداردوجود.
می شودتعریفپروژهزمان بندیمحاسباتبرای:پروژهتقویم.
کهالیت هافعبرخیبرایاختصاصیتقویمیکمی توانیدشما:فعالیت هاتقویم

.کنیدایجادمی شوند،انجامخاصیساعاتوشرایطدر
کردتعریفخاصمنبعیبرایمی توانرامنبعتقویم:منابعتقویم.



تنظیمات پروژه
سربرگProjectرویProject Information
Start date:پروژهشروعتاریخ
Finish date:پایانتاریخ
Schedule from:اولیپروژهزمان بندینوعProject start dateایناگرکهاست

Finishکادرومی شودانجامپایانبهشروعازپروژهبرنامه ریزیکنید،انتخابراگزینه
dateبعدیگزینه.می شودغیرفعالProject finish dateراگزینهایناگرکهاست
Startکادرومی شودانجامشروعبهپایانازپروژهریزیبرنامهکنیدانتخاب dateغیرفعال
رستدبرایکاریهیچآمدپیشمشکلیاگرچوننمی شود،پیشنهادگزینهاین.می شود

Projectکهاستبهترخیلیپس.دهیدانجامنمی توانیدآنکردن start dateانتخابرا
.می رسداتمامبهپروژهزمانیچهبگویدشمابهبرنامهدهیداجازهوکنید

Current date:می دهدنمایشاستویندوزتاریخبامطابقکهراجاریتاریخ.
Status date:درومی دهدنمایشراپیشرفتگزارش هایگرفتنتاریخگزینهاین

اینراگ.می گیردقراراستفادهموردپروژهپیشرفتوشدهکسبارزشبهمربوطمحاسبات
.می دهدنمایشراجاریتاریخپیش فرضطوربهنکنیدتنظیمراتاریخ





Calendar:درMSPداردوجودپایهتقویمنوعسه.Standard – Night
shift – Hours اپروژه هتمامبرایاستانداردتقویمپیش فرضصورتبهکه24

.استشدهتعریف
24ساعته(24Hours)کاریغیروقتبدونتقویم
شبشیفت(Night shift)کاریتقویماساسبرکاریشیفتیکتقویماین

ساعتیکباصبح8تاشب11ساعتازشنبهصبحتاشبدوشنبهازمیالدی
.می گیردنظردراستراحت

استانداردStandard:شنمایرامیالدیتقویمبامطابقعادیکارروز هایتقویماین
ساعتیکگرفتننظردرباظهر،ازبعد5تاصبح8ازجمعهتادوشنبه.می دهد

بهقویمتایننکنید،انتخابرادیگریتقویمشمااگرفرضپیشطوربه.استراحت
.می یابداختصاصفعالیت ها

Priority:هزاراتیکبینعددیکهاستپروژهفعالیت هایاولویت کنندهتعیین
.دارندبیشتریاولویتهستندکوچکترعدددارایکهفعالیت هاییواست



Change working time

ChangeکلیدPropertiesگروهدرProjectسربرگ working time

برایارآنهاوکنیداستفادهنرم افزارخودپایهتقویم هایهمانازمی توانیدشما
.کنیدادایجاختصاصیتقویمیکابتداازاینکهیاکنید؛سفارشیخودپروژه
Createرویتقویمیکایجادبرای New Calendarکنیدکلیک.





سربرگWork Weeks:پروژهکاریساعاتتعیین
محاوره ایکادرDetail for defaultداردوجودگزینهسهپنجرهایندرمی شود؛باز:
Use project default times for these days

Set days to nonworking time

Set days to these specific working times

سربرگExceptionپروژهتقویمبهاستثنائاتکردناضافه



دکمهOptionsتقویمتنظیمات

پنجرهDisplayقسمتCurrencyگزینهIRR

قسمتSchedule

قسمتFiscal years starts inماهMarch

قسمتWeek starts onیعنیشنبهروزSaturday

قسمتDefault start timeشروعساعتیعنی
قسمتDefault end timeپایانساعتیعنی
قسمتHours per dayروزهردرکاریساعتمجموعیعنی
قسمتHours per weekهفتههردرکاریساعاتمجموعیعنی
قسمتDays per monthماههردرکاریروزهایمجموعیعنی





فعالیتها
عالیت هایفبایددادید،انجامراالزمتنظیماتوکردیدایجادراپروژهتقویماینکهازبعد

برایهکاستاینبدانیدبایدکهنکته ایاولین.کنیددسته بندیومشخصراپروژه
.دباشیداشتهکلیشناختپروژهمحدودهبهنسبتبایدپروژهیکبرنامه ریزی

یختارسرمایه گذاران،وکیل،مشاور،پروژه،مدیرپروژه،نام:مانندپروژهکلیاطالعات
یتموقعپروژه،قراردادیمبلغپایان،پیش بینیتاریخانجام،زمانمدتپروژه،شروع

تانیدکتهیهپروژهمختصرشرحنامبهفرمیکقالبدررااطالعاتاین.…وجغرافیایی
.باشیدداشتهخودپروژهشناختبرایکلیچهارچوبیک



پروژهدرکارشکستساختارایجادWBSراهنقشه
WorkیاWBSکارشکستساختار Breakdown Structureپروژهایجادبرایقدماولین

بدونهپروژیکشروع.میدهدقرارموفقیتمسیردرراپروژهتیمواستاستانداردکیفیتبا

.استراهنقشهبدونغریبسرزمینیبهرفتنمانندکار،شکستساختارداشتن

نقشه راه  WBSایجاد ساختار شکست کار در پروژه



تعریفWBSازپس.استپروژهکنترلوبرنامه ریزیفاز هایمهمترینازیکی
وفعالیت هاواحد ها،بهراپروژه هابایدپروژه،کلیاهدافبهنسبتکلیشناخت
مجموعهقالبدرپروژهکنترلWBSتعریفبا.کنیدتقسیمکوچکتراقدامات

بهراامکاناینفعالیت هادسته بندی.می شودراحت ترشدهدسته بندیفعالیت های
ایاجربرایموردنیازمنابعهمچنینپروژه،فعالیت هایبینارتباطتامی دهدشما

.کنیداقداممنابعتعریفبهنسبتودادهتشخیصبهترراپروژه



تعریفبرایقدماولینWBSلیست.استپروژهاجراییفعالیت هایشناخت
به.باشدترلکنوبرنامه ریزیمدیریت،قابلکهباشدگونه ایبهبایدپروژهفعالیت های

.باشندکنترلقابلکهشوندکوچکاندازه ایتاپروژهفعالیت هایبایددیگرعبارت
وکیل،مشاور،پروژه،مدیرمانندپروژهدرمسئولافرادباWBSتهیهدراستبهتر
شرکتمشابهپروژه هایدرکهافرادیبامشاوره.کنیدرایزنی…واجراییمدیر

بهتر.اشدبراه گشاومفیدمی تواندنیزمشابهپروژه هایاطالعاتازاستفادهوداشته اند
رفعتکمیل،ازپسوکنیدطراحیدرختینمودارصورتبهابتداراWBSاست

.کنیدنرم افزارواردشدننهاییونواقص





- Durationزمان 
MSPدرفعالیت هازمان بندیانواع

.داردوجودزمان بندینوعدوMSPدر
دستیزمان بندیManually Scheduled):)
خودکارزمان بندیAuto Scheduled))
نمایدرGantt chartنامبهفیلدیTask Modeکهداردوجود

.کنیدتعیینفعالیت هاتکتکبرایرازمان بندینوعمی توانید
درابتداهمانازدهیدتغییررافعالیت هاتمامیزمان بندینوعبخواهیداگر

Newرویچپسمتوپایینقسمت Tasksراگزینه هاازیکیوکنیدکلیک
.کنیدانتخاب



فعالیت هاارتباطات 
MSPدرپروژهفعالیت هایانواع

:هستندنوعسهMSPنرم افزاردرفعالیت ها

Task:فعالیت هایاکثرMSPنوعازTask،درکهفعالیت هاییهستند
.هستندسطحترینپاییندرعبارتیبهیااجراسطح

Summary task:درMSPیاومادرفعالیت هاینامبارافعالیت هااین
Taskمنفردصورتبهابتدادرفعالیت هاتمام.می شناسیمفعالیت هاخالصه
 بندیتقسیموپایین ترسطحدردیگرفعالیت هایدرجازپسولیهستند،
Summaryشکلبهگروهی taskزمانمدت.در می آیندSummary
taskفعالیت  هایتاخروتقدموزماناساسبرTaskتعیینآنهازیر مجموعه

.می شود



Milestone فاز هایپایانوشروعپروژه،پایانوشروعدادننشانبرایوهستندصفرزماندارای:
کاالیعنویکخریدتاریخپروژه،طولدرمهمقراردادیکعقدتاریخمثلپروژهکلیدینقاطواصلی
ارایدکه…وپروژهطولدرمشخصپیشرفتدرصدبهرسیدنتاریخمهم،کاریکاتمامتاریخمهم،

.می شونداستفادههستند،خاصیاهمیت

فعالیتیکایجادMilestone

Milestoneلیدیکنکتهاین.هستندپروژهدرکلیدینکتهیکنمایشبرایخوبیبسیارروشها
رابلغیمکردهموافقتکهمشترییکاین،ازبهترحتییاشدهکاملکارازتوجهیقابلمقدارمی تواند
!باشدکند،پرداخت

پروژهمدیریتامردرتسهیلباعثمی تواندهاMilestoneوپروژهمهماهدافبهخاصتوجه:نکته
.شود



 فعالیتاضافه کردن یک
 سطح فعالیت هاتغییر

Outdentبرای تغییر سطح فعالیت ها، فعالیت موردنظر را انتخاب کنید و روی 
.کلیک کنید Scheduleو گروه  taskدر سربرگ  Indentو 
 یک فعالیتحذف



MSPایجاد ارتباط بین فعالیت های پروژه در 
ینبوابستگییاارتباطکردنمشخصپروژه،زمان بندیفرآیندازبخشی

Taskفعالیت ها Dependencyفعالیت هاانجامدرستترتیبمنظوربه
دیگرفعالیت هایپایانیاشروعباعثفعالیت هابعضیپایانیاشروع.است

نیست؛می شودانجاماولفعالیتکداماینکهدربارهفعالیت هاارتباط.می شوند
در.ندمی ککنترلرافعالیت هابقیهفعالیتکدامکهاستایندربارهواقعدر

.می گویندهمفعالیت هاوابستگیروابط،اینبهپروژهمدیریت



MSPانواع ارتباط بین فعالیت ها در 

درنهاآتوضیحکهکردبرقرارپروژهفعالیت هایبینمی توانارتباطنوعچهارMSPدر
:استآمدهزیرجدول

پیش نیازفعالیتدارد،دستدرراکنترلکهفعالیتی:نکتهPredecessorو
.استSuccessorپس نیازفعالیتیکمی شود،کنترلکهفعالیتی



Lag  یا تاخیر
در.باشدهداشتوجودتقدمیاتاخیرفعالیت هابینارتباطدراستممکناوقاتبعضی

وعشرپیش نیازفعالیتکهوقتیمانندهستند،طبیعیتاخیر هاSSفعالیت های
دردمی توانیصورتایندر.می شودآغازدیگرفعالیتکوتاهزمانیازبعدومی شود
.نیدکمشخصدیگرفعالیتبهنسبترافعالیتیکتقدمیاتاخیر،Lagقسمت

درکادرمربوطهعددکناردر–یا+عالمتگذاشتنبامی توانیدراتاخیروتقدم
Lagکنیدمشخص.

شانفعالیت هایدرکمتریتاخیروتقدمکهپروژه هاییباشیدداشتهتوجه:1نکته
.استراحت ترنیزآنهاباکاروهستندصحیح تراصوالدارد،وجود

قسمتدرزمانیتقدمایجادبرای:2نکتهLagعالمتروزبهمربوطعددکناردر–
.دهیدقرار

میزان:3نکتهLagودمی شتوصیهکهکنیدوارددرصدیاروزصورتبهمی توانیدرا
Lagکنیدواردروزصورتبهرا.



MSPروش های ایجاد ارتباط بین فعالیت ها در 



MSPحذف ارتباط بین فعالیت ها در 



منابع
ابعمنتخصیصوتعریفپروژه،کنترلوبرنامه ریزیبحثدرمهمفازهایازیکی

Resource Managementمنابعپروژه،بهمربوطوظایفانجامبرای.است
.هستندموردنیاز

ی،انساننیرویازاعمفعالیتیکتکمیلوانجامبرایموردنیازامکاناتتمامی
.می گویندمنبعمواد،وتجهیزات

بهبوطمرتکالیفبرنظارتشماوظایفمهمترینازیکیپروژه،مدیریکعنوانبه
زمان بندی.کنیدبرقرارتعادلآنهابینموثریطوربهبتوانیدتااستمنابعازیکهر

دروعمنابمشاهدهبامی توانیدشما.استپروژهموفقمدیریتکلیدمنابع،بهینه
نظیماتتوکنیدبررسیراپروژهدرخودمنابعتأثیرگذاریمیزانآنها،بودندسترس

.دهیدانجامراالزم



در پروژه Resourceمفهوم منبع 

انسانیمنابعبهپروژهWorkتجهیزاتو(Materialاستنیازمند.
ثیرتاپروژههزینه هایوزمان بندیبرنامهرویمنابعاینهزینهوبودندسترسدر

.می گذارد



MSPانواع منابع در نرم افزار 

:ازعبارتندکنیداستفادهپروژهدرمی توانیدکهمنابعیانواع

کاریمنابعWork resourcesاتعملیکهمی شودگفتهتجهیزاتیوافرادبهکاریمنابع
.دهیدبتخصیصشانزماناساسبرمی توانیدشماکهمنابعیمی دهند؛انجامراپروژهاجرایی

.می کنندکارشماپروژهدرکهافرادیمثالعنوانبه
موادیامصرفیمنابعMaterialخوب.می گیرندقراردستهایندرمصرفیموادکلیه

راآنهازماناساسبرشماکهاستاینداردوجودMaterialمنابعمورددرکهمساله ای
رایانهتعدادیشمامثالبرای.می دهیدتخصیصکمیتاساسبربلکهنمی دهیدتخصیص

ارندنددخالتیآنهادرزمانکهدلیلاینبهموادمنابع.می گیریدنظردرکاردفتربرای
.می شوندتنظیمراحتتر

هزینهمنابعCostزینههمنبعازباشید،ندادهتخصیصکمیتیازمانبرحسبرامنابعاگر
پروژه،یکدرونکههستندخاصهزینهیکبیانگرپروژهدرهزینه منابع.کرده ایداستفاده

درعنییهستند؛منابعازمستقلهزینه هانوعاینکهمی شوداستفادهفعالیتیکانجامدر
ایبرهزینهاینولینمی شوندایجادفعالیتیکدرخاصماده ایمصرفیاکارانجامازای
.سفرهزینه هایمثال.استضروریفعالیتآنانجام



تنظیم منابع
ResourceرویوبرویدViewسربرگبهمنبع،تعریفبرای sheetکنیدکلیک.
نمایدرموجودفیلدهایResource Sheet

Resource Name:راپروژهمدیرخانوادگیناموناممامثال.کنیدواردرامنبعنامقسمتایندر
.می کنیموارد

Type:استکاریمنبعمانظرموردمنبعکه کنیدمشخصرامنبعنوعقسمتایندر.
Material:کنیدمشخصرامصرفیمادهقسمتایندر .



MAX Units

Std.Rate

Ovt.Rate

Accrue At

Base

Code



نمودارهای پیش بینی پیشرفتتهیه 
پیشرفتنمودارهایS-Curveبرایپروژهمدیریتابزارهایارزش ترینباازیکی

بهراS-Curveپیشرفتنمودارهایدارند،وظیفهپروژهمدیرانهستند؛گزارش گیری
.اشندبداشتهپروژهپیشرفتازواضح تریتصویرآنهاتادهندارائهذینفعانومشتریان

پیشرفتنمودارS-Curveچیست؟
S-Curveنمایشمعیاریکاساسبروزمانواحددرراپروژهپیشرفتکهاستنموداری

هبچونهستند؛گزارش هادرپیشرفتنمودارمشاهدهخواهانپروژه،ذینفعاناکثر.می دهد
دمی توانینموداراینکمکبه.کنندرصدراحتیبهراپروژهوضعیتمی کندکمکآنها

بارایتوضعدواینوباشیدداشتهنموداریکصورتبهراپروژهواقعیوبرنامه ایپیشرفت
درکاراساس.باشدشدهتعریفمنبعبدونیامنبعباپروژهاستممکن.کنیدمقایسههم

که کندمیایجادراهزینه هاییمنابعازاستفاده.استمنبعتعریفپروژهکنترلنرم افزارهای
ظرندرپیشرفت هادرصدمحاسبهوپیشرفتنموداررسماساسراهزینه هاهمیننرم افزار
اینازیترکیبیازمان،کار،فیزیکیحجمبها،فهرستبهتوجهبامی تواندهزینه.می گیرد

.باشدموارد



Weight factorارزش وزنی 

نجیدهسآناساسبرتااستپروژهفعالیت هایتمامبینمشترکیمعیاروزنیارزش
دادهقرارمنبعتعریفباCostهزینهاستانداردصورتبهمشترکمعیاراین.شوند

،انسانیعواملشاملگوناگونمنابعمختلففعالیت هایدراستممکن.می شود
نههزییکبهمنجرمنابعاینهمهنهایتدراما.باشدشدهتعریفموادیاتجهیزات
وپیشرفتمنحنیرسمجهتمشترکیمعیارعنوانبههزینههمینکهمی شوند
.می گیردقرارواقعیوبرنامه ایپیشرفت هایدرصدمحاسبه



MSPدر  S-Curveرسم نمودار پیشرفت پروژه 
سربرگبهپیشرفتنموداررسمبرایReportروی.برویدNew Report

.کنیدکلیکChartروی.کنیدکلیک



پیشرفت پروژهپیگیری 
بهمستقیمامربوطه،ستوندرفعالیتهربرای%Completeدرصد

.دهیماختصاصرافعالیتآنپیشرفت



Earned Valueارزش کسب شده مدیریت 
هایعنوانباکهشدهکسبارزشمدیریتEarned value management

(EVM)یاوEarned value project/performance management
(EVPM)پروژهعملکردگیریاندازهجهتتکنیکیشود،میبیاننیز

.باشدمی(هزینهومحدوده،زمان)
اینکهقبیلازهاییسوالبهتوانمیتکنیکاینکمکبا:
هستیم؟عقبیاوجلوپروژهزمانیبرنامهاز
کمتر؟یااستشدهخرجپروژهمصوببودجهازبیشترحاضرحالدر
است؟چقدرپروژهباقیماندهکارهایبرایهزینهبینیپیش
است؟چقدرپروژهایهزینهانحرافوزمانیانحراف
و…

دادپاسخ.



Earned Valueمعیار های پایه ای تکنیک 

PV (Planned Value)

EV (Earned Value)

AC (Actual Cost)

می باشد که بر اساس این سه معیار می توان دیگر شاخص های عملکردی و
.همچنین میزان انحراف پروژه را از لحاظ زمان و هزینه محاسبه کرد



نکات کاربردی
 زمان تعجیلیElapsed Duration

یلتعطروزهایدرهافعالیتازبعضیباشدنیازپروژهریزیبرنامهدراستممکن
تغییرارپروژهتقویماگرمواقعایندرپذیردانجامنیزکارپروژه،اصلیتقویمشده

ایجادتفعالیآنبرایجدیدتقویمتوانمیگرچهباشدمیغلطیبسیارکاریدهیم
.نیستمناسبیاقدامتعریفیچنیناینبرایولینمود

ایجادهوقفآنهادرتواننمیکههستندهاییفعالیت،هافعالیتنوعاینازاینمونه
کاریروزاولیندررادیگرقسمتوکاری،غیرروزدرآنهاازقسمتیبایدوگردد
یکDurationستوندربایدمیفعالیتیچنیناینتعریفبرای.دادانجامبعدی

ElapsedDurationحرفزیرشکلمطابقنمایید،ایجادراتعجیلیزمانeرا
اننشروزههفتفعالیتدوتفاوتزیردرشکل.کنیدواردdیاdaysنوشتنازقبل
ولییکیمشابهفعالیتدوشروعزمانشودمیدیدهشکلدرکههمانطور.شدهداده
.باشدمیمتفاوتآنپایان



یامهلتآخرین،العجلضربDeadline
Deadlineاستپروژهدرزمانیحساسمقطعیکدرواقع.استفعالیتیکمجازپایانتاریخآخرینمهلت

تمامهکباشدخاصیفعالیتپایانتواندخاص،میاتفاقاتایندهدرخازآندیرترخاصیاتفاقخواهیمنمیکه
.نیستماصالحبهمقرر،تاریخازترزودآنشدن

صورتیدراخطاروآالرمبرایتنهاونداردپروژهفعالیتهایزمان بندیرویتاثیریشدهتعریفمهلتاینالبته
منابعریزیهبرنامرویبرنموداشارهنکتهاینبهبایدالبته.میشوداستفادهباشدشدهسپریآنانجامزمانکه
کهنکندجابجاطوریرافعالیت هاتسطیح،زماندرمی کندسعیmspافزارنرمکهطوریبهگذاردمیاثر

.گیردقرارDeadlineتاریخازبعدپایانشانتاریخ
ستوندرافزارنرمشدهتعیینمذکورزمانرسیدنازپسIndicatorsاخطار◊رنگقرمزرنگبهشمابه

.میدهد
چگونهDeadlineکنیم؟تعریف
ریزی،بتنفعالیتبرایخواهیممیزیر،شکلدرDeadlineتبدر.کنیمتعریفAdvanced،درکادرمقابل

Deadline،تاریخDeadlineکنیممیواردرا.
تاریخDeadlineشود؟میاعالمپروژهکنترلمتخصصبهکجااز
شودمیابالغکارفرماطرفازپروژهریزیبرنامهابتدایدر.
شودمیدادهمشاوریاوپیمانکاربهفعالیتیبهمهلتآخرینپروژهنیازبهتوجهبا.
شودمیدادهاخطار(...وشهرداری)سازمانییاونهادطرفاز.
شودمیدادهکارفرماتوسطکارمجریبهمهلتآخرینوباشدمیفعالیتیدرتاخیر.
و..



پروژهدرتکراریهایفعالیتتعریف
تناوبیفعالیت(recurring task)یتفعالیکتوانیدمیشما.شودمیتکرارمشخصیزمانیفواصلدرکهاستفعالیتی

زدیدهایباهفتگی،جلساتزمانهافعالیتاینجملهاز.شودمیتکرارثابتیدفعاتبهکهنماییدایجادMSPدرشوندهتکرار
دررافعالیتاینمکررنیستالزمدیگرتعریفاینبا.نمودتعریفپروژهیکریزیبرنامهدرتوانمیکهباشدمی...وتکراری
recurringآنازوtaskگزینهtaskمنویدرکاراینبرای.نماییمتعریفریزیبرنامه taskکنیممیانتخابرا.

قسمتدرشدهبازمنویدرRecurrence patternباراتکراریهایفعالیتساالنهوماهانههفتگی،روزانه،توانیممیما
.نماییمتعریفآنروزنمودنمشخص

قسمتدرRange of recurrenceنماییدعنواننیزراتکراردفعاتتعدادوشروعزمانتوانیدمینیز.

وضعیتتاریخکاربرد(status date)درMSP
تاریخافزارنرمدرواقعیاطالعاتثبتزماندرمهمهایتاریخازیکیstatus dateاحجامومقادیربرداشتمسلماً.است

روزدرکهاستحالیدراینانجامدبطولروزچندیناستممکنآنبندیجمعواطالعاتدریافتیاوشدهانجامکارهای
یلدفدرکهنمودتوجهنکتهاینبهبایدباشدمیجاریروزهمانبامطابقایبرنامهپیشرفتافزار،نرمازگیریگزارش

status dateروزانهمبراینیزراایبرنامهگیریگزارشتاریخهمچنینونمودعنوانراواقعیاطالعاتبرداشتتاریخباید
.نمودتنظیم

فیلدوقتیstatus datکنیممیکاملراUpdate Projectشودمیتنظیمنیزتاریخهمانرویبر.
خطدادننشانبرایstatus dateگزینهچارتگانتدرمیتوانprogress lineگزینهآندروانتخابراdisplayرا

dateخطتانمودفعال statusشوددادهنشان.

وضعیتتاریخکاربرد(status date)درMSP



پایان


