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  مقدمه – 1

سريع ترين رشدها را در حوزه هـاي كـاري داشـته اشـته اسـت بـه       مديريت پروژه در سالهاي اخير يكي از 

ماننـد   يمباحثتوان در مديريت پروژه را مي .بوده است% 30شكلي ميزان اين رشد در پنج سال اخير بيش از 

وظايف و مسئوليت ها، ساختار سازماني، ميزان اختيارات ، تصميم گيري و تصميم سازي و همچنين مباحث 

  .وري سازمانها و شركتها پيگيري نمودمربوط به سود آ

گسترش يافته، كه بقاء و ادامه حيات بسياري از موسسات و شركتها  يامروزه رويكرد مديريت پروژه به قدر

  .مديريت پروژه در آنها وابسته استصحيح به چگونگي و ميزان اجراي 

گسـترش مبـاني و مفـاهيم مـديريت     ي معرفـي و  رويكرد مديريت پروژه، در زمينه در سير تحوالت و رشد

به همراه رشـد و  . برنامه ريزي و كنترل پروژه ، تالش هاي ارزنده اي انجام شده است  پروژه و سيستم هاي

از . رشـد و توسـعه يافتـه انـد     ي آن نيـز بزارها و تكنيك هاي مورد استفادهتوسعه رويكرد مديريت پروژه، ا

د و يـ شند كه با توجه به رشد و پيشرفت فناوري اطالعات و رايانـه، تول باها مينرم افزار ،ي اين ابزارهاجمله

ينـدهاي  آيكي ازنرم افزارهـاي كـاربردي كـه در فر   . به كارگيري نرم افزارها نيز رشد چشمگيري داشته است

  .باشدمي Microsoft projectمختلف مديريت پروژه قابل استفاده است نرم افزار 

ي برنامه ريزي و كنترل و در حوزه هاي مديريت زمـان و هزينـه داراي قابليتهـاي    يندهاآاين نرم افزار، در فر

  .مناسبي است

 تاليف آقاي مهندس محمد نوروزي Microsoft Project 2007آموزش نرم افزار  ،حاضر همنبع اصلي جزو

  .هايي به آن افزوده شده استبوده كه بنا به ضرورت بخشي

  نگاهي گذرا به مباحث آينده – 2

پروژه و پياده سازي آن در نرم افزار بيان خواهد  WBSي ي تهيهزوه ابتدا مقدمه اي در مورد نحوهدر اين ج

  .گرددبندي فعاليت هاي پروژه تشريح مي سپس مباحث مربوط به زمان ،شد

و درمـورد شـاخص هـاي    ي پـروژه تشـريح   هادرادامه مباحث مرتبط با برنامه ريزي و كنترل منابع و هزينه 

و در نهايت برخي موارد كـاربردي در مـورد كنتـرل هـا و     ديريت ارزش كسب توضيحاتي ارائه شده است م

  .گزارشات مورد استفاده در پروژه ها مطرح خواهد شد
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  ساختار تقسيم كار – 3

اتمام موفق پروژه ، نيازمند وجود يك برنامه است كه در اين برنامه تمامي فعاليت ها و تالشـهايي كـه بايـد    

جام شود تعريف شده، همچنين وظايف و مسئوليت هر فرد در قبال انجام اين فعاليت ها و بودجه و زمـان  ان

  .الزم براي انجام آنها مشخص گردد

ريـزي بـه همـراه    ايـن برنامـه  . ي مدير پروژه و تيم مديريت پروژه مي باشد آماده سازي اين برنامه بر عهده

 يكي از گامهاي اساسي ايجاد اين برنامـه . اجراي پروژه صورت گيرد تفصيل و جزئيات آن بايد قابل از آغاز

  .مي باشد WBSيا » ساختار تقسيم كار«ي تهيه

  

  تعريف ساختار تقسيم كار -3-1

 هـر . هايي است كه براي انجام پروژه ضروري هسـتند اي از كارها و يا فعاليتمجموعه» ساختار تقسيم كار«

طريـق مهندسـي    د ازيهاي تحقيقاتي، ساختماني، احداث كارخانه و تولپروژهيا پروژه اعم از طرحها يا  طرح

در نظر  ،هاي متعددي هستندي از مراحل مختلف كه حاوي فعاليتاتوان به صورت مجموعهعكوس، را ميم

 ساختار تقسيم كار، كل طرح. باشدت ها مييهاي اصلي مديريت پروژه تعريف همين فعاليكي از پايه. گرفت

كند كه بيانگر واحدهاي كاري مشخصي هسـتند و سيسـتم مـديريت پـروژه     يا پروژه را به اجزايي تقسيم مي

و مهم، مشخصه هاي پروژه و  هر پروژه بايد با توجه به شرح فعاليتهاي اصلي. گرددحول اين فعاليتها بنا مي

  :ها بايدفعاليت يي تقسيم گردد كه اين زيرنيز زمانبندي آنها، به زير فعاليتها و اجزا

به اين معنا كه بتوان به هر يك از اين اجزاء منبع و نيـروي انسـاني اختصـاص    : قابل مديريت باشند •

  .داد

چنانچـه جزئـي بـا    . جه اشتراك آنها با يكديگر حداقل باشـد و ويعني وابستگي اجزاء: تقل باشندمس •

ري كه فاقد وجه اشتراك باشـند،  ن جزء را به اجزاء كوچكتآجزء ديگر داراي وجه اشتراك بود بايد 

  .تقسيم نمود

ا را بـه  اجزاء كاري بايد به نحوي در نظر گرفته شده باشند كـه بتـوان مجمـوع آنهـ    : يكپارچه باشند •

  .ي يك بسته ي كلي در نظرگرفتصورت يكپارچه و به منزله

اري كل پروژه پيشرفت كاري اجزاء كاري را بايد بتوان برحسب پيشرفت ك: قابل اندازه گيري باشند •

  .محاسبه و اندازه گيري نمود

شود و امكـان مـديريت زيـر    در نهايت ، تصوير كامل پروژه، از كنار هم قراردادن اين زير فعاليتها حاصل مي

  .وردآفراهم مي سيستمها و اجزائ سازماني مرتبط با آنها را
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 تيـ كـه قابل » 2بسته كـاري «يا » 1فعاليت«به عبارت ديگر ، ساختار تقسيم كار، در نهايت پروژه را به تعدادي 

هر . نمايد م ميسيت پذيري، ارزيابي و كنترل را دارند تقيمسئول ،زمانبندي ، تخصيص منابع و نيروي انساني

» مـدير بسـته كـاري   « است كه به كارشناس متخصص كه اصطالحاً» كنترلي –اجرايي «بسته كاري يك جزء 

يك هدف خاص قابل انـدازه گيـري را بـراي     ،ير بسته كاري وظيفه داردمد. گرددشود، واگذار ميناميده مي

او همچنين بايد شرح تفصيلي، مشخصات كيفي، بودجـه ، نيـروي انسـاني و    . بسته كاري خود تعريف نمايد

  زمان مورد نياز بسته كاري خود را مشخص نمايد

  روش تهيه ساختار تقسيم كار -3-2

م كـار داراي  يساختار تقس. منطقي و روال منظم و سيستماتيك را طي كندساختار تقسيم كار بايد يك ترتيب 

برنامـه  «يـك   حطسـ . باشـند  سطح مـي  6م كار داراي يساختار تقس انواع گوناگون و متنوعي است اما عموماً

باشد كه زمـان و هزينـه ي انجـام ايـن     »  4پروژه« ، است يك برنامه ممكن است خود شامل چندين » 3جامع

  .باشدمان پروژه هاي زير مجموعه خود ميبا مجموع هزينه و ز ابربر ابرنامه ر

و هـر وظيفـه   » 6وظـايف فرعـي  « و وظايف اصلي به تعـدادي  » 5وظايف اصلي« سپس هر پروژه به تعدادي 

اليتهـا،  برخـي از فع . گـردد اسـت تقسـيم مـي   » فعاليـت « شامل چنـد  كه » بسته كاري« فرعي نيز به تعدادي 

شـود ماننـد همـاهنگي هـا، تمـاس هـا،       ، كه منجر به توليد يك محصول نميباشندمي» 7يبانيفعاليتهاي پشت«

  .پيگيري ها و ساير موارد مشابه آن 

   

                                                 
1 Task 
2 Work Package 
3 Total Program 
4 Project 
5 Task 
6 Subtask 
7 Level of Efort 
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  عنوان سطح  شماره سطح  

  برنامه جامع  1  

  پروژه ها  2  سطوح مديريتي

  وظايف  3  
  

  زير وظايف  4  

  بسته هاي كاري  5  سطوح فني

  فعاليتهاي پشتيباني  6  
(LOE) 

  

  

در تهيه ساختار تقسيم كار ابتدا عناصر سطح يـك را مشـخص نمـوده و سـپس سـطح دوم و سـپس سـاير        

  .سطوح، تا ساختار تقسيم كار تكميل شود

  معيارها و ضوابط ساختار تقسيم كار -3-3

توسـط   گردد و سطوح پايينيتوسط مشتري يا كارفرما تعيين مي سه سطح بااليي ساختار تقسيم كار، معموالً

  .هر سطح داراي يك هدف اساسي است. ودشپيمانكار ايجاد مي

بودجـه ريـزي    2در سطح . باشدهدف سطح يك ، تقسيم برنامه به يك سري پروژه و واگذاري پروژه ها مي

  .گيردزمانبندي صورت مي 3شده و در سطح انجام 

  :باشد سطح ساختار تقسيم كار بايد داراي خصوصيات و ويژگيهاي زير

يـا  » بخش«كند و نبايد به يك ي فعاليتها را منعكس ميساختار تقسيم كار، مجموع يكپارچهسه سطح بااليي 

تعيـين مـي  ) وظايف اصلي و فرعي( 5 و 4فعاليتهاي مربوط به بخشها درسطح . قسمت خاصي وابسته باشد

  .گردد

  .رابر باشدكارهاي مورد نياز براي يك سطح بايد با مجموع كارهاي سطوح زيرين آن ب �

كاري بايد فقط و فقط در يكي از سطوح بيان شود به عنوان مثال اگر يك وظيفه اصـلي بـه   هر جزء  �

توان آن را به عنـوان يـك بسـته    تعريف شد ديگر نمي» ختمان مسكونيساخت فونداسيون سا« نام 

يي و از يـك  ، بسته هاي كاري بايد قابل شناسـا 5در سطح .( كاري در سطوح پايين تر نيز ذكر نمود

  )جنس كار باشند
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تواند در هر اين سطح مي ،نامندمي» بسته كاري«باشد را عمدتا ت مييسطحي از پروژه كه قابل مدير �

  .سطحي غير از سطح يك واقع شود

  .ساختار تقسيم كار بايد محدوده كاري فعاليتها را مشخص كند �

كار را بر عهده دارند و گزارشاتي را كه م يه سطح باالي ساختار تقسست يمديران پروژه عمدتا مدير �

باشد به همين دليل دربرخي شـركتها،  ط به اين سه سطح مي,fدهند مربراي وضعيت پروژه ارائه مي

اني براي سباشند يك استاندارد و فرمت يككه داراي پروژه هاي مشابه هم مي خصوصا شركت هايي

  .گردديه و ارائه اين گزارشات ارائه ميته

و همچنين براي شـركتهايي كـه درگيـر پـروژه      6تا  4ات سطح شيك فرمت يكسان براي گزارارائه  �

  .ند تقريبا غير ممكن استشابهاي متنوع و غير مشابه مي

باشد، هنگام اجراي پروژه م كار مييي حساس طراحي ساختار تقسته هاي كاري مرحلهسشناسايي و تعيين ب

  م كار قرار گيرنديته هاي كاري در سطوح باالتر ساختار تقسسپروژه، بان فني رنيز ممكن است بنابر نظر مدي

بايـد كامـل، مناسـب، سـازگار و داراي تسلسـل و       م كـار يته شده در سـاختار تقسـ  ففعاليت هاي در نظر گر

  .پيوستگي باشد

ساختار تقسيم كار بايد هم شامل وظايف مانند امور مهندسي، توليد ، تست و بازرسي و هم شـامل   �

زمنديهاي پروژه مانند سخت افزار، خدمات، تاسيسات و ساير موارد مشابه باشد در ضمن ساختار نيا

  .بر گيردها را نيز در تقسيم كار بايد هزينه

  م كار تعيين گردديمسئول اجراي هرفعاليت بايد در يك ساختار خاص و مشخص در ساختار تقس �

  .ف مورد نياز را تهيه نمودبايد بر اساس ساختار تقسيم كار بتوان گزارشات مختل �

كنـد كـه   م كار، پروژه را به تعدادي فعاليت يا بسته كاري تقسيم مييهمانگونه كه قبال اشاره شد ساختار تقس

ت زمان بندي، تخصيص منابع، مسئوليت پذيري، ارزيابي و كنترل را يت ها ، قابلياين بسته هاي كاري يا فعال

و تهيه يك ساختار تقسيم كار مطلوب و مناسب بايد به نكات زير توجـه   اين براي تفكيك كارهابنابر. دارند 

  :نمود

بايد بين فعاليتهايي كه با ماهيت و طبيعت فيزيكي متفاوت در درون يك كار قرار دارند تفاوت قائل  �

به عنوان مثال در ساخت يك محصول كه داراي فعاليتهاي مكـانيكي و فعاليتهـاي الكترونيكـي    . شد

  .ختار تقسيم كار، بايد اين فعاليتهارا از هم مجزا نموداست، در سا
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دو  ت ازيـ الزم اسـت كـه فعال   تسريع در انجام برخي فعاليتها، برخي اوقات جهت كاهش ريسك يا �

ت دو رتهـا بـه صـو   يلذا بهتر است اين فعال. با دو مسئول مشخص انجام شود ،طريق مجزا و موازي

  .ته شودفت جدا از هم در نظر گريفعال

ت رن را بصـو آيد، بهتر است آت مشابه در دو مكان مختلف به اجراء دريچنانچه الزم باشد يك فعال �

  .ت جداي از هم در نظر گرفتيدو فعال

ت، جهت اجرا، نياز به منابع مختلفي از نظر تعداد، نوع و يا كيفيت يخي پروژه ، يك فعالرب گاهي در �

ت مختلف امكان تخصيص صـحيح  يدو يا چند فعالت به يمنابع مورد مصرف دارد، تفكيك اين فعال

  .تر و كنترل بهتر فعاليت را به دنبال دارد

جهـت رفـع   ، خي فعاليتها موجب عدم كنترل دقيق آنها شودربودن مدت زمان ب ممكن است طوالني �

تهـا تـا آنجـا    يمعموال تقسـيم فعال . ت به چند فعاليت كوچكتر تقسيم شودياين مشكل بهتر است فعال

 خي موارد ممكـن اسـت  رته در ببال. دست به حدود دو هفته برييابد كه زمان اجراي هر فعالميادامه 

پـروژه هـاي كوچـك، يـك      در. دسيك ماه يا دو ماه هم بر ت ها بيشتر شده و بهيزمان اجراي فعال

 ته هـاي سـ تـه ايجـاد ب  بباشد الميهفته  4يا 2ساعت و يا 80بسته  كاري مطلوب، داراي مدت زمان 

سـاعت زمـان نيـاز دارد     -يك ميليون نفر با اين مدت زمان در پروژه هاي بزرك كه بيشتر از كاري

بايست مجموع مدت لذا در پروژه هاي بزرگ مي به ايجاد تعداد زيادي بسته كاري خواهد شد منجر

  .اين باشد زمان بسته هاي كاري بيش از

وظـايف اصـلي پـروژه    . است » وظايف اصلي«كار همانگونه كه قبال بيان شد يكي از سطوح ساختار تقسيم 

  :باشد بايد داراي ويژگيهاي زير

  .خ شروع و ختم مشخص و تعريف شده داشته باشندييك تار �

ت عملي پروژه را با پيشرفت برنامه اي آن فنها پيشرآبتوان با توجه به ميزان انجام و پيشرفت اجراي  �

  .دو آنچه در برنامه مورد انتظار بوده مقايسه كر

  داراي مدت زمان انجام مشخص بر اساس كل مدت زمان اجراي پروژه باشند �

  شده درج شده باشند حيت مستند دريك سري فرمهاي طرارقابل استناد باشند يعني به صو �

-ساختار تقسيم كار انجـام مـي  » بسته كاري« نامه ريزي ها عمدتا درسطح رگ ، بردر پروژه هاي بز �

  :باشدويژگيهاي و خصوصيات زير ميود، بسته كاري داراي ش

  .ساعت نشان دهد –ميزان كار مورد نياز هر سطح را بر اساس فنر  
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بسـته ديگـر    به وضوح قابل تفكيك و شناسايي باشد يعني بتوان به آسـاني يـك بسـته كـاري را از     

  .تشخيص داد

ت واقعـي  فپيشـر توان  زمان شروع و ختم مشخصي است مي با توجه به اينكه هر بسته كاري داراي 

  .را در هنگام اجرا نشان داد يك بسته كاري

اندازه  ساعت يا ساير واحدهاي قابل -يا نفر) ريال( بودجه و هزينه مورد نياز را براساس واحد پولي 

  .مشخص نمايد مالي گيري

  .دهدزمانهاي كوتاهتر تقليل مي ي كاري، بابه تعدادي، محدوده را زمان كار مورد نظر 

ليـت هـاي   امديريت پروژه هـاي رواج يافتـه و آن تركيـب و ادغـام فع     اشتباه بارزي دريك خطا و  �

مت ، به يـك تـيم   سممكن است دريك بخش يا ق. با يكديگر است  ت هاي ادارييپشتيباني و فعال

تواند، مذاكرات يا هماهنگي هاي الزم باشد، اين تيم، مي هماهنگ كننده يا يك تيم مذاكره كننده نياز

ت هاي ايـن تـيم را در تمـامي قسـمتهاي     يلذا نبايد فعال ،دسانر را نيز به انجام هژخشهاي پروساير ب

  .گردده ميژاين كارباعث ايجاد زمانهاي غير واقعي در پرو ارداد زي ه تعميمژپرو

شود لذا بهتـر اسـت   ه ميژنه ها و زمان پرويتن هزفباعث باال ر يت هاي اداري و پشتيبانيگاهي فعال �

م كار قرار داد كه در صورت تمايـل مشـتري جهـت    يرا به صورت مجزا، در ساختار تقس اين بخش

  . صورت دادرا  ن به راحتي بتوان اين كارآت هاي يحذف يا كاهش فعال

  

  انواع ساختار تقسيم كار -3-4

افـراد   يكار به ميزان مهارت، هنر و تجربـه روشهاي مختلفي براي تهيه ساختار تقسيم كار وجود دارد و اين 

از بين روش هاي گوناگون تقسيم كار بايد آن روشي را انتخاب كـرد كـه در مراحـل مختلـف     . بستگي دارد

  .پروژه، مديريت و كنترل پروژه را تسهيل نمايد

  :انواع روشهاي تهيه ساختار تقسيم كار

  تجزيه فيزيكي�

  تجزيه كاري ياوظيفه اي�

  اجرا/ آزمايش/ ساخت/ تجزيه طراحي�

  براساس فازهاتجزيه �

  تجزيه جغرافيايي �

  تجزيه نقش اقتصادي�
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  تجزيه سازماني�

  .و در برخي موارد ممكن است، ساختار تقسيم كار، تلفيقي از روشهاي فوق باشد

  

  

  مراحل تهيه و آماده سازي ساختار تقسيم كار-3-5

باشـد را  ر ميابتدا يك ساختار تقسيم كار مقدماتي كه فقط شامل سه سطح اولية ساختار شكست كا �

  .تهيه نماييد چنانچه ضرورت يافت ساير سطوح را نيز اضافه كنيد

بايد ساختار تقسيم كار مقدماتي را توسعه دهيـد جهـت شناسـايي فعاليـت هـا از اطالعـات        سپس �

پيمانكار و ساختار مديريت استفاده نماييد ساختار تقسيم كار پيشنهادي شما بايد بـا ايـن اطالعـات    

  .باشد سازگاري داشته

گردد كه نيز تهيه مي» نيپيما ساختار تقسيم كار«عالوه بر ساختار تقسيم كار ، گاهي براي يك پروژه �

ن مشخص شده و نسبت به ساختار تقسيم كـار داراي  آسطوح گزارش دهي پيمانكار به مشتري در 

  .بايد شامل سه سطح اول باشد ساختار تقسيم كار معموالً. تفصيل كمتري است

  .تقسيم كار بايد با نيازمنديهاي گزارش دهي و گزارش گيري هماهنگ و سازگار باشدساختار  �

  .ساختار تقسيم كار بايد با ساختار سازماني و سيستم مديريتي پيمانكار سازگاري داشته باشد �

  :ساختار تقسيم كار بايد حتما شامل موارد زير باشد

  )سه سطح اول( درخت سلسله مراتبي�

  دادقرارموارد درخواستي �

  )داد مي بايست تحويل مشتري گرددمواردي كه در پايان قرار( اقالم پاياني قرارداد�

  اطالعات مورد نياز�

  وظايف دستور كار�

  وط به پيكره بنديبالزامات مديريت به خصوص الزامات مر�

براي ساختار شكست كار تهيه نموده و تعاريف اصطالحات مورد » فرهنگ لغت و اصطالحات«يك  �

  .ن ذكر كنيدآاستفاده در پروژه را در 

  .الزامات و نيازمنديهاي گزارش دهي را تعيين نمائيد �

 دادهاي جانبي بوده و قابليت اندازه گيري فعاليـت هـا را داشـته   ر بايد شامل قرارساختار شكست كا �

  .شدبا
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  .بايد هزينه هاي كلي يك سطح با جمع هزينه هاي زير سطح هاي آن يكسان باشد �

تقسـيم بنـدي   .باشـد ) سلسله مراتبي( تواند داراي يك ساختار درختيساختار ساختار تقسيم كار مي �

بـه ترتيـب    سازماني شركت نيـز مطـابق بـوده و    تواند با ساختاري ميبهاي اين ساختار سلسله مرات

استفاده از  ،روش ديگر براي طراحي ساختار. ، گروه و واحد باشد)دپارتمان و قسمت( داراي بخش،

. صورت شاخه شاخه تقسيم بندي مي كند به ت هاي پروژه راياست كه اجزا و فعال نمودارشبكه اي

روش درختي در سطوح پاييني ساختار تقسيم كار تنها يك واحد مشخص از چـارت سـازماني،    در

روش شـبكه ممكـن اسـت واحـدهاي      بود در حالي كه در فعاليت خاص خواهد مسئول انجام يك

  .مختلفي مسئول انجام چندين فعاليت باشند

يه ساختار تقسيم كار پروژه هاي خود ته 3و  2، 1برخي شركتها يك متدولوژي عمومي براي طراحي سطوح 

نهـا  آهـاي طراحـي سـاختار تقسـيم كـار      گيرند و تفاوتمي پروژه هاي خود آنرا به كار مياند كه در تمانموده

  .باشدبه بعد مي 4ازسطوح 

روش مختلف براي ايجاد ساختار تقسيم كار وجود دارد كه در جدول زير مشخص گرديده  به طور كلي سه

  :است

 WBSانواع روشهاي تهيه  - 1جدول 

  سطح

  روش

  چرخه حيات  تشكيالتي
  جريان

  )انجام وظايف(

  برنامه  برنامه  برنامه  برنامه

  سيستم  چرخه حيات  بخش  پروژه

  زيرسيستم  سيستم  دپارتمان و قسمت  وظيفه اصلي

  )كاركنان( افراد  زير سيستم  گروه  زيروظايف

  )كاركنان( افراد  افراد  افراد  بسته كاري

  )كاركنان( افراد  افراد  افراد  فعاليت پشتيباني

  

كند، اين روش براي پروژه هاي با مدت خرد ميستم و زير سيستم هاي اصلي كارها را به سي» جريان« روش

  .سال مناسب است 2زمان كمتر از 
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-باشـد اسـتفاده مـي   چرخه حيات كه مشابه روش جريان ميبراي پروژه هاي طوالني و بزرگ تر،  از روش 

  .گردد

يكپارچه سازي بين وظايف و واحدها نياز كمتري است  به كيالتي نيز براي پروژه هاي تكراري كهشروش ت

  .ودشاستفاده مي

به عنوان . باشدپروژه مي) دستاوردهاي(كار بر اساس اقالم قابل تحويل  ، شكست WBSي روش ديگر تهيه

، در اين پروژه سـه قلـم قابـل    دبگيري را در نظر» احداث اسكلت قسمت زير زمين ساختمان«پروژه ي  ،مثال

ابـل تحويـل   و هـر قلـم ق  » اسكلت«و » فونداسيون«، »گود برداري« تعريف شده است كه عبارتند از تحويل 

نمـودار  . اين پروژه در شكل زير رسم شـده اسـت   WBSباشد كه نمودار درختي داراي يكسري فعاليت مي

  .دهددرختي زير، كليه فعاليتهاي مورد نياز هر يك ازوظايف اصلي را در سطوح بعدي نمايش مي

  
 .مربوط به پروژه تهيه گرديد حال بايد اين ساختار را در نرم افزار پياده نمود WBSتا اينجا طرح 
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  MSProjectشروع كار با نرم افزار - 4

 پـروژه پيشـرفت   مراحل تهيه برنامـه زمانبنـدي و كنتـرل   در اين بخش به منظور درك بهتر نرم افزار در ابتدا 

  :ارائه شده استشرح ذيل 

  پروژه تعريف �

  تعريف تقويم فعاليتها �

 WBS ساختار شكست پروژهتعريف فعاليتها  �

  تخمين زمان فعاليتها �

 تعريف روابط پيش نيازي �

  تعريف منابع �

  تخصيص منابع و تسطيح �

 Sايجاد طرح مبنا و نمودار  �

  بروز رساني فعاليتها ، منابع و هزينه ها �

  تهيه گزارشات پيشرفت دوره و تجزيه و تحليل نتايج �

  

  تعريف پروژه - 5

را نمـايش  » گانـت چـارت  «به طور پيش فرض، نرم افزار نمـاي   را اجرا نماييد ، MSP2007ابتدا نرم افزار 

كليك كنيـد   Gantt Chartبر روي  Viewچنانچه نماي گانت چارت قابل مشاهده نيست از منوي . دهدمي

  .تا نماي گانت چارت ظاهر شود

است، در صورتي كه اين در زمان باز  Project Guideفاده از ابزار ساده ترين روش براي تعريف پروژه است

را بـه   Project Guideتوان با راست كليك بـر روي منـو پنجـره    كردن نرم افزار اين بخش موجود نبود مي

در ابتدا تاريخ شـروع پـروژه مشـخص     Define The Projectبرنامه افزود، در اين بخش با كليك بر روي 

را  Noمربوطـه   Optionكنيـد از  اسـتفاده نمـي   MSProject Serverحله در صورتي كـه از  نموده و در مر

  .كنيد Saveانتخاب و تغييرات را 
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در صورتي كه بعد از ذخيره پروژه و يا در زمان ثبت اطالعات مربوط به فعاليتها تمايل به تغيير زمان شـروع  

  :پروژه مسير زير را طي كنيدبراي تعيين زمان شروع توانيد پروژه داشتيد مي

  .شودكليك كنيد صفحه ي زير ظاهر مي Project Informationبر روي  Projectاز منوي 
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  .وارد نماييد Start dateدر اين صفحه زمان شروع پروژه را در فيلد 

  :تعريف تقويم كاري پروژه - 6

 Define General Workingدر بخـش   Project Guideتوان با استفاده از ابزار تقويم كاري پروژه را مي

Time  تعريف نمود، در بخش سه تقويم به صورت پيش فرض در نرم افزارMSProject   تعريف شده كـه

  .تقويم استاندارد براي برنامه ريزي پروژه در نظر گرفته شده است

 Checkدي با استفاده از به منظور ويرايش زمانهاي كاري ابتدا تقويم مربوطه را انتخاب كرده و در بخش بع

Box توان آن روز را به صورت روز كاري تعريف نمودهاي موجود براي هر روز هفته مي.  

 I want to adjust the working hoursتوانيـد  صورت تمايل بـه تغييـر سـاعات كـاري در هـر روز مـي      در 

  :دهدن ميساعات كاري را در هر روز ويرايش كنيد شكل زير مراحل انجام كار را نشا
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بر روي  Toolsاز منوي توانيد به منظور ثبت روزهاي كاري خاص و موارد استثناء در تقويم كاري پروژه مي

Change Working Time كليك كنيد تا صفحه ي زير ظاهر شود.  

  
يـك  تـوان  ن اين دكمه مـي وجود دارد با زد Create New Calendarدرباالي صفحه ، سمت راست دكمه 

تقويم جديد ايجاد نمود چنانچه در موارد خاص، به تقويت ويژه اي نياز داشتيد، اقدام به ايجاد تقويم جديد 
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باشد، اصالح نمـوده و  مي Standardيد ، در غير اين صورت، تقويم جاري نرم افزار را كه تحت عنوان ينما

  .به كار گيرد

و  Work Weeksدو زبانه بـه نامهـاي    Change Working Timeبراي اصالح تقويم در پايين صفحه ي 

Exceptions وجود دارد.  

  .كليك كنيد Work Weekبرروي زبانه 

  
روي اين عبـارت دو بـار كليـك كنيـد و يـا دكمـه       . نوشته شده است  [Default]عبارت  Nameدر ستون 

Details  را بزنيد صفحه ي[Default] Details for شودگشوده مي:  

  
  :درسمت راست سه گزينه وجود دارد. صفحه روزهاي هفته درج شده استدر سمت چپ اين 

Use Project default times for these days 
  .شودن روز هفته در نظر گرفته ميآ براي MSPبا انتخاب اين گزينه زمانهاي كاري پيش فرض نرم افزار 
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  :اين زمانهاي پيش فرض به صورت زير است

  بعدازظهر 13-17صبح و  8-12سايرروزهاي هفته از ساعت يل و روزهاي شنبه و يكشنبه تعط
Set days to nonworking time 

  گيردد، به عنوان روز تعطيل در نظر ميبا انتخاب اين گزينه نرم افزار روزي از هفته را كه انتخاب كرده اي
Set day(s) to these specific working times 

ساعات كاري مورد نظر خود را براي روزي از هفته كـه انتخـاب نمـوده ايـد،     توانيد با انتخاب اين گزينه مي

  .تعيين كنيد

روزهاي پنجشنبه ساعت كاري تـا   همانگونه كه مي دانيد در تقويم شمسي ، روزهاي جمعه تعطيل و معموالً

  .قبل ازظهر و روزهاي شنبه و يكشنبه نيز روزهاي كاري و غير تعطيل مي باشد

  .اعمال نمود ،ن اصالحات را در تقويت پيش فرض نرم افزارحال مي بايست اي

از ستون سمت چپ كليـك كـرده در   ) يكشنبه( Sundayروي روز  Details for [Default]در صفحه ي 

  را انتخاب نماييد (…Set day(s) to these)سمت راست گزينه سوم 

و در  8عـدد   Fromرديـف اول سـتون   قرار دارد، در  Toو  Fromاين گزينه جدولي با دو ستون  ندر پايي

را  17عـدد   Toو در ستون  13عدد  Fromبه رديف دوم رفته در ستون را تايپ نماييد ، 12عدد  Toستون 

را انتخاب نموده كارهاي قبلي را كه بـراي روز  ) شنبه( Saturdayحال درستون سمت چپ روز تايپ كنيد، 

به اين ترتيب روزهاي شنبه و يكشنبه طبق تقويم شمسـي بـه عنـوان روز    . يكشنبه انجام داديد تكرار نماييد

  .كاري تعيين شد

را انتخاب نماييد همانگونه كه مالحظه مي نماييد نـرم افـزار بـه صـورت پـيش       (Friday)حال روز جمعه 

 Set)تعطيل است لذا گزينـه دوم   ،ين روز را روز كاري در نظر گرفته، اما در تقويم شمسي اين روزفرض ا

days to nonworking time) سمت راست انتخاب نماييد بـه ايـن ترتيـب روز جمعـه روز تعطيـل       را از

  .خواهد شد

رديـف دوم جـدول    را انتخـاب نماييـد، گزينـه سـوم را انتخـاب نمـوده و       (Tursday)حال روز پنجشـنبه  

From/To را حذف كنيد.  

  .كليك نماييد Details for [Default]در صفحه ي  OKحال برروي دكمه 

همانگونه كه مالحظه مي نماييد تقويت كاري اصالح شده و روزهاي جمعه به عنوان روز تعطيـل بـه رنـگ    

  .مده است و ساير روزها نيز روز كاري مي باشدآخاكستري در 
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ن ايام، ساعات كـاري  آويت كاري پروژه ، روز و يا روزهاي خاصي تعطيل باشد و يا اينكه در چنانچه در تق

با ديگر روزها متفاوت باشد اصالحات مربوط به اين روز يا روزهاي خاص را مي توان به صـورت زيـر در   

  .اعمال نمود متقوي

  :كليك كنيد Exceptionsبر روي زبانه 

  
تـاريخ   Startدر ستون ) » عيد نوروز« به عنوان مثال( اص را تايپ نماييدعنوان آن روز خ Nameدر ستون 

تـاريخ پايـان ايـن ايـام      Finishدر سـتون  ) مارس 20به عنوان مثال( شروع اين ايام تعطيل را مشخص كنيد

  )مارس 23به عنوان مثال ( تعطيل را مشخص كنيد

رنـگ   توانيد با زدن فلـش آبـي  مي نماييد مي را كليك Startهمانگونه كه مالحظه كرديد، هنگامي كه ستون 

بي رنـگ سـمت   آبازدن دكمه هاي فلش . ظاهر شده در گوشه سلول مربوطه، تقويت ماهانه را مالحظه كنيد

چپ و راست روي تقويم ماهانه، مي توانيد ماه مورد نظر را تغيير دهيد تا به ماه مـارس برسـيد در تقويـت    

مـارس را   23نيـز تـاريخ    Finishمربوط به ماه مارس روي روز بيستم كليك كنيد به همين ترتيب در ستون 

  .در نظر گرفته خواهد شدمارس روز تعطيل  23تا  20انتخاب نمائيد به اين ترتيب روزهاي 

نرم افزار به صـورت پـيش فـرض روز    . فقط مربوط به روزهاي تعطيل خاص نيست Exceptionالبته زبانه 

انتخابي را روز تعطيل فرض مي كند، اگر شما بخواهيد در روزهاي خاصي از يك يـا چنـد هفتـه، سـاعات     

 Nameدر سـتون  . تغييرات را اعمال كنيـد  كاري را افزايش و يا كاهش دهيد، مي توانيد در اين قسمت اين

  شودكليك نمائيد صفحه زير ظاهر مي Detailsخاص را تايپ نماييد بر روي دكمه ) هاي(عنوان آن روز
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ساعات كاري مورد نظـر را   From/Toرا انتخاب نموده در جدول  Working Timeحه گزينه فدرباالي ص

  .درج نماييد

  :وانيد تنظيمات زير را اعمال كنيد، مي تExceptionsشما درزبانه 

-چنانچه اين تغييرات در پريودهاي زماني ديگر نيز قابل تكرار است، مي Recurrence patternدر قسمت 

  .توانيد تنظيمات مربوطه را انجام دهيد

-لـذا مـي  . م شده تكرار مي گردديبه عنوان مثال تعطيالت نوروز هر سال به صورت ثابت در تاريخ هاي تنظ

  .را انتخاب نمود Yearlyوان در اين قسمت گزينه ت

شروع و پايان بازه ي زماني اجراي تغييرات اعمال شـده را در قسـمت    Range of recurrenceدر قسمت 

Start  وEnd by   مشخص نمائيد و يا اينكه تعداد پريودهاي مورد نظر را در قسـمتEnd after   مشـخص

  .كه مي خواهيد تعطيالت نوروز اعمال شود را مشخص نماييد به عنوان مثال تعداد سالهايي. كنيد 

توان كاري پروژه انجام گرفته است و مي مبه اين ترتيب پس از انجام كليه تنظيمات، تغييرات مربوط  به تقوي

 .نمود آغازمراحل بعدي را 
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  ساختار شكست پروژهتعريف فعاليتها  - 7

را  WBSاطالعات مربوط بـه  به منظور ثبت فعاليتها و ساختار شكست ابتدا وارد نماي گانت چارت شده و 

  ،عنوان تك تك فعاليت ها را به ترتيبي كه در شكل زيرمشخص شده است. وارد نماييد 

  .وارد نماييد Tsak nameدر ستون  

پس از ورود اطالعات مربوط به فعاليت ها بايد آنها را بر اساس ساختار شكست كـار طراحـي شـده سـطح     

  .دسته بندي مي نمايد "Outline"فعاليتها را به صورت اصطالحا  MSPنرم افزار . بندي نمود

هربسـته  . ددسته بندي نمو» بسته كاري«ت فعاليت ها را در قالب يك سري سمي باي ،در اين نوع دسته بندي

  .شامل يك فعاليت اصلي و يك يا چند زير فعاليت مي باشد كاري

 ،ابتـدا . اشـند بدر اين مثال، فعاليت هاي گود برداري، فونداسيون و اسكلت به عنوان فعاليت هاي اصلي مـي  

بـراي ايـن   . بندي نماييـد فعاليت اصلي اسكلت رابه همراه زير فعاليت هايش در قالب يك بسته كاري دسته 

بـراي  ) 19تـا   15فعاليتهـاي شـماره   (منظور زيرفعاليتهاي مربوط به فعاليت اصلي اسكلت را انتخاب نماييد 

  :انتخاب چند فعاليت مي توانيد به يكي از سه روش زير عمل نماييد

برروي فعاليتهاي مورد نظر  ،صفحه كليد را پايين نگه داشته Ctrlروي فعاليت اول چپ كليك نماييد كليد  -

  .بعدي را، يك به يك كليك نماييد

www.ieun.ir



 MSProject 2007نرم افزار  آموزش
 

23 

 

را پايين نگه داشته روي آخرين فعاليت مورد نظر كليـك   Shiftروي فعاليت اول چپ كليك نماييد كليد  -

  .نها انتخاب مي گرددآنماييد فعاليت ابتدايي و انتهايي و تمامي فعاليتهاي بين 

اول فشار دهيد كليد موس را پايين نگه داشته و نشانگر مـاوس را   فعاليت كليد سمت چپ موس را روي -

  .تا آخرين فعاليت مورد نظر بكشيد

تا  15در نوار ابزار وجود دارد كليك نماييد به اين ترتيب فعاليتهاي �را كه به صورت  Indentحال آيكون 

  .تعيين گرديدند) اسكلت(14به عنوان زير فعاليتهاي فعاليت  19

  .از مسير زير نيز قابل دسترسي است Indentروش فوق دستور عالوه بر 

  .كليك كنيد Indentو سپس  Outlineبرروي  Projectاز منوي 

  .همين كار را براي زير فعاليت هاي فونداسيون و زيرفعاليت هاي گود برداري انجام دهيد

مي توانيد بـا انتخـاب آن فعاليـت و    چنانچه به اشتباه، فعاليتي را زير مجموعه ي فعاليت ديگري قرار داديد، 

قرار دارد، آن فعاليـت   Indentدر نوار ابزار كنار آيكون    كه به شكل Outdentكليك كردن روي آيكون 

  .را، از زير مجموعه ي مذكور خارج نماييد

از طرفي، فعاليت هاي اصلي گود برداري، فونداسيون و اسكلت خود بـه عنـوان زيـر مجموعـه ي فعاليـت      

شوند لذا بايد اين فعاليتهـا را ، زيـر فعاليـت    محساب مي» احداث اسكلت قسمت زير زمين ساختمان«ياصل

را انتخـاب  ) 14و6و2فعاليتهـاي  (قرار دهيد، براي اين كار سـه فعاليـت مـذكور    »احداث اسكلت ساختمان «

به طور كامل در نرم افـزار پيـاده    WBSبه اين ترتيب ساختار كليك نماييد،  Indentنماييد و برروي آيكون 

  .خواهد شد

مده و تمامي آدر + د كه با كليك بر روي آن به صورت وجود دار -يك عالمت » فعاليت اصلي«در كنار هر 

مـي تـوان آنهـا را دوبـاره ظـاهر      +  تهاي مربوط به آن مخفي مي گردند وبا كليك بـر روي عالمـت  يزيرفعال

  .ساخت

 Showزير فعاليتهاي مربوط به يك فعاليت اصلي، مـي تـوان از آيكـون هـاي     براي نمايش يا مخفي كردن 

Subtask  وHide Subtask  در نوار ابزار قرار دارند نيز استفاده نمود – و+ كه به شكل.  

داراي سطوح متعدد و تعداد فعاليت فراواني باشد،  برخي اوقات نيـاز اسـت سـطح     WBSچنانچه ساختار 

مي توانيـد مسـير زيـر را     WBSابل مشاهده باشد، براي نمايش سطح خاصي از ق WBSخاصي از ساختار 

  :طي نماييد

  .مورد نظر را كليك كنيد (level)و در نهايت سطح  Showو سپس  Outlineبر روي  Projectاز منوي 

www.ieun.ir



 MSProject 2007نرم افزار  آموزش
 

24 

 

 Prpject-WBS-Define codeتـوان از منـوي   مي WBSبه منظور ايجاد يك ساختار كدينگ براي سطوح 

  .استفاده نمود

  
  :باشدتنظيمات مربوط به اين پنجره به شرح زير مي

Project Code Prefix  كه براي اضافه كردن يك پيشوند به كدهايWBS شود، به تعداد استفاده مي

سطوح ساختار شكست را  Levelسطوح ساختار شكست كه از پيش براي پروژه تعيين نموده ايد در بخش 

  .زير هم تعريف كنيد

د اين كناست كه سطح مورد نظر تعريف مي راكتريادهنده نوع ك نشان Sequenceبراي هر سطح قسمت 

شود، طول كد از بخش به ترتيب شامل اعداد، حروف بزرگ، حروف كوچك و كاراكترهاي صفحه كليد مي

در صورتي كه .گيردانجام مي Separatorو جدا كننده هر سطح با سطح بعدي از طريق  Lenghطريق 

شود در براي فعاليتهاي جديد توليد مي WBSفعال باشد كد  generate WBS code for newtaskگزينه 

توان با راست كليك بر روي سر ستونها در نماي گانت ستون مي WBSزمان سازماندهي فعاليتها در سطوح 

WBS را مشاهده نمود.   

نوع ديگري از فعاليتها نيز وجود  (Sub Task)و زير فعاليتها  (Summary Task)عالوه بر فعاليتهاي اصلي 

  .اطالق مي گردد Milestoneدارد كه به آنها 

Milestone     يك رويداد مهم در پروژه مانند آغاز يك فاز خاص، عقد يك قرار داد مهم، تحويـل يـك قلـم

به صـورت   روژه مي خواهيد آنها راباشد كه شما در مسير پيگيري و كنترل اجراي پمهم و يا موارد مشابه مي

ن دوبـار  آقـرار دهيـد بـر روي     Milestoneبراي اينكه يك فعاليت را به عنوان خاص نشانه گذاري نماييد، 

www.ieun.ir



 MSProject 2007نرم افزار  آموزش
 

25 

 

را انتخـاب كنيـد در    Advanced) زبانـه (تـب  . ودشـ گشوده مي Task Informationكليك نماييد صفحه 

در آن درج  √كليك نمائيد تا عالمت  Mark task as milestoneانتهاي صفحه، بر روي مربع مقابل گزينه 

تعيـين شـده و در نمـاي     Milestoneكليك نماييد فعاليت مذكور به عنوان  okشود سپس بر روي دكمه ي 

  .گانت چارت عالمتي به شكل لوزي مقابل اين فعاليت رسم شده است

باشـند بـه عنـوان مثـال     وجود دارند كه داراي ماهيتي تكـراري مـي   MSProjectنوع ديگري از فعاليتها در 

گـردد، بـراي ايجـاد فعاليتهـاي     جلسات هفتگي با كارفرماي پروژه به عنوان يك فعاليت تكراري مطرح مـي 

را انتخاب نماييد بـه ايـن ترتيـب پنجـره زيـر       Recurring Taskگزينه  Insertتكراري در پروژه از منوي 

  .ود در اين پنجره نام فعاليت، زمان و الگوي تكرار را براي فعاليت وارد نماييدشداده مينمايش 

  

  تخمين زمان فعاليتها -8

مورد نظر، حال مي بايست اطالعات مربوط به مدت زمان انجام  WBSپس از سازماندهي فعاليتها بر اساس 

  .هريك از فعاليتها را وارد نمود

در بخش مديريت زمان پروژه، آموختـه ايـد روشـهاي مختلفـي بـراي      همانگونه كه در مبحث تخمين زمان، 

  .ودشروش زير تخمين زده مي چهار يكي از به تخمين زمان فعاليتها وجود دارد معموال مدت زمان فعاليتها

  قضاوت كارشناسانه �

  برآورد قياسي �

  محاسبه براساس روشهاي زمان سنجي �

  روش سه نقطه اي �
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شـود زيـرا   يابي زمان يا زمان سنجي براي تخمين زمان پروژه ها استفاده نمـي روشهاي متداول ارز معموالً از

دارد در حـالي  » نمونه ي مشـاهده « ته و نياز به يك تعداد فاين روشها معموالً براي كارهاي تكراري به كار ر

عاليتهاي از روشهاي ديگري جهت تخمين زمان ف بايد كه پروژه ها ، ماهيتي غير تكراري دارند به همين دليل

  .پروژه استفاده كرد

برآورد مدت زمان فعاليت ها، به دليل وجود عوامـل مختلـف مـوثر در انجـام      معموالً :قضاوت كارشناسانه

لذا براي تسهيل در برآورد زمـان فعاليتهـا، نظـرات و قضـاوت هـاي كارشناسـانه كـه از        . مشكل است ،آنها

در صورت عدم دسترسـي بـه چنـين    . اطالعات و سوابق پيشين الگو گرفته اند، مورد استفاده قرار مي گيرند

  .كارشناسايي هايي ، برآوردها اساساً نامطمئن و پر مخاطره اند

 شود، اسـتفاده ازمـدت  نيز گفته مي» برآورد ازباال به پايين«ر از برآورد قياسي كه به آن ،منظو: برآورد قياسي

ورد مـدت زمـان اجـراي    آباشـد در بـر  ت مشابه كه پيش از اين انجام شده است، مييزمان واقعي انجام فعال

ويـه مـذكور   عات مفصل و مشروع ، در مورد پروژه وجود دارد، رالپروژه، هنگامي كه حجم محدودي از اط

مـاني  زورد قياسـي، بيشـتر   آبر. دشابورد قياسي، نوعي قضاوت كارشناسانه ميآبر. درگيمورد استفاده قرار مي

و افـراد تهيـه كننـده ايـن     . باشـند  ت مـورد نظـر  يـ ت هاي پيشين ، كامال شبيه فعاليقابل اعتماد است كه فعال

 .باشند برآوردها، از تخصص الزم برخوردار

، بدبينانـه  (Optimistic)در اين روش براي هر فعاليت سه زمان به صـورت خوشـبينانه   : روش سه نقطه اي

(Pessimistic)  و محتمل ياExpected شود و زمان تقريبي فعاليت بـا اسـتفاده از رابطـه    در نظر گرفته مي

 :گرددزير محاسبه مي

را كليك كنيـد   Pert Analysisو سپس  Toolbarsگزينه  Viweاز بخش  Pertبراي دستيابي به نوار ابزار 

  :يابدبه اين ترتيب نوار ابزار زير نمايش مي

  
از نوار ابزار باال فيلدهاي مربوط به زمانهاي خوشبينانه و بدبينانه و محتمل را بـه   Pert Entry Sheetگزينه 

تـوان وزن اختصـاص داده شـده بـه     مي Set Pert Weightنمايد، با استفاده از گزينه نماي گانت اضافه مي

زمان اصـلي   Calculation Pertزمانها را ويرايش نمود، پس از وارد كردن مقادير زماني با استفاده از گزينه 

  .شوديم Durationاز طريق فرمول محاسبه شده و جايگزين زمان موجود در فيلد 
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تخمين بر اساس تجارب گذشـته،روش داده هـاي اسـتاندارد، مـدت      ،و گمان روشهاي ديگري، نظير حدس

زمان هاي مبتني بر كميت و يا سايرروشهاي مشابه جهت تخمين زمان فعاليت هاي پروژه مورد استفاده قرار 

  .مي گيرد

ورد آمانهـاي بـر  زپس از اينكه مدت زمان هر يك از فعاليتها را به هر روش مناسب آن، برآورد نموديد ايـن  

  .نماي گانت چارت در مقابل هر فعاليت وارد نماييد Durationشده را در ستون 

  :چند نكته

چنانچه بخواهيد واحد گيرد، در نظر مي» روز«اني فعاليتها را به صورت پيش فرض واحد زم MSPنرم افزار 

ماني تغيير دهيد، مسـير زيـر را   زهفته، ماه و يا ساير واحدهاي  وژه را به واحد ديگري مانند ساعت،زماني پر

  :طي كنيد

كليـك   Schedule) زبانـه ( روي تب Optionرا انتخاب نماييد در صفحه  Optionsگزينه  Toolsاز منوي 

  .واحد زماني مورد نظر را انتخاب نماييد Duration is entered inدر قسمت . نماييد 

توان واحد زماني مربوط به فعاليـت را پـس از عـدد مربوطـه تايـپ      همچنين در هنگام وارد كردن زمانها مي

  .نمود
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  ايجاد روابط و وابستگي بين فعاليتها – 9

فعاليتها چهـار نـوع وابسـتگي    به طور كلي بين . حال بايد نوع ارتباط و وابستگي بين فعاليتها را تعريف نمود

  :شودتعريف مي

 SASBحداقل مدت زمـاني   Aود كه از آغاز فعاليت شغاز ميآوقتي  Bدر اين حالت فعاليت  –آغاز به آغاز 

 Bخـاك بـرداري و فعاليـت     Aبه طور مثال فرض كنيد در يك پروژه جـاده سـازي، فعاليـت    . گذشته باشد

  .تسطيح جاده تعريف شده باشند

عمليات ساخت جاده، ابتدا بايد در قسمت هاي مرتفع و بلنـدي، خـاكبرداري صـورت گرفتـه و سـپس      در 

در احداث جاده هاي طوالني، شروع هر دو فعاليت ، با يك فاصله زماني كوتـاه  . عمليات تسطيح انجام گيرد

. انـد آغـاز گـردد   روز از عمليات خاكبرداري، عمليات تسطيح مي تو 5مثال بعد از گذشت . امكان پذير است

  .وابسته است Aبه صورت آغاز به آغازبه فعاليت  Bشود كه فعاليت دراين صورت گفته مي

 FAFBحداقل مدت زمان  Aوقتي پايان مي پذيرد كه از پايان فعاليت  Bدر اين حالت فعاليت : پايان به پايان

  .گذشته باشد
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  :به صورت زير باشند B,Aاليت به طور مثال فرض كنيد كه در عمليات تهيه مواد مذاب، فع

A  :حمل مواد خامي كه بايد ذوب شوند به سمت كوره و ريختن آنها درون كوه  

B  :حرارت دادن مواد در كوره  

خرين محمولـه ي مـواد در   آ كه به تدريج داخل كوره ريخته شده و هنگامي در كوره هاي بزرگ، مواد خام،

ـ ) عنوان مثال سه ساعتبه ( كوره ريخته شد، بايد مدت زمان مشخصي ت حـرارت دادن ادامـه داشـته    اعملي

ايان به پايان اسـت و گفتـه   پ از نوع B,Aدر اينصورت وابستگي . باشد تا همه ي مواد به خوبي ذوب شوند

  .سه ساعت فاصله ي زماني نياز است Bتا پايان فعاليت  Aود كه بين پايان فعاليت شمي

 FASBحداقل مدت زمـان   Aود كه از پايان فعاليت شوقتي آغاز مي B در اين حالت، فعاليت -پايان به آغاز

  .گذشته باشد

ت مونتاژ يك سري قطعات رنگ آميـزي شـده و سـپس بـه يكـديگر      ابه طور مثال فرض كنيد در يك عملي

مونتاژ قطعات تعريف شـده   B، رنگ آميزي قطعات و فعاليت  Aدر اين عمليات، فعاليت . گردند مونتاژ مي

  .اند

 A( از پايان رنگ آميزي)مثال دو ساعت( نجام عمل مونتاژ، بايد مدت زمان مشخصي ا بديهي است كه براي

  .بتواند شروع شود (B)بگذرد تا فعاليت مونتاژ ) 

حـداقل مـدت زمـان     Aوقتي پايان مي پذيرد كـه از آغـاز فعاليـت     Bدر اين حالت فعاليت  –آغاز به پايان 

SAFB گذشته باشد.  

بـه صـورت زيـر     Bو  Aبه طور مثال فرض كنيد كه در جريان تعويض شـيفتهاي كـاري كاركنـان فعاليـت     

  تعريف شده باشند

A  :آغاز به كار كاركنان شيفت صبح  

B  :پايان كار كاركنان شيفت شب  

پس از سپري شدن زمان مشخصي از پايان شيفت شب، كاركنـان ايـن شـيفت، كارهـاي الزم را بـه       معموالً

ح تحويل داده، پس از اينكه كاركنان شيفت صبح مستقر شده و كار خود را آغاز نمودنـد،  بنان شيفت صكارك

-اين حالت وابستگي به ندرت در پروژه ها رخ مـي ، كاركنان شيفت شب مي توانند محل كار را ترك نمايند

  .دهد

  .در نظر مي گيرد FSبه صورت پيش فرض نوع پيش نيازي بين فعاليتها را  MSPنرم افزار 

با توجه به اينكه در پروژه مورد نظر فعاليتها با يكديگر چه نوع رابطه اي دارند، بايد ايـن ارتباطـات را    حال

  :روش وجود دارد 5براي برقراري ارتباطات مذكور ، ن آنها برقرار نموديب

www.ieun.ir



 MSProject 2007نرم افزار  آموزش
 

30 

 

وه انتخاب همزمـان چنـد فعاليـت    نح. ( ن فعاليتها را انتخاب نماييدآدارند  FSاگر چند فعاليت با هم رابطه 

 linkبـر روي   Editانتخاب نماييـد در منـوي   را  8و  7و  5و  4و  3در اين مثال فعاليتهاي  )قبال اشاره شد

task  كليك كنيد بين تمامي فعاليتهاي فوق رابطهFS شد برقرار خواهد.  

كليد مـوس   ،در نماي ميله اي گانت چارت. دارد FSرابطه پيش نيازي  13با فعاليت  12فرض كنيد فعاليت 

را فشـار داده و بـر روي    حال كليد سمت چپ مـوس بـه صـورت    ببريد 12را روي ميله آبي رنگ فعاليت 

  FSرابطه پـيش نيـازي    13و  12آن را رها كنيد مالحظه مي كنيد كه بين فعاليت هاي  بكشيد و 13فعاليت 

  .برقرار گرديد

در سـتون   19برقرار است، در نمـاي گانـت چـارت در رديـف      FSرابطه  19و18هاي فرض كنيد بين فعاليت

Predecessors  را تايپ كنيد و كليد  18عددenter  رابطه  19و18را بزنيد بين فعاليتهايFS  برقرار خواهد

  .شد

كليك كنيد پايين نماي گانت چارت صفحه اي مطابق شكل زيـر ظـاهر    Splitبر روي  Windowدر منوي 

  :ي گرددم

  
در خواهد آمـد، شـما   » ش دو بخشيصفحه نماي«در اين صورت صفحه نمايش نرم افزار، به صورت : نكته 

نرم افزار به صورت پيش فـرض  . توانيد صفحه ي نمايش داده شده در هر يك از دو بخش را تغيير دهيدمي

-براي تغيير ايـن نمـا مـي    ،دهدرا نمايش مي "Resources & Predecessors"در صفحه ي پاييني، نماي 

  :حه ي پاييني راست كليك كرده تا صفحه ي زير نمايان شودفتوانيد روي ص
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همچنين مي توانيـد بـا روش   . توانيد آنها را در صفحه ي پاييني نمايش دهيدبا انتخاب هر كدام از موارد مي

اييد براي اين كار در هر يـك  شده ظاهر نم هر يك از صفحات نمايش دادديگري هر نماي دلخواهي را در ه

از نوار ابزار نماي مـورد   viewنرا تغيير دهيد كليك كرده و در منوي آاز دو صفحه اي كه مي خواهيد نماي 

  .نظر خود را انتخاب نماييد

نرم افزار به صورت پيش فرض در صفحه ي پاييني، نمـاي   Windowدر منوي  Splitپس از كليك برروي 

"Resources & Predecessors" كه براي تعريف روابط و پيش نيـازي فعاليتهـا مـورد     ،دهدرا نمايش مي

  .برقرار است SSرابطه  16و15بين فعاليت هاي . درگياستفاده قرار مي

حه اي پاييني فكليك نماييد همانگونه كه مالحظه مي نماييد در ص 16در نماي گانت چارت بر روي فعاليت 

درج گرديده است سمت راست اين صفحه مربوط بـه   16نام فعاليت   Nameدر قسمت  »نماي دو بخشي«

  .پيش نيازي است

را انتخـاب   15كليك كنيد از نماي موجود مـي توانيـد فعاليـت     (Predecessors Name)در ستون دوم آن 

كه نوع پيش نيازي،  Typeدر ستون . را تايپ نماييد 15شماره فعاليت  (ID)ن آنماييد و يا در ستون كناري 

SS  مي باشد را انتخاب نماييد در ستونLag  ت در يـ مي توانيد مقدار فرجه اي را كه بين آغاز ايـن دو فعال

بـر روي   windowدر منـوي   Splitبـراي مخفـي كـردن نمـاي     ) . مـثال يـك روز  ( د تايـپ كنيـد  ينظر دار

Remove Split كليك نمائيد.  

ـ براي برقراري اين رابطـه روي فعال . برقرار است SSرابطه ي  9و  8فرض كنيد بين فعاليتهاي  دو بـار   9ت ي

  :شودكليك كنيد، صفحه ي زير نمايان مي Task Informationبر روي  Projectكليك كنيد و يا در منوي 
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شماره  IDرا انتخاب كنيد در جدول پاييني در ستون  Predecessorsزبانه  Task Informationدر صفحه 

. درج مي گـردد  Task Nameدر ستون  8پ كنيد همانگونه كه مالحظه مي كنيد نام فعاليت را تاي 8فعاليت 

فرجه ي زمـاني بـين آغـاز ايـن دو فعاليـت       اگر. است انتخاب نماييد  SSنوع رابطه را كه  Typeدر ستون 

 SSرابطه  9 و 8ت يرا بزنيد، بين دو فعال OKكليد ) روز  1مثال( تايپ كنيد Lagوجود دارد آن را در ستون 

  .ه استبرقرار گرديد

  

  انواع محدوديت – 10

مان انجام فعاليتها، محدوديتهايي را نيز اعمال نمائيد براي ايـن كـار، روي فعاليـت    زشما مي توانيد در مورد 

كليك نمائيد، در صـفحه   Task Informationبر روي  Projectمورد نظر، دوبار كليك كنيد و يا در منوي 

 Constraint typeكليك كنيد ، در اين تب، از منوي مقابل  Advancedروي تب  Task Informationي 

  نمائيد بيكي از حاالت زير را انتخا

As Late As Possible  : فعاليت در ديرترين تاريخ شروع خود(Late Start) آغاز شود.  

As Soon As Possible  : فعاليت در زودترين تاريخ شروع خود(Early Start) نرم افـزار بـه   .( آغاز شود

  )صورت پيش فرض اين حالت را براي فعاليتها در نظر مي گيرد
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Finish No Earlier Than  : فعاليت در زودتر از تاريخ مشخص شده در قسمتConstraint date   تمـام

  .نشود

Finish No Later Than  :خ مشخص شده در قسمت يفعاليت ديرتر از تارConstraint date تمام نشود  

Must finish On  :خ مشخص شده در قسمت يفعاليت بايستي در تارConstraint date  تمام شود  

Must Start on  :خ مشخص شده در قسمت يفعاليت بايستي در تارConstraint date شروع شود  

Start No Earlier Than  :ت زودتر از تاريخ مشـخص شـده در قسـمت    يفعالConstraint date  وع شـر

  نشود

Start No Later Than  :خ مشخص شده در قسمت يفعاليت ديرتر از تارConstraint date شروع نشود  

  

اجبـاري بـر روي فعاليـت هـا      As Soon As possibleو  As Late As possibleمحدوديت هـاي  : نكته

مي كنند بعد از اعمـال  نداشته و هيچ گاه منطق شبكه را دچار مشكل ن Constraint dateنداشته لذا نياز به 

ود شـ عالمت هشداري نمايان مـي  (Indicators)، در ستون  Gantt Chartماني در نماي زمحدوديت هاي 

اگـر ايـن   . ودشـ ت ظاهر مـي ين نوع و تاريخ اعمال محدوديت بر روي فعالآكه با نگه داشتن ماوس برروي 

نمايـد ولـي در   كه را دچار مشـكل نمـي  ده و منطق شبعالمت به رنگ آبي باشد محدوديت انعطاف پذير بو

ت قرمز بودن رنگ عالمت ، محدوديت انعطاف پذير نبوده و احتمال انكه محدوديت منطبـق شـبكه را   روص

  .دچار مشكل نمايد وجود دارد

  

  ت منابعيمدير – 11

و اطالعات مربوط ت منابع در نرم افزار ابتدا بايد ليست كليه منابع مورد استفاده در پروژه را تهيه يمدير براي

منـابع مـورد نيـازش را     ،ت بـه هـر فعاليـت   سمي باي ،پس از تعريف منابع. به آنها را در نرم افزار وارد نمود

در ايـن   ،تخصيص داد، پس از تخصيص منابع ممكن است انجام برخي فعاليتها با كمبود منبـع مواجـه شـود   

  .ع نمودفحالت بايد تسطيح منابع صورت گرفته و با اتخاذ تصميمي صحيح، مشكل كمبود منبع را ر

  :تعريف منابع

  كليك كنيد Recouress Sheetبر روي  Viewبراي تعريف منابع از منوي 

  :باشدمنابع معموال به صورتهاي زير مي

  ...ار ماهر و كارگر، مهندس، تكنسين ، نيروي ك: نيروي انساني شامل
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  ...الت مانند لودر، بلدوزر وآماشين 

  ...مصالح مانند آهن آالت، سيمان و

  ....منابع مالي براي فعاليتهاي خاص مثل خريدها، ماموريت هاي كاري و 

  :منابع را در سه نوع كلي دسته بندي مي كند MSPنرم افزار 
� Work 
� Material 
� Cost 

Work  :اراي تقويم كاري بوده و هزينه استفاده آنها به صورت منابع كاري پروژه هستند كه د)
واحد پول

واحد زمان
-مي) 

  .باشد

Material  :نها بـه مـدت   آد كه هزينه ي استفاده از نباشاين منابع شامل مصالح و مواد اوليه ي مورد نياز مي

اين منابع، . ودشمحاسبه مي ته نبوده و هزينه آنها بر اساس ميزان واحد مورد استفادهسزمان استفاده ي آنها واب

  .رسندمنابعي هستند كه در طول پروژه به مصرف مي

Cost  :      اسـت گاهي براي انجام برخي فعاليتها عالوه برمنابع كاري و يا مصـالح، بـه پـول و نقـدينگي نيـاز .

يسـت  كه خريد مصالح است، نياز به پول دارد، هنگام تخصيص منـابع، مـي با   16درمثال اين جزوه، فعاليت 

  .را نيز به اين فعاليت اختصاص داد Costمنبع 

  در اين پروژه برآورد شده است كه منابع زير مورد نياز است 

  نقشه بردار. 1

  لودر. 2

  كارگر. 3

  دوربين نقشه برداري. 4

  پمپ بتن. 5

  سرويس كاميون.6

  بتن ريز.7

  اسكلت كار. 8

  بنا . 9

  تراك ميكسر. 10

  قالب بند. 11

  آرماتوربند. 12

  معمار. 13

  قالب. 14

  آرماتور. 15

  آهن االت. 16

  آجر. 17

   350بتن . 18

  250بتن . 19

  تنخواه. 20

 شود وارد نمائيداطالعات مربوط به منابع را به ترتيبي كه در ادامه بيان مي Recouree Sheetدر صفحه 
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Resource Name  :در اين ستون نام منبع را يادداشت كنيد.  

Type  : در اين ستون نوع منبع را كه يكي از سه نوعMaterial,Work  وCost   مي باشد، تعيين نماييـد در

 .جدول زير نوع منابع ذكر گرديده است

  

  

 
  

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

 
Material Label  : در اين ستون واحدهاي اندازه گيري منابعي كه از نوعMaterial  گرددهستند درج مي .

  .مي باشد» مترمكعب« مثال واحد ميزان استفاده ي از بتن در كارهاي ساختماني 

Initials  :ر حـرف اول  شود كه به طور پيش فرض نرم افزادر اين ستون حرف اختصاري نام منابع درج مي

  .گيردنام منبع را در نظر مي

Group  :در يك گروه دسته بندي كرد به عنوان  ،نهاچند منبع را مي توان بر اساس نوع كاربرد يا مشابهت آ

  .را مي توان به عنوان گروه بتن ريزي در نظر گرفت ريزيبتن مثال بتن، پمپ 

Max Units  : اين ستون مربوط به منابعwork باشد در اين ستون حداكثر مقدار در دسترس ايـن منـابع  مي 

  .گرددبه صورت درصد و يا تعداد درج مي
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گيـرد امـا مـي تـوان آن را بـه      در نظـر مـي   "%"د منبع را به صورت پيش فرض، تعداد واحنرم افزاربه طور 

  :نيز نمايش داد، براي اين كار مسير زير را طي نماييد "تعداد"صورت 

كليـك   Schedule) زبانـه ( روي تب Optionرا انتخاب نماييد در صفحه  Optionsگزينه  Toolsاز منوي 

تغييـر دهيـد و    Decimalرا به  Percentageعبارت   :Show assignment Units as aنماييد در قسمت 

  .را بزنيد OKدكمه 

Std.Rate : در اين ستون بايد براي منابعWork  هزينه ي استفاده و به كارگيري هر واحد از منبع در واحد ،

  .گرددهزينه مصرف هر واحد آنها درج  Materialمنابع  ايرزمان و ب

در نظـر   "در سـاعت دالر "را به صورت  Work منابع اده ازفتاس ي نهيهز ،رم افزاربه صورت پيش فرض، ن

  :ماني را تغيير دهيد، مسير زير را طي كنيدزاگر بخواهيد اين واحد هزينه يا واحد . گيردمي

كليـك   View) زبانـه ( روي تـب  Optionحه فرا انتخـاب نماييـد در صـ    Optionsگزينه  Toolsاز منوي 

  .نماييد

تغيير دهيد به اين ترتيب واحد  IRRرا به  Currencyعبارت مقابل  … Currency option forدر قسمت 

ايـن   تعداد رقم اعشار مورد نياز براي Decimal digitsهمچنين درقسمت . پول به ريال تغيير خواهد يافت

  .واحد پولي را تعيين كنيد 
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 Defaultدر بـاكس مقابـل    … Currency option forرفتـه و در قسـمت    Generalسـپس بـه تـب     

standard rate  عبارت" h  / ماني مورد نظر به يكـي ازاشـكال زيـر تغييـر     زرا متناسب با واحد  ".... ريال

  :دهيد

" min  / دقيقه/ ريال "...ريال  

"h  /ساعت/ ريال "...ريال  

" day  /روز/ ريال "....ريال  

"wk  / روز/ ريال "....ريال  

" mon  / ماه/ ريال  "...ريال  

" yr  / سال/ ريال  "....ريال  

  .را بزنيد OKدكمه 

Ovt.Rate:  در اين ستون براي منابعWork ساعات عادي كـار ايـن   ي اضافه بر ي هر ساعت استفادههزينه

قـبال  ساعاتي كه در تقـويم كـاري   ( به عنوان مثال كارگر در مدت زمان عادي كار خود . گرددمنابع درج مي

كنـد، امـا   به عنوان حق الزحمه دريافت مـي ) نرخ استاندارد( ريال 30000، در هر ساعت ) تعريف نموده ايد

دريافـت  ) نرخ اضافه كاري( ريال 50000بعد از پايان ساعات عادي كاربه ازاي هرساعت اضافه كار، ساعتي 
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طبق روابـط و  اساس دستمزد افراد، در مباحث مالي و حسابداري اين نرخ هاي اضافه كاري بر . خواهد كرد

  .باشدبرابر نرخ استاندارد مي 4/1گردد كه اين مقدار معموالت فرمولهايي محاسبه مي

Cost/use :بود، ايـن هزينـه، در ايـن سـتون      "ي شروع كارهزينه"از منابع مستلزم پرداخت  چنانچه استفاده

ي ميـزان كـار جرثقيـل در    جرثقيل، جداي از هزينـه  گيري منبعبه عنوان مثال براي به كار. گردديادداشت مي

پروژه كه به صورت 
ريال

ساعت
جرثقيـل بـه محـل پـروژه     اياب و ذهـاب  درج شده است ، Std.Rateدر ستون  ، 

  .شودي مجزايي است كه در اين ستون نوشته ميداراي هزينه

Accrue At  :گردد كه به يكي از سه خص مينه هاي استفاده از منابع مشي پرداخت هزيدر اين ستون نحوه

  :صورت زير است

Prorated  :به تناسب در مقاطع مختلف زماني  

Start  :در ابتداي استفاده از منبع  

End  :در انتهاي استفاده از منبع  

Base Calendar  : در اين ستون تقويم كاري مربوط به منابعWork گاهي اوقـات اسـتفاده   . گرددتعيين مي

است در زمانهاي خاصي صورت گيرد لذا بايد براي اين منبع تقويم جديدي با نام جديد  از يك منبع ممكن

براي اين كار مسير زير را طي . تعريف نموده و در اين ستون اين تقويم را براي منبع مورد نظر تعيين نمائيد 

  :كنيد

 ،اري گشود شـود كليك كرده تا صفحه تنظيمات تقويم ك Change Working Timeروي  Toolsاز منوي 

كليك كنيد، صفحه ي زير نمايـان   Create New calendarدر گوشه ست راست اين صفحه برروي دكمه 

  :ودشمي

  
 متقـوي  يديك نام براي تقويمي كه مي خواهيد ايجاد كنيد، انتخاب نمائيد ، اگر قصد دار  Nameدر قسمت 

را انتخـاب   Create new base calendarپيش فرض نرم افزار تغيير دهيد گزينه  مجديد را بر اساس تقوي

خواهيد تغييرات مورد نظرتان را در يكي از تقويم هاي موجـود در نـرم افـزار انجـام     كنيد و اگر چنانچه مي
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خص الگو را مش آن تقويمرا انتخاب نماييد و در جعبه مقابل  Make a copy of ….calendarدهيد گزينه 

  .را بزنيد OKكنيد كليد 

در تقويمي كه ايجاد كـرده ايـد اعمـال     راتغييرات مورد نظر  Change Working Timeحال درصفحه ي 

  .نحوه ي اعمال اين تغييرات قبال توضيح داده شد. كنيد

Code :ت تمايل براي هر منبع كدي را در نظر بگيريدردر اين ستون در صو  

  :بعچند نكته در مورد تعريف منا

مقادير مختلفي در دسترس است، مي تـوان بـه صـورت زيـر      از يك منبع، در مقاطع زماني مشخصچنانچه 

  .عمل كرد

 Generalشـود زبانـه ي   گشوده مي Resource Informationروي منبع مذكور دوبار كليد كنيد صفحه ي 

  .را انتخاب كنيد

  
 Availabeي زماني مورد نظر را در سـتون  زهبا Resource Availabilityدر پايين اين صفحه در قسمت 

From  وAvailabe To  مـاني مـذكور را در تسـون    زي و ميزان منبع در دسترس در بـازهUnits   مشـخص

  .نمائيد

ي مختلف تهيه شده و هزينه تامين ايـن منـابع از هـر تـامين كننـده بـا       انچه يك منبع از چند تامين كنندهچن

استفاده از يك منبع براي فعاليت هاي مختلف هزينه هاي مختلفي را در بـر دارد،  يكديگر متفاوت است ويا 

را  Costs) تـب ( زبانـه . باز شود Resource Information  روي منبع مذكور دوبار كليد كنيد تا صفحه ي

  .انتخاب نمائيد
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 Cost rate tablesت ي منبع مذكور را بر اساس هر تامين كننده در جداول قسـم توانيد مشخصات هزينهمي

  .يادداشت نمائيد Eتا  Aو در زبانه هاي 

ريال ، براي نقشه بـرداري   20.000به عنوان مثال نقشه بردار جهت نقشه برداري فعاليت گودبرداري ساعتي 

در زبانه . ريال دريافت مي كند 23.000ريال و براي نقشه برداري اسكلت ساعتي  22.000فونداسيون ساعتي 

  .تايپ كنيد Standard Rateمقادير مذكور را در ستون  C و B,Aهاي 

در اين جدول براي مواقعي است كه هزينه ي يك منبع در طول مدت زمان استفاده  Effective Dateستون 

-مي. صل زمستان قيمت باالتري داردبه عنوان مثال يك منبع در فصل تابستان يك قيمت و در ف. متغير باشد

تـاريخ شـروع     Effective Dateاعمال نمائيد در ستون  Effective Dateرا در ستون  تاتوانيد اين تغيير

  .آنرا يادداشت كنيد) يهزينه(قيمت standarc Ratcاعتبار قيمت منبع مورد نظر را وارد و در ستون 

خ يمان آغاز پروژه تـا تـار  زغير فعال است يعني از  Effective Dateدر رديف اول، سلول مربوط به ستون 

ي در صـفحه  قيمت مشـخص شـده   Effective Dateتعيين شده درسلول اول رديف دوم مربوط به ستون 

Resource Sheet مد نظر خواهد بود.  

  تخصيص منابع – 12

نها و سـاير اطالعـات مـورد نيـاز در مـورد منـابع       آپس از اينكه منابع مورد استفاده و هزينه هاي مربوط به 

نماي گانت چارت را انتخـاب كنيـد   . دنرا تخصيص داآت منبع مورد نياز يفعالبه هر  مشخص شد، حال بايد

  .روشهاي زير عمل كنيد براي تخصيص منابع به فعاليت ها به يكي از
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) تـب ( زبانـه  . شـود بـاز مـي   Task Informationبر روي فعاليت مورد نظر دوبار كليك كنيد، نمـاي   – 1

Recources را انتخاب كنيد.  

  
، نام منبع مورد نياز را از فهرستي كه در اين سـتون نمايـان    Recources Nameدر جدول مذكور در ستون 

مقدار مورد نياز منبع را مشخص نمائيد چنانچه منبع مورد نيـاز از   Unitsدر ستون . ود، انتخاب نمائيد شمي

  .باشد ميزان منبع مورد نياز هر روز را مشخص كنيد Workنوع 

ان مصـرف منـابع   زت با توجه به مييي انجام فعالمقدار هزينه costدر ستون  ،كه مالحظه مي كنيد همانگونه

  .ار محاسبه و درج گرديده استزتخصيص داده شده، توسط نرم اف

همانگونه كه قبال گفته شد، نرم افزار بـه صـورت پـيش    . كليك كنيد Splitبرروي  Windowدر منوي  – 2

دهد در سمت چپ ايـن  را نمايش مي "Resources & Predecessors"نماي  فرض در صفحه ي پاييني ،

روي فعاليت مـورد نظـر   ) گانت چارت(قرار دارد در نماي بااليي  Resource Nameصفحه، ستوني به نام 

  .نام فعاليت درج شده است Nameكنيد در صفحه ي پاييني در قسمت كليد كنيد همانگونه كه مالحظه مي

، منابع مورد نظر را از فهرست نمـايش داده شـده، انتخـاب و در سـتون      Resource Nameحال در ستون 

Units مقدار منبع مورد نياز را درج كنيد  

صفحه  Altاست كليك كنيد و يا كليد كه به شكل  Assign Resourcesدر نوار ابزار روي آيكون  – 3

 :شودباز مي Assign Resourcesرا فشار دهيد صفحه ي  F10كليد را پايين نگه داشته و 
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ت مورد نظر كليك كنيد همانگونه كه مالحظه مي كنيد در ابتداي صفحه ي يچارت روي فعالدر نماي گانت 

Assign Resources  در قسمتTask نام فعاليت درج شده است  

در  ي منـابعي كـه  جدولي وجود دارد، در ستون اول اين جدول نام تمـام  .…Resources Fromدر قسمت 

ت انتخـاب شـده،   يـ در اين ستون روي منبع يا منابع مورد نيـاز فعال . ايد، درج شده است پروژه تعريف كرده

ود، يعنـي ايـن منبـع بـه     شـ نمـودار مـي   √منبع مذكور عالمت  ناررا بزنيد ك Assignكليك كرده و دكمه ي 

مشخص كنيد پس از تخصـيص  مقدار منبع مورد نياز را  Uniteدر ستون . ت مورد نظر تخصيص يافتيفعال

نـرا  آانتخاب و به همين ترتيب منابع مورد نيـاز  اليت بعدي را از نماي گانت چارت منابع به يك فعاليت، فع

  .را بزنيد Closeي ص منابع به تمامي فعاليت ها دكمهتخصيص دهيد و در نهايت پس از پايان تخصي

امل برويد در اين ستون براي هر فعاليت، ليستي ش Resources Nameدر نماي گانت چارت به ستون  – 4

ت مـورد  يـ وجود دارد، منابع مورد نياز را با انتخاب آنها از ليست، بـه فعال  اسامي تك تك منابع تعريف شده

را تايـپ   "،"نظر تخصيص دهيد براي تخصيص چند منبع به يك فعاليت پس از انتخاب هر منبع ويرگـول  

،  Workصورت پيش فرض نـرم افـزار بـراي منـابع      در اين حالت، به. اب كنيدنموده و منبع بعدي را انتخ

يك واحد و بـراي   Materialدهد و در مورد منابع تمامي ميزان منبع در دسترس را به فعاليت اختصاص مي

 "[]"دهد، براي تغيير اين مقادير بايد مقدار مورد نظر ار در كروشـه  صفر واحد را اختصاص مي Costمنابع 

  .براي سادگي كار بهتر است يكي از سه روش قبلي را پيگيري كنيد،تايپ نمائيد

ختلف تهيه گردد و يـا در ايـن   مي ت كه يك منبع از چند تامين كنندهممكن اس ، اشاره شدالهمانگونه كه قب

افـت  يري نقشه هاي گود برداري، اسكلت و فونداسيون دا جهت تهيهر يه بردار هزينه هاي متفاوتشمثال، نق
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، در مـورد   رالذا ، پس از تخصيص منابع به هر يك از سه فعاليت فوق بايد هزينـه هـاي مربوطـه    . داينممي

،  Viewرا از منوي  Task usageنماي : ا طي كنيدرمنبع نقشه بردار در نظر گرفت، براي اينكار مراحل زير 

  .انتخاب كنيد

  

  
، صفحه ي روي نام هر منبع دوبار كليك  با. دراين نما ميزان مصرف منابع در هر فعاليت مشخص شده است

Assignment information شودظاهر مي.  

  
را براي  كار را انتخاب كنيد همين Aگزينه ي  Cost rate tableدر انتهاي اين صفحه از نماي مقابل قسمت 

را  Cحـرف   15و براي فعاليـت   Bحرف  7د با اين تفاوت كه براي فعاليت تكرار نمائي 15و  7فعاليت هاي 

  .انتخاب نمائيد

در طول زمان فعاليت توزيع نشـده باشـد بـا اسـتفاده از      يكنواختدر صورتي كه كار منابع به صورت : نكته

كارگيري منحنـي  توان توزيع كار منبع را در طول زمان فعاليت تغيير داد البته به مي Work Contourبخش 

كـه الزم اسـت دقـت الزم در ايـن      هاي توزيع باعث تغيير در ميزان كار تعريف شده براي منابع خواهد شد

  .زمينه مبذول گردد
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  تسطيح منابع – 13

 رابطـه  workت هاي داراي منبع يدر مورد فعال، قبل ازبيان روش تسطيح منابع بايدبه چند مطلب اشاره نمود

  :زير برقرار است
Work= Unit* Duration 

ت برابر است با مدت زمان انجام آن فعاليت ضـربدر مقـدار مصـرف    يان كار انجام شده در يك فعالزيعني مي

  .منبع مورد نياز جهت انجام آن فعاليت

 "كار "ت صورت گيرد، كه اين يدر اين فعال "كار "به عبارت ديگر براي اتمام يك فعاليت، بايد ميزان معيني 

با توجه به فرمول فوق، در نـرم  . رسددت زمان خاص، با مصرف ميزان مشخصي منبع، به انجام ميدر يك م

  :فعاليت ها را به سه گونه مي توان در نظر گرفت MSPافزار 

 (Fixed Duration)فعاليتهاي كه مدت زمان انجام آنها ثابت است 

 (Fixed Units)فعاليتهايي كه ميزان منبع مصرفي جهت انجام آنها ثابت است 

  (Fixed Work)انجام آنها ثابت استجهت  "كار"فعاليتهايي كه مقدار 

  :براي روشن شدن اين مطلب به مثال زير توجه كنيد

دهد، براي متر مكعب خاكبرداري انجام مي 10با راندمان مشخص در هر ساعت  يك ماشين لودر خاكبرداري

را خـاك  ) متر مكعب 800(متر  8متر مربع و به عمق  100پي ريزي يك ساختمان بايد زميني را به مساحت 

  .برداري نمود

hrloder
m

m

hrloader

−=
−

80
10
800

3

3

/
 

كار انجام شـود، چنانچـه لـودر در هـر روز      "ساعت – لودر" 80قاعدتا براي خاك برداري  اين زمين، بايد 

  :د يعنيانجامروز به طول مي 10اكبرداري اين حجم از خ ،ساعت كار كند 8بتواند 

  Work=  80ساعت  –لودر 

 Unit=  1دستگاه لودر 

 Duration=  10روز 

بـا توجـه بـه رابطـه     ) Duration=  5( روز اتمام يابد  5حال اگر كارفرما بخواهد اين حجم خاكبرداري در 

W=U*D لودرها  يا بايد تعداد(U)  ت و يا اينك يـك لـودر بـه    فلودر به كار گر 2را افزايش داد و حداقل

www.ieun.ir



 MSProject 2007نرم افزار  آموزش
 

45 

 

( سـاعت ، خـاكبرداري نمايـد، تـا ايـن فعاليـت        16ساعت به كار گرفته شود، حداقل،  8اينكه روزانه جاي 

  .روز به اتمام رسد 5در ) خاكبرداري

ممكن است، شما قادربه كارگيري بيش ازيك لودر نباشيد و اين لودر نيزبه دليل برخي محـدوديت هـا مثـل    

ت خاكبرداري ااعت قابل استفاده نباشد، به اين ترتيب عمليس 5سرو صدا و آزار همسايه ها در روز بيش از 

  .روز به طول خواهد انجاميد 16به مدت 

روز  5ت در يـ كارگيري بيش از يك لودر نبوده و كارفرما نيز اصرار دارد كه ايـن فعال ببه  شما از طرفي، قادر

ت يخاكبرداري نمايد، تا فعال ساعت 16ساعت  8به جاي  ر اين صورت لودر بايد درشبانه روز،خاتمه يابد د

  .رسدب مروز به اتما 5خاكبرداري در 

را ثابت فـرض   Workيا  Units , Durationت بروز هريك از حاالت، بايد يكي از متغيرهاي رحال درصو

به صورت پيش فرض نوع فعاليتها  MSPنرم افزار. نموده و دو پارامتر ديگر را متناسب با شرايط، تغيير دهيد

براي تغيير اين حالت براي تمـامي فعاليتهـا مسـير زيـر را طـي      . گيرددر نظر مي Fixed Unitsالت را به ح

  :نمائيد

كليـك   Schedule) زبانـه (روي تـب  Optionرا انتخاب نماييد درصفحه  Optionsگزينه  Toolsاز منوي 

را انتخاب  Fixed Workيا  Fixed Duration، يكي از گزينه هاي  Default task typeنماييد در قسمت 

چنانچه براي يك فعاليت خاص مي خواهيد حالت پيش فرض را تغيير دهيد يكي از دو مسير زيـر را  ،نماييد

  :طي كنيد

كليـك   Task informationبـر روي   Projectبر روي فعاليت مورد نظر دو بار كليك كنيد و يا در منـوي  

د، در ايـن تـب از منـوي مقابـل     نيكليك ك Advancedروي تب  Task Informationكنيد، در صفحه ي 

Task type   يكي از حاالتFixed duration  ياFixed Work را انتخاب نمائيد.  
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چارت انتخـاب كـرده و   ت مورد نظر را از نماي گانت يكليك كنيد، فعال Splitبر روي  Windowدر منوي 

 Fixedيا  Fixed durationيكي از حاالت  Task typeي پاييني ، از منوي آبشاري مقابل در نماي صفحه

Work را انتخاب نمائيد.  

  

  : ي مهمنكته

ت را به يكباره تخصيص دهيد تا ناچاربه ويرايش مجدد تخصيص يسعي كنيد تمامي منابع مورد نياز يك فعال

ت، خصوصا در مورد تخصيص يا حـذف  يدرصورت نياز به ويرايش مجدد منابع براي يك فعال. منابع نباشيد

، مالحظه خواهيد كرد كه نرم افزار به طور خودكار مدت زمان فعاليـت را تغييـر خواهـد     workمنبع از نوع 

كند شما با اضافه كـردن منبـع جديـد    ، گمان مي (W=U*D)داد، زيرا نرم افزار براساس رابطه ي ذكر شده 

مـان انجـام فعاليـت را    زدر صورت بروز اين اتفـاق مـدت   . د ت را كاهش دهييخواسته ايد مدت زمان فعال

ت مورد نظر را حـذف  ياصالح نمائيد در اين گونه مواقع بهتر است، كليه ي منابع تخصيص داده شده به فعال

  .نموده، و از ابتدا كليه ي منابع مورد نياز رابه فعاليت، تخصيص دهيد

 Effortي يز آشكار است چنانچـه مقابـل گزينـه   ن spliteدر ضمن هنگامي كه درنماي گانت چارت، نماي 

driven )ذف يك منبع حبا اضافه يا ، )فعال نباشد( درج نشده باشد √عالمت ) تالش گراwork   براي يـك

  .دهدنرم افزار مدت زمان فعاليت را كاهش نمي، فعاليت
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تاثير دارد بايد ايـن تـاثير را اعمـال    ت يافزايش يك منبع واقعا در كاهش مدت زمان انجام فعال ،البته چنانچه

  .نمود

شـد و يـا اينكـه     پس از تخصيص منابع به فعاليتها ، غالبا انجام برخي ازفعاليتها با كمبود منبع مواجه خواهد

نشده باشد در اين گونـه مـوارد    ع منابع در دسترس بين فعاليتها به صورت صحيحي انجاميممكن است توز

ح منـابع بـه دو صـورت دسـتي و     يتسـط  MSPار زم افـ ردر ن ،ابع را اجرا نمودت تسطيح منات عمليسبايمي

  .ود كه در ادامه تشريح مي گرددشاتوماتيك انجام مي

بـه منـوي   . فايل، منابع مورد نياز به فعاليتها تخصيص داده شده اسـت  همانگونه كه مالحظه مي كنيد در اين

View  رفته و بر رويResource sheet   حه ، چنانچـه منبعـي، بـيش ازمقـدار در     فكليك كنيد در ايـن صـ

اين بدان معناست  وود شنمايش داده مي ،دسترس ، به فعاليت ها اختصاص يافته باشد، آن منبع با رنگ قرمز

نيـاز اسـت ولـي تعـداد معمـار در       خـاص منبع آن ت به يانجام يك يا چند فعال كه در يك بازه زماني، براي

گوينـد، كـه در   مي Over Allocationاين حالت را به اصطالح . اشد بمقدار مورد نياز مي دسترس كمتر از

منبع در چه فعاليتهـا و در چـه زمانهـايي مـورد      اينود، حال بايد ديد،شناميده مي OAاين جزوه به اختصار 

 Resourceكليك كنيد صفحه ي  Resource usageرفته و روي  viewبه منوي . است  استفاده قرار گرفته

usage     گشوده مي شود همانگونه كه مالحظه مي كنيد در اين صفحه، نشان داده شده كه هـر منبعـي، بـراي

همانگونه كه بيان شد، تخصيص منبع معمار بـيش از مقـدار   . چه فعاليت هايي مورد استفاده قرار گرفته است

  .وددر دسترس مي باشد كه بايد اين مشكل را رفع نم

  

  تسطيح منابع به روش دستي 13-1

  صورت دستي چند راه وجود دارد براي تسطيح منابع به

  :زمان شروع فعاليت تغيير �

به عنوان مثال : از منبع   هك كنيد همانگونه كه قبال گفته شد ، فعاليتهايي انتخابرا  Resource usageي نما

عمليات ( ت اوليروي فعال "معمار"شده است در زير منبع استفاده نموده اند درزير اين منبع ليست  "معمار"

اســت كليــك      كه به شكل Scroll to taskي آيكون رو كليك كنيد در نوار ابزار) گود برداري دستي

ـ فعال. تسـ مواجـه ني  "معمار"ع بت با كمبود منيكنيد، اين فعالهمانگونه كه مالحظه مي. كنيد تهيـه  ( ت دومي

ـ مـان فعال زر كنيد مدت اا تكرررا انتخاب كرده و كار قبلي ) مصالح براي فونداسيون ت تهيـه مصـالح بـراي    ي

بينيـد منبـع   مـي  Resource usageته شده است همانگونه كـه در صـفحه ي   فروز در نظر گر 2فونداسيون 

دسامبر  13ساعت در دو روز يازدهم و سيزدهم دسامبر ، مشغول به كار است، در روز  8و  8به مدت  معمار
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ساعت ، مشغول به كار اسـت همانگونـه    8و رگالژ براي فونداسيون، به مدت  يحت تسطيدر فعال ،نيز معمار

 8به كار است كه اين با توجه بـه   ساعت مشغول 16دسامبر معمار مجموعا  13روز  كه مالحظه مي كنيد در

يـك   "بـراي فونداسـيون   تسطيح و رگالژ "ت ياما چنانچه فعال. ساعت كاري درهر روز غيرقابل قبول است

  .روز ديرتر آغاز شود اين مشكل حل خواهد شد

-نماي زير ظـاهر مـي  . كليك كنيد splitبرروي  windowاز منوي  Resource usageدر همين صفحه ي 

  .ودش

  
  

  

  

ا يك روزبه ر تيوع اين فعالرخ شيتار "تسطيح و رگالژ براي فونداسيون "مربوط به فعاليت  Startدرستون 

را بزنيد همانگونه كه مالحظه  OKو دكمه ي  )دسامبر تغيير دهيد 14دسامبر را به  13خ يتار( تاخيربياندازيد

يـك   Leveling Delayتوانيد در ستون همچنين مي دسامبر حل شد 14كنيد مشكل كمبود منبع در روز مي

ين نكته حائز اهميت است كـه ممكـن   ته ابال. روز را به عنوان تاخير براي شروع فعاليت مربوطه لحاظ نمائيد

  استفاده نمود OAاست در موارد ديگري با انجام اين كار اين مشكل قابل حل نباشد و از سايرروشهاي رفع 

  :براي منبع تعريف اضافه كار �

برگردانيد تـا دوبـاره   ) دسامبر 13( را به زمان قبلي "تسطيح و رگالژ براي فونداسيون "تاريخ شروع فعاليت 

در . نمايـان باشـد   Resource usageحه ي فدر ص Splitرخ دهد و نماي  "معمار "براي منبع  OAحالت 

  راست كليك كنيد Splitنماي پاييني 
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  :را انتخاب كنيد تا صفحه اي مشابه صفحه ي زير نمايان شود Workگزينه 

  
  

. شبانه روز تعريف نموديـد  ساعت كار در 8مدت  Workكاري براي منابع  يد در تقويمچنانچه به خاطردار

يك منبع  ي براي يك منبع ، مدت زمان كارربا تعريف اضافه كا حال مي توان با افزايش اين مدت زمان كار

كـه در   Workبراي تعيين اين اضافه كار، در نماي . را رفع نمود OAايش داده و به اين ترتيب مشكل زا افر

ساعت اضافه  8"تسطيح و گودبرداري "مربوط به فعاليت Ovt.Workنمايان كرديد، در ستون  Splitحالت 

  نمائيد واردكاري 

در هر روز را مشاهده كرد بـراي ايـن كـار روي     Ovt.Workصفحه نيز مي توان مقدار  در نماي بااليي اين

  .صفحه راست كليك كنيد
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  كليك كنيد تا صفحه ي زير نمايان شود …Detail stylesروي  براي

  
  

كليـك كـرده    Overtime Workروي عبارت  Available fieldsدر قسمت  Usage Detailsدر زبانه ي 

را كليك كنيد همانگونـه كـه مالحظـه مـي كنيـد يـك رديـف         OKرا بزنيد و سپس دكمه  Showدكمه ي 

Ovt.Work  در صفحه يResource usage   زير ستونWork    ن ميـزان مـدت   آايجاد شده اسـت كـه در

  .ه استاضافه كاري مشخص شد

كاري جديـد بـراي منبـع     مالبته راه حل بهتر اين است كه براي تعريف اضافه كاري براي يك منبع يك تقوي

  .ن مشخص كنيد كه قبال اين مطلب بيان شده استآرا در  مذكور تعريف نموده و ساعات اضافه كاري

  : (Split) منقطع كردن يك فعاليت �

به دليل كمبود منبع متوقف نمـوده، و پـس از    ،ل انجام است رادر اين حالت مي توان يك فعاليت كه در حا

  .گذشت يك زمان مشخص كه ديگر كمبود منبع رخ ندهد، اين فعاليت را اجرا نمود

بـه مـدت پـنج روز كـاري     را  "تسطيح و گـودبرداري   "ت يفعال سپتامبر 13در تاريخ در اين مثال مي توان 

. امبر به انجـام رسـاند  پتس 18ح و رگالژ براي فونداسيون در روز ت تسطييمتوقف نموده و پس از اتمام فعال

  :براي اجراي اين مطلب مسير زير را طي كنيد

  .كليك كنيد Splitبر روي  windowاز منوي  Resource usageي در صفحه -

  چپ كليك كنيد "صفحه نمايش دو بخشي "با موس روي نماي پاييني  -
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صـفحه نمـايش دو    "همانگونه كه مالحظه مـي كينـد   . كليك كنيد  Gant Chartبرروي  viewاز منوي  -

  كه در نماي پاييني ، گانت چارت نمايش داده شده است. نمايان شده به صورت زير خواهد بود  "بخشي

در نماي گانت چارت ، فعاليتهاي مربوط به منبع معمار نشان . در نماي بااليي روي منبع معمار كليك كنيد -

  .ودشداده مي

ظـاهر اسـت از نـوار ابـزار روي      "تسطيح و گودبرداري  "كه نمودار ميله اي مربوط به فعاليت  در حالي - 

درآمـده  مثلـث كـوچكي   نمايشگر موس كه به شـكل  . است كليك كنيد      شكل كه به Split Taskآيكن 

ـ بـه فعال ه ي مربـوط  لمي حه، بررويفدر نماي گانت چارت پايين ص ،است را ، حركت داده تسـطيح و   "ت ي

 يـد در روزي كه مي خواهيد فعاليت منقطع شود كليك كرده و كليـد مـوس را پـايين نگـه دار     "گودبرداري 

. رهـا كنيـد  ) خ مورد نظريدر آمده است ، بكشيد و در تاريك فلش دوطرفه نمايشگر موس را كه به صورت 

نشانگر موس را روي نماي ميله اي برده تا بـه   خ ديگري رها كرده ايد،ياگر نمايشگر موس رابه اشتباه درتار

در آيد، روي ميله مذكور كليك كرده كليد موس را پايين نگهداشته، و آنرا بـه تـاريخ   فلش چهارطرفه  شكل

  .مورد نظربرده و رها كنيد

به صورت زير به دو قسـمت   "تسطيح و گودبرداري  "همانگونه كه مالحظه مي كنيد نوار ميله اي فعاليت -

  .ل شده استينقطع تبدم

  

  .به اين ترتيب مشكل كمبود منبع معمار نيز رفع خواهد شد

البته تذكر اين نكته ضروري است كه غالبا انقطاع فعاليتها به دليل باال بودن هزينه هاي راه اندازي مجدد يك 

  .شودبه كار گرفته ميفعاليت، كمتر 

  :تغييرساعات كار �

مقدار ساعات كاري يك منبع ، براي يك فعاليت، مشكل كمبـود منـابع را   گاهي ممكن است بتوان با كاهش 

براي فونداسـيون  تسطيح و گودبرداري امبر براي پتبه جاي اينكه معمار در روز دس ،به عنوان مثال. رفع نمود

سـاعت   4ساعت وقت صرف كند،با انجـام   8و رگالژ براي فونداسيون نيز  يحساعت و براي فعاليت تسط 8

 تهـا بـه  يلذا با كـاهش سـاعت كـار فعال   . انجام باشد تها قابليت هاي مذكور، اين فعاليك ازفعاليهر  يكاربرا

  :صورت زير مشكل كمبود منبع رفع خواهد شد

  را نمايان كنيد Resource usageصفحه ي 
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رگـالژ   ت تسـطيح و يدر قسمت مربوط به منبع معمار در سطر فعاليتهاي تهيه مصالح براي فونداسيون و فعال

 ساعت است ساعات مذكور 8برابر  work رامبر مدت زمان درج شده در سطپتخ دسيبراي فونداسيون در تار

به اين ترتيب مشكل كمبود منبع در اين روز رفع خواهد شد البته با اين كار زمان . ساعت تقليل دهيد 4را به 

  .بندي پروژه تغيير نخواهد كرد

  

 (Automatic)كار تسطيح خود - 13-2

د روش به كار يتوجه داشته باش. دهد در اين روش نرم افزار به صورت خودكار ، تسطيح منابع را انجام  مي

  . ممكن است مورد پسند شما نبوده و نياز به تغيير داشته باشد ،شده در نرم افزار گرفته

-منابع را به طور كامل رفع نمـي ود همچنين اين روش، مصرف منابع را تعديل كرده و در برخي موارد ، كمب

  .كند

-كليك كنيد صفحه ي زير گشوده مي Level Resourcesبر روي  Toolsدر منوي  ،در نماي گانت چارت

  شود

  
  

ــمت  ــه  Leveling calculationsدرقس  Look forرا انتخــاب نمائيــد در قســمت    Manualگزين

overallocatlons on a   را انتخاب نمائيد حال دكمه يLevel now همانگونه كه مي بينيد . را فشار دهيد

روز تغيير داد و به اين ترتيب مشكل كمبود منابع، در مـورد   4روز به  3را از  9ت يمان فعالزنرم افزار مدت 

 Workبـه سـطر    در قسمت منبـع معمـار  . را نمايان كنيد Resource usageصفحه ي . منبع معمار رفع شد
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روز  4با اينكه مـدت زمـان ايـن فعاليـت بـه       ،رگالژ براي فونداسيون نگاه كنيد مربوط به فعاليت تسطيح و

ميزان سـاعت كـار   (دهد، مار دراين فعاليت كاري انجام نمياما عمال درروز اول، منبع معاست، افزايش يافته 

 باشد وحال آنكه ممكن است اين فعاليت بدون وجود منبع معمار قابل انجام ن) منبع معمار در آن صفراست

بايد اين فعاليت به طور كامل يك روز به تاخير بيافتد همان كاري كه در تسـطيح منـابع بـه صـورتي دسـتي      

با تذكر اين نكته شما متوجه شديد كه تسطيح خود كار ممكن است موافق نظر شما نبوده و نياز . انجام داديد

  .باشد به ويرايش و تجديد نظر داشته

گري نيز وجود دارد كه در ادامـه توضـيح داده   يهاي دگزينه Resource Levelingدر پنجره نمايان شده ي 

  :ودشمي

Automatic  :ـ  ار بدون سوال از شما در صـورت زدر صورت انتخاب اين گزينه، نرم اف ـ رب ن كمبـود  يوز اول

  .ع، منابع ار تسطيح مي نمايدبمن

Manual :انجـام  با درخواست شـما  سطيح منابع در صورت انتخاب گزينه ، درصورت بروز كمبود ي كار ت

  .خواهد شد

Look for overallocations on a ………basis  : در اين قسمت مي توانيد ميزان حساسيت تسـطيح را 

  .روز چك شود يا ساعت به ساعت ويا سايرموارد آيا مي خواهيد تسطيح منابع به صورت روزبه. گزينيدبر

Clear leveling values before leveling  : ر تسطيح يديد، مقادجبا برگزيدن اين گزينه ، قبل از تسطيح

  .قبلي را پاك مي كند

Level entire project  :ودشكل مدت پروژه اعمال مي با گزيدن اين گزينه، عمليات تسطيح براي.  

Level From-To  :شودبا برگزيدن اين گزينه ، عمليات تسطيح براي بازه خاصي از پروژه اعمال مي.  

Leveling order :توانيد ، اولويت تسطيح يعني اولويت فعاليـت هـا در اسـتفاده ازمنـابع     در اين قسمت مي

  .داراي كمبود را معين نماييد

Level only within available slack  :ها ليات تسطيح در صورت لزوم، فعاليتبا برگزيدن  اين گزينه، عم

  .ر مي اندازدرا حداكثر به اندازه شناوري آنها به تاخي

Leveling can create splits in remaining work :ت تسطيح در صورت ابا برگزيدن اين گزينه ، عملي

  .لزوم، فعاليت ها را منقطع مي نمايد

Clear Leveling  :بندي به حالت قبل از با برگزيدن اين دكمه، عمليات تسطيح انجام شده پاك شده و زمان

  .گرددتسطيح بر مي

Level Now :ودشاجرا مي يحبا برگزيدن اين دكمه، عمليات تسط.  
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  (Tracking) پيگيري پيشرفت پروژه -14

اما در اجراء و عمل، ممكن است ، پيشرفت پـروژه  . آنچه تا كنون گفته شد مربوط به برنامه ريزي پروژه بود

 .باشد طبق برنامه ريزي نبوده و با آنچه كه برنامه ريزي شده است تفاوتهايي داشته

   .يك كپي از برنامه تهيه نماييد Trackingقبل از شروع عمليات : نكته

برنامه ي جاري پروژه خود را با  ،زماني دلخواه عطاين امكان وجود دارد كه شما درهر مق MSPدر نرم افزار 

ي مبنـا را  هبايد برنام مقايسه نمائيد براي اين كار ابتدا) آنچه كه درابتدا برنامه ريزي نموده ايد( برنامه ي مبنا 

  .در نرم افزار ذخيره نمائيد

مراحل پيگيري پيشرفت پروژه شامل بررسي مقدار درصد پيشرفت فعاليتها، مقادير واقعي هزينه و كار انجـام  

  .باشدشده مي

  :گيردبراي پيگيري پيشرفت فعاليتهاي پروژه فعاليتهاي زير به ترتيب گفته شده انجام مي

  

  ايجاد طرح مبنا )1

  جمع آوري اطالعات واقعي پيشرفت از سايت اجرايي و ساير بخشهاي پروژه )2

  بروز رساني فعاليتهايي كه تمام يا بخشي از آنها مورد اجرا قرار گرفته است )3

  زمانبندي مجدد به منظور تنظيم مجدد برنامه زمانبندي با توجه به تغييرات درصد پيشرفت فعاليتها )4

  مطابق با برنامه مبنااستخراج درصد پيشرفت فعاليتها  )5

  تهيه گزارشات كنترل پروژه )6

  

  ي مبنا  مسير زير را طي كنيدامهبرنبراي ذخيره نمودن اين : تهيه طرح مبنا )1

  .شودكليك كنيد صفحه ي زير گشوده مي Set BaseLineبر روي  Trackingاز قسمت  Toolsاز منوي 

www.ieun.ir



 MSProject 2007نرم افزار  آموزش
 

55 

 

  
برنامه مبنا را ذخيره سازي كنيد، در قسـمت   11توانيد تا مي Set Baselineدر اين صفحه در قسمت 

Set interim plan توان اطالعات مربوط به تاريخ هاي شروع و پايان فعاليتها را براي بررسـي در  مي

  .كپي نمود Interim Planدوره هاي بعدي در يك 

زمان گزارشـات دوره  در اين مرحله قبل رسيدن به : جمع آوري اطالعات پيشرفت از سايت اجرايي )2

اي كنترل پروژه شرح فعاليتهاي انجام شده طي دوره جاري به همراه درصد پيشرفت واقعي اجرا از 

 .گرددسايت اجرايي و ساير بخشهاي پروژه جمع آوري مي

پس از جمع آوري اطالعات پيشرفت واقعي درصـد پيشـرفت   : بروز رساني فعاليتهاي در حال اجرا )3

تاريخ هاي واقعي شروع يا پايان و زمان واقعي صرف شده در نـرم افـزار وارد   هر فعاليت به همراه 

 .گرددمي

را انتخـاب   Update Taskو سـپس   Trackingبخـش   Toolsتوان از  منوي براي اين منظور مي

  .استفاده نماييد Tracking، و يا از نوار ابزار كنيد

  
  

  :باشدبه شرح زير مي Update taskفيلدهاي بخش 
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Current Start,Finish : تاريخ برنامه ريزي شده براي اجراي فعاليت طبق طرح مبنا را نشان مـي-

  .دهد

Actual Start,Finish :دهدتاريخ هاي واقعي شروع و پايان فعاليت را نشان مي.  

%Complete :درصد پيشرفت واقعي تاكنون  

Actual Duration : تا درصد پيشرفت فعليمدت زمان واقعي صرف شده براي انجام فعاليت  

Remaining Duration :مدت زمان مورد نياز براي اتمام فعاليت مورد نظر  

فعاليتهاي تكميل شده ، فعاليتهاي  يرا به سه دستهتوان آنها ميفعاليتها براي سهولت در بروز رساني 

  :در حال اجرا و فعاليتهايي كه هنوز آغاز نشده اند دسته بندي نمود

براي بروز رساني فعاليتهـاي تكميـل شـده يكـي از روشـهاي زيـر را       : فعاليتهاي تكميل شده)  3-1

  .انتخاب نماييد

شود كه فعاليت وارد كردن تاريخ شروع و پايان واقعي فعاليت، اين روش زماني استفاده مي) 3-1-1

  .در تاريخي غير از تاريخ برنامه ريزي شده شروع و به اتمام رسيده باشد

شـود كـه   در ستون درصد پيشرفت، اين روش زمـاني اسـتفاده مـي   % 100وارد كردن عدد ) 3-1-2

  .فعاليت دقيقا در تاريخ برنامه ريزي شده شروع و به اتمام رسيده باشد

  كندكه مشابه حالت قبل عمل مي Actual Durationوارد كردن زمان فعاليت در بخش ) 3-1-3

رساني فعاليتهاي در حال اجـرا يكـي از روشـهاي زيـر را      براي بروز: فعاليتهاي در حال اجرا) 3-2

  :انتخاب كنيد

  وارد كردن تاريخ شروع واقعي و درصد پيشرفت) 3-2-1

  وارد كردن تاريخ شروع واقعي و زمان واقعي) 3-2-2

  وارد كردن تاريخ شروع واقعي و زمان باقي مانده) 3-2-3

  پيشرفت و زمان واقعي اجراوارد كردن تاريخ شروع واقعي و درصد ) 3-2-4

پس از بروز رسـاني فعاليتهـا احتمـال دارد تعـدادي از فعاليتهـا مطـابق بـا برنامـه         : زمانبندي مجدد )4

پيشرفت نكرده باشند، براي اين منظور بايد برنامـه را دوبـاره زمانينـدي    ) برنامه مبنا(زمانبندي اوليه 

فعاليتهاي پس نياز اعمال خواهد شد، بـراي ايـن   نمود به اين ترتيب تاثير تاخيرات فعاليتها بر روي 

را  Update Projectو سـپس   Trackingبخـش   Toolsمنظور از براي اين منظور بايد از  منـوي  

 .انتخاب كنيد
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را انتخاب و تاريخ مورد نظـر را وارد نماييـد، ايـن     … Reschedule uncompletaedدر اين بخش گزينه 

 Entireگزينـه   Forاست، سـپس در بخـش    Project Informationنجره در پ Status Dateتاريخ همان 

Project  را انتخاب نموده و دكمهOK      را كليك كنيد، به اين ترتيب فعاليتهاي باقيمانـده بـا درنظـر گـرفتن

  .شونددومرتبه زمانبندي ميدرصد پيشرفت فعاليتهاي 

براي اين منظور كپي اوليه اي كـه قبـل از شـروع    : استخراج درصد پيشرفت فعاليتها طبق برنامه مبنا )5

Tracking          از برنامه زمانبنـدي تهيـه نمـوده ايـد را بـاز كـرده و از بايـد از  منـويTools   بخـش

Tracking  و سپسUpdate Project را انتخاب كنيد. 

  
  

، تـاريخي را كـه مـي خواهيـد تـا آن       Update work as complete throughدر اين صفحه ، در قسمت 

تـاريخ   "خ يت برنامه هاي پروژه ار بررسي كنيد، انتخاب نماييـد اصـطالحا بـه ايـن تـار     فخ ميزان پيشريتار

چنانچـه مـي خواهيـد ميـزان پيشـرفت را در محـدوده ي صـفر تـا         . مي گوينـد   Status Dateيا  "نظارت

ت هـاي  يـ و چنانچه مـي خواهيـد فعال  . را انتخاب كنيد set0%-100% completeصددرصد بدانيد، گزينه 

مـه تمـام هسـتند بـه     يكـه ن  تكميل شده به صورت صفريا صددرصد نشان داده شده و تمامي فعاليت هـايي 

ت صددرصـد نمـايش داده   رصـو  كه كامال انجام شده بـه  ت صفر درصد نمايش داده شود وفعاليتهاييرصو

  .را انتخاب كنيد set0%-100% completeگزينه ي  ،شود
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پس از اتمام بروز رساني فعاليتها و تعيين درصد پيشرفت طبق : تهيه گزارشات دوره اي كنترل پروژه )6

  .گرددپروژه به كارفرما ارائه ميبرنامه زمانبندي، گزارشات كنترل پروژه تهيه و پس از تاييد مدير 

:نكات  

وارد كردن درصد پيشرفت واقعي و يا برنامه اي  فعاليتها ميزان درصد  همانطور كه مشاهده نموديد پس از

-، نحوه اين محاسبه به شرح زير ميگرددتوسط نرم افزار محاسبه مي WBSپيشرفت در سطوح مختلف 

  :باشد

-به صورت خودكار محاسبه مي MSPدرصد پيشرفت توسط نرم افزار  ناي: درصد پيشرفت زماني �

 .آيدبه دست ميگردد و از رابطه زير 

 

�������	 %������� =
∑ D� ∗ %Complete�

�
���

∑ D�
�
���

 

شود و محاسبه نمي اين درصد پيشرفت به صورت مستقيم توسط نرم افزار: درصد پيشرفت وزني �

  .باشدمي Custom Fieldنحوه براي محاسبه آن نياز به استفاده از 
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  ت وزني پروژهفمحاسبه درصد پيشر – 15

درصد پيشرفت پروژه را بر اساس نسبت طول مدت زمـاني انجـام    MSPچنانچه مالحظه كرديد، نرم افزار 

ت پـروژه  يشده ي فعاليتها به كل طول مدت پروژه، محاسبه مي نمايد امـا همانگونـه كـه در مباحـث مـدير     

تها نسبت به يتهاي پروژه بر اساس هزينه ي انجام فعاليخي موارد مي توان به هر يك از فعالرآموخته ايد، در ب

تـوان  مـي  ،تهـا يي وزن دهي به فعالفارغ از نحوه. زني را اختصاص دادي كل پروژه و يا ساير عوامل، وهزينه

يـك  ود فرض كنيد متناسب با ماهيت پروژه با ه نمبت پروژه را نيز محاسفان پيشرزمتناسب با اين وزن ها، مي

ت فتهـا درصـد پيشـر   يحال مي خواهيد با توجه به وزن فعال روش مشخص وزن فعاليتها محاسبه شده است،

ت هرا وارد نمائيد براي اين كارروي يابتدا بايد اطالعات مربوط به وزن فعال. ه كنيدبنامه اي پروژه را محاسرب

را انتخـاب    Insery columnاز منوي ظـاهر شـده   . چارت راست كليك كنيديكي از ستونهاي نماي گانت 

  كليك كنيد OKروي دكمه ي . را انتخاب نمائيد Number 1، عبارت  field nameكنيد، در قسمت 

  .كليك كنيد تا صفحه زير نمايان شود Fieldsروي  بر customizeدر قسمت  Toolsحال از منوي 
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را  Renameي را انتخاب كنيـد دكمـه   Number 1عبارت  Fieldدر قسمت  Costom Fieldدرصفحه ي 

را كليـك كنيـد در    OKقـرار دهيـد و    Weightنام اين فيلد را  Rename Fieldsكليك كنيد، درصفحه ي 

ي گزينـه  Calculation for task and group summary rowsدر قسـمت   Costom Fieldي صـفحه 

Rollup فعال شود، از اين نما ماي مقابل را انتخاب كرده تا نSum ،با انتخـاب ايـن تـابع ،     را انتخاب كنيد

را كليك كنيد حـال در   OK. ودشنشان داده مي ،در فعاليت اصلي سطح باالتر ،هايتهاي زير فعالمجموع وزن

 د مجمـوع يوزن تك تك فعاليت ها را يادداشت كنيد توجه داشته باش Weightنماي گانت چارت در ستون 

  .شود 100وزن تمامي فعاليت ها بايد برابر 

پس از درج وزن فعاليت ها، بايد درصد پيشرفت وزني فعاليتها و پروژه را محاسـبه نمـود، بـراي ايـن كـار،      

  :مراحل زير ار طي كنيد

ــه ســتونهاي نمــاي گانــت چــارت ، اضــافه كنيــد  Number 2ســتون  در قســمت  Toolsاز منــوي  ،را ب

Customize  بر رويFields  كليك كنيدNumber2  نرا به آرا انتخاب و نامP.W  % تغيير دهيد در قسمت
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Custom attributes  گزينه يFormula   را انتخاب كنيد و روي دكمـه يFormula    كليـك نمائيـد و در

  :پنرجه ي باز شده، فرمول زير را درج كنيد
(%Complete* Number1)/100 

  دبراي اينكار مسير زير را طي كني

  كليك كنيد ")"روي دكمه

  
  كليك كنيد Complete%و نهايتا روي  Numberسپس  Fieldطبق تصوير فوق روي دكمه 

  كليك كنيد "*"روي دكمه 

و نهايتــا روي  Custom numberن آو پــس از  Numberســپس  Fieldطبــق تصــوير زيــر روي دكمــه 

Number 1 كليك كنيد.  

  را كليك كنيد OKدكمه و  كليك كنيد "("روي دكمه 

 sumو تـابع   Rollupگزينـه ي   …Calculation for taskدر قسمت  Custom Fieldحال در صفحه ي 

مقدار پيشرفت پـروژه  %  P.Wهمانگونه كه مالحظه مي كنيد در ستون . را بزنيد OKرا انتخاب كنيد و كليد 

عدد مورد نظر فقط براي كل پروژه  ، بايد توجه داشت كهبا توجه به وزنها، محاسبه و نمايش داده شده است

  .باشدصادق نمي WBSصحيح بوده و در مورد ساير سطوح 

توانيـد در صـورت   نمايان شده و مـي  MSPتوابع دسته بندي شده در نرم افزار  Functionبا انتخاب دكمه 

-مـي   Graghical Indicatorsنياز از اين توابع براي فرمول نويسي استفاده كنيد، همچنين با انتخاب گزينه 
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از عالئم گرافيكي به جاي مقادير عددي در سلولها استفاده كنيد، براي اين منظور ابتدا فيلد مورد نظـر   توانيد

  :شودكليك كنيد، پنجره زير نمايان مي Graghical Indicatorsرا انتخاب كرده و سپس بر روي گزينه 

  
مقـدار مـورد نظـر را وارد كنيـد در      Valueدر اين بخش در ستون تست از يك عبارت منطقي و در سـتون  

استفاده نموديد از يك جدا كننده براي جـدا كـردن    isn’t withinو يا  is withinصورتي كه از شرط هاي 

وارد شـود يـك    99 تـا 25عددي بين  درصد پيشرفتاعداد استفاده كنيد، در شكل با در صورتي كه در فيلد 

وارد شـود   100وارد شود دايره قرمز و در صـورتي كـه عـدد     25دايره سبز و درصورتي كه عددي كمتر از 

 Number1، توجه داشته باشيد كه در ابتدا از مقدار درصد پيشـرفت در فيلـد   شوددايره آبي نمايش داده مي

  .قرار داده شده است

  

 و مديريت ارزش كسب شده كنترل هزينه ها –١۶

 
  انواع هزينه ها -16-1

-توان به دو دسته اصلي هزينه هاي استفاده از منابع و هزينـه مي MSPبه طور كلي هزينه ها را در نرم افزار 

  :هاي مربوط به فعاليتها كه مجزا از منابع فعاليت هستند تقسيم بندي نمود
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گردد از مجموع هزينه هاي مصرف منابع توسط هر فعاليت ايجاد مي اين هزينه ها: هزينه هاي منابع •

هاي استاندارد، اضافه كاري، هزينه هاي ثابت و هزينه منابع هستند كـه در  اين هزينه ها شامل هزينه

 .توضيح داده شد Resource Sheetبخش 

به اين هزينه ها ارتباطي با ميزان مصرف فعاليت از منابع گوناگون ندارد و : هزينه هاي ثابت فعاليتها •

بـه   Fixed Costكند با اضـافه كـردن سـتون    صورت يك هزينه ثابت به فعاليتها اختصاص پيدا مي

  .توان اين هزينه ها را به فعاليتها اختصاص دادنماي گانت چارت مي

واقعي پروژه عالوه بر زمانبندي، هزينـه هـاي   و ب گفته شده، تفاوت بين پيشرفت برنامه اي با توجه به مطال

  .پروژه را نيز تغيير خواهد داد، زيرا بسياري از هزينه هاي پروژه به مدت زمان انجام آنها وابسته است

و كـاربرد آنهـا    ومعريف شده است، كه در ادامه مفههاي مالي تبه همين منظور، در نرم افزار، برخي شاخص

  :توضيح داده خواهد شد

Baseline Cost  : ستونBaseline Cost  اعـداد درج شـده در ايـن    . را به نماي گانت چارت اضافه كنيـد

ستون، هزينه هاي بودجه ريزي شده براي انجام فعاليتها با توجه به طول مدت زمان انجام و منـابع مصـرفي   

  . باشدآنها مي

BCWS  : نحوه ي به روز آوري پروژه را بر اساس زمان اجراي فعاليتها آموختيد، پـس از بـه   در بحث قبلي

-، مي (Status Date)خ نظارت يروز رساني فعاليتها و بدست آوردن ميزان پيشرفت برنامه اي فعاليتها تا تار

بـر  فعاليتها و كل پـروژه را  ) بودجه ريزي شده( هزينه برنامه ريزي شده BCWSتوان با استفاده از شاخص 

بـراي هـر فعاليـت از رابطـه زيـر       BCWSشـاخص  . بدسـت آورد اساس زمانبندي اوليه يا همان طرح مبنا 

  :محاسبه مي گردد
BCWS=%Complete * Baseline Cost 

  .آيدتمامي فعاليتها بدست مي BCWSبراي كل پروژه از مجموع  BCWSو 

. باشـد اي فعاليتهـا مـي  ان پيشرفت برنامهمربوط به ميز% Completeتوجه داشته باشيد در رابطه فوق، مقدار 

  .را به نماي گانت چارت اضافه كنيد BCWSستون 

BCWP  : خ ياين فعاليتها تا تار) واقعي(بدست آوردن ميزان پيشرفت اجراييپس از به روز رساني فعاليتها و

شـده جهـت    برنامه ريزيميزان بودجه ي  BCWPتوان با استفاده از شاخص ، مي (Status Date)نظارت 

مان انجام يك زدر اين شاخص فرض بر اين است كه تغيير مدت . وردآانجام فعاليتها و كل پروژه را بدست 

منابع مصرفي ي زي شده بود، در تغيير هزينهبرنامه ريفعاليت در حين اجرا، نسبت به مدت زماني كه از قبل 

براي هـر فعاليـت از    BCWPشاخص . دهد آن تاثيري ندارد و تنها ميزان پيشرفت زماني پروژه را تغيير مي

  :رابطه زير محاسبه مي گردد
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BCWP=%Complete* Baseline Cost 
  آيدتمامي فعاليتها بدست مي BCWPبراي كل پروژه از مجموع  BCWPو 

. باشـد فعاليتها ميواقعي ان پيشرفت زمربوط به مي% Completeق، مقدار همانگونه كه بيان شد، در رابطه فو

  .را به نماي گانت چارت اضافه كنيد BCWPستون 

Cost  : ستونCost     را به نماي گانت چارت اضافه كنيد اعداد درج شده در اين ستون هزينـه هـاي واقعـي

، مقدار اين جام و منابع مصرفي آنها، مي باشدمان انزپرداخت شده براي انجام فعاليتها با توجه به طول مدت 

  :آيدفيلد از رابطه زير به دست مي
Cost = Actual Cost + Remaining Cost 

 
ACWP  :خ يفعاليتها تـا تـار  ) واقعي( جرايي پس از به روز رساني فعاليتها و بدست آوردن ميزان پيشرفت ا

ميزان هزينه ي واقعي صرف شده جهـت   ACWPتوان با استفاده از شاخص ، مي  (Status Date)نظارت 

مان انجام يك زدر اين شاخص فرض بر اين است كه تغيير مدت . وردآانجام فعاليتها و كل پروژه را بدست 

ان پيشرفت زكه از قبل برنامه ريزي شده بود، عالوه بر تاثير در مي يت در حين اجرا نسبت به مدت زمانيفعال

براي هر فعاليت از رابطـه زيـر    ACWPشاخص . ن نيز، تاثير داردآوژه ، در تغيير هزينه ي منابع مصرفي پر

  .محاسبه مي گردد
ACWP=%Complete* Cost 

  :يدآتمامي فعاليتها بدست مي ACWPاز مجموع  هبراي كل پروژ ACWPو 

. باشدان پيشرفت اجرايي فعاليتها ميزمربوط به مي% Completeان شد، در رابطه فوق ، مقدار يهمانگونه كه ب

  .را به نماي گانت چارت اضافه كنيد ACWPستون 

هزينه واقعي اجراي فعاليتها بايد به صورت واقعي توسط كاربر ثبت گرديد براي اين منظـور از منـوي   : نكته

Tools   بخـشOption     را انتخـاب كـرده و در زبانـهCalculation   گزينـهActual costs are always 

calculated by MSP  را غير فعال كنيد به اين ترتيب فيلدACWP   با اسـتفاده ازActual Cost   محاسـبه

  .گردد نه از فرمول صفحه قبلمي

ت مورد فان پيشرزمان مختلف ميزان پيشرفت واقعي پروژه ، نسبت به ميزچنانچه قبال بيان شد ، در مقاطع 

وت باشد گاهي ممكن است پيشرفت واقعي پروژه بيش از پيشرفت انتظار در برنامه ريزي، ممكن است متفا

 S-curveن باشد اين تغييرات و اختالفات را غالبا در قالب نموداري تحت عنوانآبرنامه اي و گاهي كمتر از 

  .دهندنمايش مي

S-curve   ، را مي توان براي درصد پيشرفت واقعـي و برنامـه ايBCWP,BCWS     و يـا سـاير پارامترهـاي

نمائيد و در هر مقطع تهيه  Excelپروژه رسم نمود براي اين كار بايد جدولي مطابق جدول زير در نرم افزار 
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كه پيشرفت واقعي و برنامه اي پروژه را كنترل و بررسي نموديد، مقادير را بـه همـراه   ) تاريخ نظارت( زماني

  .را رسم نمائيد s-curveنمودار زمان كنترل در جدول ثبت نمائيد و نهايتا 

  شاخص مربوط به پيشرفت برنامه اي پروژه
BCWS  Complete %  مقطع زماني  

  1مقطع زماني  

  2مقطع زماني  

  .....  

 nمقطع زماني  

  دريافت شود Planمقادير شاخصهاي فوق بايد از فايل 

  

  

  پروژهواقعي شاخص هاي مربوط به پيشرفت 
BCWP Complete %  زماني مقطع  

  1مقطع زماني  

  2مقطع زماني  

  .....  

 nمقطع زماني  

  دريافت شود Currentمقادير شاخصهاي فوق بايد از فايل 

 
 

  مديريت ارزش كسب شده -16-2

  :گيرنددر اين بخش موارد زير مورد بررسي قرار مي

  ؟چيست كسب شده مديريت ارزش .1

  ؟چيست ارزش كسب شدهنقش مديريت  .2

  ؟پروژه چيست در ارزش كسب شدههاي اجراي مديريت كليد .3

  .؟عناصر پايه اي مديريت ارزش كسب شده .4

  گيرد؟چگونه انجام مي بوسيله مديريت ارزش كسب شده عملكرد پروژهپيش بيني و ارزيابي  .5
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  مديريت ارزش كسب شده چيست؟

رائي و سياست ها به ،روش هاي اجمديريت ارزش كسب شده مجموعه اي يكپارچه از فعاليتها  :1تعريف

  .باشد منظور پشتيباني از برنامه ها ومديريت پروژه بعنوان يك ابزار در تصميم گيري و مديريت ريسك مي

  

مديريت ارزش كسب شده يكي از تكنيكهاي مديريت پروژه به منظور اندازه گيري ميزان پيشرفت : 2تعريف

سيستم يكپارچه توانايي ارزيابي همزمان محدوده مديريت ارزش كسب شده بصورت ،باشدواقعي پروژه مي

  .باشدزمان و هزينه را دارا مي

  

  چيست؟نقش مديريت ارزش كسب شده در پروژه 

عملكرد سيستم و مديريت ارزش كسب شده خود را بعنوان يكي از كاراترين ابزارها در تحليل  •

  .خوردهاي  پروژه معرفي نموده استباز

 .نمايدمي (Plan-Do-Check-Action)قادر به اجراي چرخه   اين تكنيك مديران را •

بي براي پيش بيني آينده شاخصهاي خو ،ز الگوها و روند گذشتهديريت ارزش كسب شده با استفاده ام •

 .نمايدارائه مي

ه پروژه را زمان و محدود ،ي الزم را به منظور مديريت يكپارچه هزينهژلودواستفاده از اين تكنيك مت •

 .آورد زمان فراهم ميبراي سا

  

فقيت هر در پاسخ به سواالت بحراني مديريت كه براي مو مستمر رامديريت ارزش كسب شده يك نقش 

  .كندپروژه ضروري است ايفا مي

 :دنبخشي از سواالت به شرح ذيل مي باش

  به آن تاخير داريم؟آيا از زمانبندي پروژه جلو هستيم يا نسبت  �

  ت؟زمان چه مقدار بوده اسميزان كارائي استفاده از  �

  ؟اتمام پروژه چه موقع است) محتمل(زمان احتمالي �

  ؟آيا از بودجه بندي پروژه بيشتر هزينه شده يا كمتر �

  ؟ميزان كارايي استفاده از منابع چقدر بوده است  �
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  ليتهاي باقيمانده چقدر خواهد بود؟هزينه محتمل فعا �

  ل براي كل پروژه چقدر خواهد بود؟هزينه محتم �

  

  :ريت ارزش كسب شدهكليدهاي اجراي مدي

  

 (Performance Measurement Baseline)عملكرد ايجاد يك طرح مبنا براي اندازه گيري  •

 تقسيم بندي كار به سطوح قابل مديريت )1

 ي به افراداختصاص دادن مسئوليت هاي شفاف مديريت )2

  ايجاد بودجه بندي بر اساس فازهاي زماني هر فعاليت )3

 انتخاب تكنيك اندازه گيري مناسب براي همه فعاليتها  )4

 حفظ يكپارچگي طرح مبنا در طول پروژه )5

 
 واقعي در مقايسه طرح مبنا عملكرداندازه گيري وآناليز  •

 منابع در طول اجراي پروژهثبت ميزان مصرف  )1

 اندازه گيري ميزان پيشرفت فيزيكي كارها در طول پروژه  )2

 (EV)ا توجه به تكنيك هاي اندازه گيري ارزش كسب شده ب )3

 زمان تجزيه وتحليل و پيش بيني شاخص هاي هزينه و )4

 ارائه گزارشات مشكالت عملكرد و اقدامات اصالحي  )5

 

  :اصر پايه اي مديريت ارزش كسب شدهعن

 :گيردبا استفاده از سه تعريف كليدي مورد اجراء قرار ميمديريت ارزش كسب شده  •

كه نشان دهنده ميزان ارزش كسب شده با توجه به  (Planed Value)ايارزش برنامه )1

از ميزان مصرف تجمعي  هادفباشد و معموالً با استطرح مبنا در نقطه خاص از زمان مي

-نيز گفته مي (BCWS)و به آن  منابع در طول زمان پروژه مورد محاسبه قرار مي گيرد

 .شود
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جام شده در يك عي اننشان دهنده ارزش كار واق كه(Earned Value)ارزش كسب شده )2

ه كار واقعي اي ولي با توجه ببا استفاده از همان ارزش برنامه باشد كهنقطه زماني خاص مي

 . شودنيز گفته مي (BCWP)و به آن  شودانجام شده محاسبه مي

بعنوان  دهنده هزينه هاي واقعي فعاليتها است ونشان  كه (Actual Cost)هزينه واقعي  )3

باشد ور فعاليتهاي واقعي انجام شده ميميزان منابع مصرف شده به منظشاخصي براي تعيين 

 . شودنيز گفته مي (ACWP)و به آن 

 
 :هاي ارزش كسب شده  تكنيك •

هفتگي يا ماهيانه اندازه بصورت دوره هاي در سيستم مديريت ارزش كسب شده  عملكرد فعاليتها

عملكرد به زمان فعاليت و تعداد دوره هاي تكنيك انتخاب شده براي اندازه گيري .شود گيري مي

  :، تعدادي از اين تكنيكها به شرح زير هستنداندازه گيري مرتبط است

 
 50/50يكي از متداول ترين روشها در اين تكنيك، : (Fixed Formula) فرمول ثابت )1

ارزش فعاليت بدون در نظر گرفتن مقدار پيشرفت فيزيكي % 50شد در اين روشابمي

باقي مانده پس از % 50تخصيص داده مي شود و پس از شروع فعاليت به آن واقعي آن 

 .باشدمي 100/0ويا 75/25ين روش به صورتساير تقسيم بنديها در ا, اتمام فعاليت

كارها به بخشهاي در اين روش :  (Weighted Milestone)روش مايلستونهاي وزني )2

گيرد كه براي آن هر بخش يك مايلستون قرار مي يشوند و در انتهامختلفي تقسيم مي

ارزش خاصي در نظر گرفته شده است اين روش براي فعاليتهايي كه به لحاظ زماني 

 .طوالني تر بوده و داراي خروجي قابل اندازه گيري هستند مناسب است

هاي اين روش يكي از ساده ترين تكنيك :(Percent Complete)روش درصد پيشرفت )3

صد توان به جاي درصد پيشرفت از دراسبه مديريت ارزش كسب شده است ميمح

 .پيشرفت فيزيكي استفاده نمود
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در صورتيكه يك فعاليت به صورت :(Apportioned Effort)روش تخصيص ارزش  )4

از فعاليت اصلي در  يرتي بصورت درصداز فعاليت ديگر باشد ارزش فعاليت نظا ،نظارتي

. يفيت و بازرسي معموالً فعاليتهايشود  بعنوان مثال فعاليتهاي كنترل كفته مينظر گر

 .دهندفعاليت اصلي را به خود اختصاص مياز ارزش وزني % 10تضمين كيفيت معموال 

بعضي از فعاليتهاي پروژه خروجي ملموس وقابل : (Level Of Effort)همسطح سازي  )5

پروژه را مصرف نموده و بايد در سيستم مديريت  منابعاندازه گيري ندارند در حاليكه 

دوره اندازه  بصورت خود كار در پايان هر (pv)شده لحاظ گردند يك مقدار  كسبارزش 

شود كه ني استفاده ميعموالً اين روش زمام .شودفعاليتها اختصاص داده ميگيري به اين 

 .پيشرفت فيزيكي قابل اندازه گيري نباشد
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  .دهدناسب را در موقعيت مناسب نشان ميجدول شماره يك تكنيك هاي م 

 

  
  

   EZريزي شده براي پروژه  كار برنامه -2جدول 
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  از چهار ماه از تاريخ شروع پسروژه وضعيت پ -3جدول 

  
به اتمام رسيده است اين  1گزارش پيشرفت نشان مي دهد كل كارهاي برنامه ريزي شده براي فعاليت 

 .كند محاسبه ارزش كسب شده استفاده ميبراي  50/50فعاليت از تكنيك 

اده نيز از تكنيك مايلستون هاي وزني براي برنامه ريزي و اندازه گيري استف EZاز پروژه  2فعاليت شماره 

دهد كه بخشي از كار كه براي اتمام پروژه تا پايان آوريل شان مين  3گزارش پيشرفت در جدولمي كند 

كه از فوريه تا آوريل ( دو مورد از سه مورد مايلستون.برنامه ريزي شده است هنوز به انجام نرسيده است 

ارزش كسب شده  و كامل شده است اما سومين مايلستون هنوز كامل نشده است) برنامه ريزي شده بودند

 .گرددبراي آن احتساب نمي

. به منظور تعيين هزينه واقعي ،سازمان به يك سيستم كنترل و پيگيري هزينه در طول زمان پروژه نياز دارد 

 .تواند متغير باشد سيستم با توجه به نياز سازمان مينوع و پيچيدگي اين 

 2نشان داده شده است ،اگر چه هيچ ارزشي براي فعاليت  3با توجه به وضعيت پروژه كه در جدول شماره

در آوريل كسب نشده ،هزينه هايي براي اين فعاليت صرف شده كه باعث شده اين فعاليت و پروژه در 

 .انتهاي آوريل درحالت مصرف بودجه بيش از اندازه قرار گيرند 
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مطرح است، ابي عملكرد پروژه به عنوان آخرين آيتم در ارزي (BAC)بودجه مورد نيازر تا تكميل  •

BAC  نشان دهنده كل بودجه مورد نياز براي اتمام پروژه است، براي پروژهEZ  مقدار(BAC)   ،

 .است 150

 
 

  .دهدنشان مي EZرا تا پايان آوريل براي پروژه  EV ،PV ،ACمقدار تجمعي  4نمودار شماره 

  
 

   EVM استفاده ازپيش بيني و تجزيه و تحليل عملكرد پروژه با 

گيرد؟ چگونه براي آناليز وضعيت پروژه و پيش بيني آينده مورد استفاده قرار مي AC، و PV ،EVمقادير 

  :شوندبه سه گروه تقسيم مي EVMبيني و تجزيه و تحليل عملكرد با استفاده از  عناصر پيش

 (VAC)،انحراف از اتمام پروژه  (CV)،انحراف از هزينه  (SV)انحراف از زمان : انحرافات )1

و شاخص عملكرد تا تكميل  (CPI)،شاخص عملكرد هزينه  (SPI)شاخص عملكرد زمان : شاخص ها )2

(TCPI) 
،پيش بيني  (EAC)،پيش بيني يا برآورد تكميل  (EACt)زمان پيش بيني شده تا اتمام: پيش بيني ها )3

 (ETC)يا برآورد تا تكميل 
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 .دهدمرتبط با آنها نشان مي EVMسواالت پايه اي مديريت پروژه را در كنار عناصر  5جدول

  
 

  :پيش بيني و تجزيه و تحليل زمانبندي پروژه

-از زمان بندي پروژه عقب هستيم يا جلوتر از برنامه زمانبندي حركت مي( (SV)انحراف زماني  )1

 )كنيم؟

ه گزارش گيري به لحاظ زماني از برنامه اوليه عقب دهد كه در دورنشان مي (SV)انحراف زماني 

كنيم، عدد مثبت نشان محاسبه مي EVاز مقدار  PVهستيم و يا جلوتر و آن را با تفريق مقدار 

 :دهنده پيشي گرفتن از برنامه اوليه و عدد منفي نشانه عقب بودن از برنامه زمانبندي اوليه است

  
 

  :نيز نشان داد PVبر  SVبا تقسيم  ،صديتوان به صورت دراين انحراف را مي

  
  )چقدر از زمان به شكل موثري استفاده شده است ( شاخص كارايي زمان  )2

از  SPIدهد كه تيم پروژه چقدر از زمان خوب استفاده كرده است، نشان مي)  SPI( شاخص كارايي زمان 

  .آيدارزش برنامه ريزي شده به دست مي تقسيم ارزش كسب شده به
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با استفاده از شاخص عملكرد ) زمان محتمل پايان كار چه تاريخي است؟ ( تضمين زمان تكميل پروژه  )3

و ميانگين ارزش برنامه ريزي شده، تيم پروژه در صورتي كه روند فعلي ادامه يابد و )  SPI(زمان 

خمين زمان پايان پروژه مقايسه آن با زماني كه از ابتدا براي پايان پروژه در نظر گرفته شده بود قادر به ت

  .خواهد بود

  
  

  ) از لحاظ هزينه اي در چه شرايطي قرار داريم؟ ( پيش بيني و آناليز هزينه ها 

  )آيا از بودجه بندي بيشتر مصرف كرده ايم يا كمتر؟ ( انحراف هزينه اي  )1

از تفريق  CV. نشان مي دهد كه پروژه بيشتر از بودجه بندي مصرف دارد يا كمتر)  CV( انحراف هزينه پروژه 

به شرح  CVمقدار  EZبه دست مي آيد براي پروژه )  EV( از مقدار ارزش كسب شده)  AC( هزينه واقعي 

  .زير است

  
  

  به ارزش كسب شده ) CV( اين مقدار را مي توان به صورت درصد انحراف هزينه اي از تقسيم انحراف هزينه 

 )EV  (محاسبه نمود.  

  
  

  )كارايي استفاده از منابع در پروژه چقدر بوده است؟(شاخص عملكرد هزينه  )2

را ) CPI(از مقادير هزينه واقعي و ارزش كسب شده مي توان مقدار تجمعي شاخص عملكرد هزينه 

معياري براي  CPI. باشدپروژه مي محاسبه نمود، اين شاخص يكي از شفاف ترين شاخصها در تعيين كارايي

اين شاخص از تقسيم مقدار ارزش . دهده از منابع را در اختيار قرار مياندازه گيري ميزان كارايي استفاد

  .شودبه صورت زير محاسبه مي EZ  ،CPIكسب شده بر هزينه واقعي به دست ميĤيد براي پروژه 

  

  
  

است  صرف كرده كهبه ازاء هر دالر هزينه اي  EZريالي شاخص فوق به اين معناست كه پروژه  ديدگاهاز 

  .دالر به دست آورده است 0.8فقط 
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  )ميزان كارايي بايد استفاده كنيم؟از منابع باقيمانده با چه ( شاخص عملكرد تا تكميل  )3

دهد اين شاخص نشان مياست، ) TCPI(يكي از شاخص هاي بسيار مفيد، شاخص عملكرد تا تكميل 

ميزان كارايي استفاده از منابع براي فعاليتهاي باقيمانده بايد چقدر باشد تا پروژه به اهداف از پيش تعيين شده 

  .آيدده بر بودجه باقيمانده به دست مياين شاخص با تقسيم مقدار كار باقيمان. دست يابد

  
  

 07/1به  8/0لكرد براي فعاليتهاي باقيمانده بايد از عم ضريبدهد كه اين شاخص نشان مي EZبراي پروژه 

  .افزايش يابد تا پروژه با بودجه مورد نظر تكميل شود

  

  )ميزان هزينه محتمل پروژه چقدر خواهد بود؟ ) (  EAC( تخمين هزينه تكميل  )4

اجرا در پايان د كل هزينه يعملكرد فعلي را ادامه ده كه اگردهد نشان مي)  EAC( ميزان تخمين تا تكميل 

تقسيم كردن بودجه اوليه براي )  EAC(پروژه چه ميزان خواهد بود، يكي از روشهاي متداول در محاسبه 

به صورت  EACمقدار  EZباشد براي پروژه مي)  CPI(بر شاخص عملكرد هزينه )  BAC( اتمام پروژه

  .شودزير محاسبه مي

  
  

  .ماندميدر طول اجراي پروژه ثابت باقي  CPIشود كه ميزان اين شاخص با اين فرض محاسبه مي

  

  )از بودجه بندي عقب هستيم يا جلو؟در نهايت (انحراف از تكميل  )5

نشان دهنده ميزان انحراف از  VACرا محاسبه نمود، )  VAC( توان مقدار مي EACبا استفاده از مقدار 

  .آيدبه دست مي BACاز  EACو از تفريق مقدار است  CPIبودجه بندي اوليه با فرض ثابت بودن مقدار 

  

  
  

واحد هزينه اضافي در بر خواهد داشت  37.5ادامه يابد  EZاز سوي ديگر در صورتي كه روند فعلي در پروژه 

  .صورت درصد بيان نمود توان آن را بهكه مي
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  )فعاليتهاي باقيمانده چقدر هزينه در بر دارد؟ ) (  ETC( تخمين تا پايان  )6

ETC دهد كه فعاليتهاي باقيمانده پروژه چقدر هزينه خواهد داشت براي نشان ميEZ  مقدارETC  به صورت

  .زير محاسبه مي شود

  
 

  . وضعيت پروژه را با توجه به شاخص هاي محاسبه شده نشان مي دهد 6جدول 
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  گروه بندي-17

در برخي موارد براي بازرسي و كنترل طرح پروژه ، نياز است فعاليتها از جهات گوناگون دسته بندي شـوند،  

 MSPبـــــراي ايـــــن كـــــار ابـــــزاري تحـــــت عنـــــوان گـــــروه بنـــــدي در نـــــرم افـــــزار  

  .طراحي گرديده است 

هاي نديكليك كنيد برخي گروه ب Group byبر روي  Projectبراي مشاهده ي اين دسته بندي ها از منوي 

  :متداول در اين قسمت مشخص شده است كه در ادامه توضيح داده خواهد شد

Complete&Incomplete task  : نشدهتكميل گروه بندي بر اساس فعاليت هاي تكميل شده و  

Constrain  :گروه بندي بر اساس فعاليت هايي كه محدوديت زمان اجرا دارند  

Criticer  :نآهاي واقع در مسير  بحراني و غير  گروه بندي بر اساس فعاليت  

Duration  :گروه بندي بر اساس زمان فعاليت ها  

Duration then priority  :    گروه بندي بر اساس زمان و در صورت برابري زمانها گروه بنـدي بـر اسـاس

  اولويت اجراي آنها

Milestones  :گروه بندي بر اساس فعاليتهاي مايلستون و غير مايلستون  

Priority  :گروه بندي بر اساس اولويت اجراي فعاليت ها  

Priority keeping outline structure  :ت ها با حفـظ سـاختار   يگروه بندي بر اساس اولويت اجراي فعال

   WBSمراتبي  هسلسل

  را انتخاب كنيد No Groupگزينه ي  Group byبراي از بين بردن گروه بندي هاي انجام شده، از منوي 

ار نيز، گروه زتوانيد در نماهاي ديگر نرم افما ميش ه وبندي هاي فوق مربوط به نماي گانت چارت بودگروه 

  .بندي هاي ديگري را انجام دهيد

طراحـي نمـوده ايـد     WBSكـه شـما در    گاهي گزارشات مورد نياز مدير پروژه در يك پروژه با سـاختاري 

كـه شـرح داده خواهـد     به صورتي WBSها در ساختار متفاوت است براي اين منظور بهتر است براي فعاليت

ار گروه بندي به راحتي فعاليتها را با موضوعات مورد نظرتان زشد كدهايي را تعريف نموده و با استفاده از اب

  .دسته بندي نمائيد

به عنوان مثـال در يـك   . ود، داراي اجزاي مختلفي استشت پروژه اختصاص داده مييكه به هر فعال كدهايي

  :پروژه ساختماني اجزاي كد را مي توان به صورت زير تعريف نمود
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  به صورت زير كد مي گردد

را در  TXT3، و  TXT! ،TXT2بـراي اينكـار سـه سـتون     

هنگـام  ) نحوه ي اضافه كردن ستونها قبال توضيح داده شد

Textl  را بهStage     و دو سـتون ديگـر

مربـوط بـه    Stageلـذا در سـتون   ) مي باشد

د، يـ ت ها به سه گروه طراحـي، سـاخت و خر  

، فعاليتهايي كه ماهيت ساخت يا اجرا دارنـد  

  كد گذاري كنيد Suرا با كد ) اصلي

كنيـد در صـفحه ي نمايـان شـده      كليـك 
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به صورت زير كد مي گردد) تهيه نقشه هاي نهايي معماري براي گود برداري

بـراي اينكـار سـه سـتون     . اين كدها را براي تك تك فعاليتها وارد كنيـد  

نحوه ي اضافه كردن ستونها قبال توضيح داده شد( انتهاي ستون هاي نماي گانت چارت اضافه كنيد

Textlعنوان ستون  Titleاضافه كردن ستونهاي مذكور در جعبه ي مقابل 

  .تغيير نام دهيد Serialو  Typeرا با عنوانهاي 

مي باشد – 1( ي فعاليت هاي اين مثال مربوط به طبقه ي زير زمين 

ت ها به سه گروه طراحـي، سـاخت و خر  ي، فعال Typeرا تايپ كنيد در ستون  – 1تمامي فعاليتها عدد 

، فعاليتهايي كه ماهيت ساخت يا اجرا دارنـد   Deدارند با كد  حيفعاليتهايي كه ماهيت طرا

اصلي(و فعاليتهاي مادر  Buو فعاليتهاي از نوع خريد را با كد 

كليـك  More Groupsو سـپس   Group byبر روي 

  .ير ظاهر شودي زرا كليك كنيد تا صفحه
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تهيه نقشه هاي نهايي معماري براي گود برداري( 3مثال فعاليت 
(-1 De 003)   

اين كدها را براي تك تك فعاليتها وارد كنيـد  

انتهاي ستون هاي نماي گانت چارت اضافه كنيد

اضافه كردن ستونهاي مذكور در جعبه ي مقابل 

Text2  وText3  را با عنوانهاي

ي فعاليت هاي اين مثال مربوط به طبقه ي زير زمين تمام

تمامي فعاليتها عدد 

فعاليتهايي كه ماهيت طرا. تقسيم بندي شد

و فعاليتهاي از نوع خريد را با كد  Prرا با كد 

بر روي  Projectاز منوي 

را كليك كنيد تا صفحه Newي دكمه
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نـام   Field Nameتوانيد يك نام براي گروه مورد نظر انتخاب كنيد حال در قسـمت  مي Nameدر قسمت 

تها بـر  ين انجام شود را وارد كنيد در اين مثال گروه بندي فعالآخواهيد گروه بندي بر اساس فيلدي را كه مي

ت هاي طراحي و فعاليت هاي خريد، فعاليت هاي اجرايي مورد نظر است، لـذا از  ياساس نوع آنها يعني فعال

را  Show in menuرا انتخـاب كنيـد در بـاالي صـفحه نيـز       Text 3فيلد  Group Byنماي مقابل قسمت 

توانيــد مــي Groupby Setting forهمچنين در قســمت در آن درج شــود، �انتخــاب كنيــد تــا عالمــت 

را كليـك   OKدكمـه ي   و الگوي پس زمينه را براي فعاليت مشـخص نماييـد سـپس   فونت،رنگ پس زمينه 

كنيـد نـرم   همانگونه كه مالحظـه مـي  . ار دهيد را فش Applyي دكمه More Groupsو در صفحه ي . كنيد

يـد،  دافزار فعاليت ها را بر اساس نوع آنها كه شما در كد گذاري به دسته هاي مختلف تقسيم بندي نموده بو

  .ي كد گذاري و تعداد اجزاي كدها را تغيير دهيدتوانيد متناسب با نوع پروژه نحوه، ميبندي كرد گروه

  

  فيلتر كردن – 18

، ابـزار فيلتـر   يدچنانچه بخواهيد از يك فايل، اطالعات خاصي را در زمينه هاي گوناگون پروژه ، بدست آور

 Filteredبر روي  Projectار به شما كمك خواهد كرد، اين ابزار در مسير زير قرار دارد از منوي زدر نرم اف

for در اين منو فيلترهاي زير وجود دارند، كليك كنيد:  

All Taks  :شودبراي حذف فيلترهاي موجود استفاده مي(دهداين فيلتر، تمامي فعاليت ها را نشان مي( 

Completed Taks  :دهدت هاي تكميل شده را نشان مييلتر، تنها فعالاين في. 

Critical  :دهدت هاي بحراني را نشان مييتنها فعال: اين فيلتر. 
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Date Range :دهداين فيلتر، تنها فعاليت هاي يك بازه زماني را نشان مي. 

Incomplete Task  :دهدتر ، تنها فعاليت هاي تكميل نشده را نشان ميلاين في. 

Milestones  : اين فيلتر ، تنها فعاليتهاي(Milestones) دهدرا نشان مي.  

Summary Tasks  : اين فيلتر، تنها فعاليت هاي اصلي(Summary) دهدرا نشان مي.  

Task Rang  :دهددو شماره رديف را نشان مي يناين فيلتر، تنها فعاليت هاي موجود ب. 

Task With Estimated Durations  : اين فيلتر، تنها فعاليت هاي با زمان تخميني را نشان ميدهد  

Using Resource :دهداين فيتلر، تنها فعاليت هايي را كه از منبع خاصي استفاده مي كنند را نشان مي.  

  :اگر بخواهيد فيلتر جديدي را به صورت سفارشي بسازيد مسير زير را طي كنيد

كليك كنيد ، در صـفحه ي نمايـان شـده     More Filtersو سپس  Filtered forبر روي  Projectاز منوي 

  .ي زير ظاهر شودرا كليك كنيد تا صفحه Newدكمه ي 

  
  

در . درصـد ، تكميـل شـده انـد     5فرض كنيد مدير پروژه مي خواهد بداند چه فعاليت هايي با وزن كمتر از 

، نـام   Field Nameپاييني ، در سـتون   يك نام براي فيلتر مورد نظر انتخاب كنيد در جدول Nameقسمت 

را انتخـاب كنيـد   % Completeانجام شود وارد كنيد در اين مثال آنفيلدي را كه مي خواهيد فيلتر بر اساس 

را  equalsدر ايـن مثـال بايـد    ...) نامساوي، مساوي، بزرگتر و(نوع مقايسه را انتخاب نمائيد Textدر ستون 

 100نيد كـه در ايـن مثـال ، عـدد     قدار سمت راست اين تساوي را وارد كم Valuesدر ستون . انتخاب كنيد

فيلـد   Field Nameسـتون  . را انتخاب كنيد  Andعبارت  And/orحال در رديف دوم، در ستون . باشدمي

را انتخاب كنيد و  Weightبعدي كه مي خواهيد فيلتر بر اساس آن انجام شود را انتخاب كنيد ، در اين مثال 
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را زده و  okرا تايـپ كنيـد و دكمـه ي     5مقدار  valuesو در ستون  is less thanي گزينه Textدر ستون 

را كليك كنيد فيلتر سفارشي مورد نظر اعمال شده و در نرم افزار فعاليـت هـايي كـه     Applyي سپس دكمه

براي اينكه نرم افـزار از  . ودشبوده است نمايش داده مي 5درصد تكيمل شده اند و وزن آنها نيز كمتر از  صد

  .كليك كنيد All Tasksو سپس  Filtered forبر روي  Projectحالت فيلتر خارج شود، از منوي 

  

  

  

  

  

  

  تنظيمات نماي گانت -19

  :از نماي گانت مسير زير را طي كنيد BarChartبه منظور تنظيم بخش 

  :شودرا انتخاب نماييد، پنجره زير نمايان مي Barstyleاز منوي فرمت گزينه 
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بـا حركـت   مربوط به طرح مبنا را در نماي گانت اضافه و ويرايش كنـيم،   Barchartخواهيم فرض كنيد مي

يك نـام   nameخالي ايجاد نماييد، در ستون يك سطر  Insert Rowعمودي و انتخاب دكمه  Scrollدادن 

مشـخص كنيـد كـه ايـن      Show For … Taskد ثبت كنيـد، در سـتون   جدي Barchartدلخواه براي براي 

Barchart  گيـرد بـه عنـوان مثـال بـراي فعاليتهـاي       جديد براي كدام دسته از فعاليتها مورد استفاده قرار مـي

بـراي   Rowرا انتخـاب نماييـد، در سـتون     Summeryو براي سطوح ساختار شكسـت   Normalمعمولي 

اختصاص دهيد، در  Barchrtتلف با يكديگر يك عدد براي سطر مربوط به جلوگيري از تداخل بارهاي مخ

-به صورت همزمان قابل نمايش است، انتخاب اعداد بزرگتر باعـث مـي   Barchatتا چهار  MSPنرم افزار 

از چـه تـاريخ تـا چـه      Barchartنشان دهيـد   Toو  Fromپايينتر قرار گيرد، در بخشهاي  Barchartشود 

 Toودر بخـش   Baseline Startگزينـه   Fromتوانيد در بخش تاريخي بايد ترسيم شود براي اين مثال مي

  .را انتخاب كنيد Baseline Finishگزينه 

  :را انتخاب نماييد Barsبه منظور تنظيم شكل ظاهري بار چارت از بخش پايين فرم زبانه 

  
  

 را انتخـاب كنيـد، در بخشـهاي    Barchartرا انتخاب و ضخامت ميلـه   Shapeگزينه  Middleدر قسمت 

Patern  وColor بخشهاي توانيد الگو و رنگ ميله را انتخاب نماييد،مي Start  وEnd     بـراي ايجـاد نقـاط

  .گيردمورد استفاده قرار مي Barchartشروع و پايان 

عاتي از قبيل تاريخ هـاي شـروع و پايـان ويـا     عالقه مند به اضافه كردن اطال Barchartمعموال در تنظيمات 

  :را انتخاب نماييد Textمنابع به ميله مربوط به هر فعاليت هستيم، براي اين منظور از بخش پايين زبانه 
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و در سـمت  Baseline Startتوانيد در سمت چپ تاريخ شروع فعاليت را بر طبق طرح مبنا با استفاده از مي

  .اضافه كنيد Baseline Finishتاريخ پايان فعاليت را بر طبق 

را انتخاب نماييـد بـه    Timescaleتوانيد از منوي فرمت بخش براي تنظيم مقياس زماني در نماي گانت مي

  :شوداين ترتيب شكل زير نمايان مي

  
  

انتخـاب كنيـد بـه عنـوان مثـال در      توانيد تعداد اليه هاي مـورد نظـر را   مي Timescale Optionدر بخش 

 Threeخواهيد در نماي گانت ابتدا سال، سپس ماه و بعد هفته نمايش داده شود بايد گزينـه  صورتي كه مي

tier را انتخاب نماييد به اين ترتيب مقياس زماني سه اليه خواهد شد:  
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را  Yearsواحد زماني  Unitخش كليك كرده در ب Top tierبراي تنظيم اليه باال به صورت سال روي زبانه 

نحوه نمايش سال را در نماي گانت مشخص كنيد، به منظور فشرده  Labelكنيم سپس در بخش انتخاب مي

توانيد به همين را كاهش دهيد ساير اليه ها را مي Sizeتوانيد درصد موجود در بخش سازي نماي گانت مي

  .صورت ويرايش نماييد

  :را انتخاب نماييد Gridlinesكننده در نماي گانت از منوي فرمت گزينه به منظور تنظيم خطوط جدا 

  
خواهيم براي ايجاد درك بهتر از مقياس زمان نماي گانت را به صورت شطرنجي خط كشي فرض كنيد مي

نوع خط و رنگ مورد نظر را  Normalرا انتخاب كرده در بخش  Gantt Rowsكنيم براي اين منظور گزينه 
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را انتخاب كرده و مجددا رنگ و نوع خط را  Bottom Tier Columnكنيم، سپس گزينه انتخاب مي

  :شودانتخاب ميكنيم به اين ترتيب نماي گانت به شكل زير تبديل مي
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  گزارشات -20

هاي متفاوتي است، نماي گانت چارت، نماي منـابع و  داراي نما MSPهمانطور كه مالحظه كرديد نرم افزار 

تهيه نمائيد برخي مواقع ) نسخه چاپي( شما مي توانيد از اين نماها در قالب هاي مشخص پرينت ،ساير نماها

ارائه كنيد كه اين گزارشات در قالب نماهاي تعريـف شـدة نـرم     هاز اطالعات پروژ يخواهيد گزارششما مي

نـرم   از گزارشاتنيست در اين بخش شما خواهيد آموخت كه چگونه اين ) امكان پذير( افزار قابل دسترس 

  :دو نوع از گزاراشات را مورد استفاده قرار دهيد دشما مي تواني. است استخراجقابل   MSPافزار 

  .باشندت عموما به صورت جداول سطري و ستوني ميااين گزارش: متداولگزارشات متني 

ت ااين گزارش. گردد اوير، نمودار و دياگرام ارائه ميت به صورت تصااين گزارش): ويژوال(گزارشات بصري

و در قالـب   همنتقـل نمـود   Excelيـا   Visioبه نرم افزارهـاي   MSPداده هاي پروژه را از نرم افزار  معموالً

ات بصري در نسخه هاي قبلي شدهد گزارودار و دياگرام هاي مورد استفاده در اين نرم افزارها نمايش مينم

  .ار اضافه شده استزبه اين نرم اف 2007وجود نداشت و در نسخه  MSPنرم افزار 

  

  :ايجاد گزارشات متني -20-1

به دليل وجود اين مشخصـات مشـترك   . ات متني در پروژه، يكسري مشخصات مشترك دارندشتمامي گزار

بـه عنـوان مثـال تمـامي     . است ت متني را در قالب يكسري طبقه، دسته بندي نموده رشاگزا MSPنرم افزار 

  .دسته بندي شده اند (Cost)ات ماليشدر قالب گزار هات مالي مرتبط با امور مالي در يك پروژشگزار

  :شودكليك كنيد صفحه زير نمايان مي Reportsدر نوار ابزار روي  Reportاز منوي 

  
تي را كـه در  انـرم افـزار گزارشـ   . را فشار دهيد  Selectبر روي يكي از دسته گزاراشت كليك كنيد و دكمه 

گزارش  ،تادهد حال مي توانيد با انتخاب يكي از اين گزارشدسته بندي مذكور قابل ارائه است، نمايش مي
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 آن حه نمايش مالحظـه كنيـد و در صـورت تمايـل از    فمورد نظر را در قالب نسخه چاپي نمايان شده در ص

مات چاپگر مورد يحه كليك كنيد و با انجام تنظفرا در باالي ص Print دكمهپرينت تهيه نمائيد براي اين كار 

انـواع  ات و شـ امـه هـر يـك از دسـته گزار    استفاده خودتان از گزارش مربوطه نسخه چاپي تهيه نمائيد در اد

  :ودشات مندرج در آنها توضيح داده ميشگزار

  

 Overviewدسته  -20-1-1

  :باشدنوع گزارش مي 5ات شامل شاين دسته از گزار

Project Summary  :در قالب ايـن گـزارش شـما    . باشدمي ژهاين گزارش مربوط به خالصه وضعيت پرو

وع و ختم و ساير اطالعات كلي پروژه رزمان، مقدار كار و منبع مورد نياز ، زمان شتوانيد هزينه ها، مدت مي

  .را تهيه نمائيد

Top-Level Tasks  :ان درصد زوع و ختم و ميرمان شزمان انجام، زار مدت زبا انتخاب اين گزارش، نرم اف

ميدهد چنانچه شما بخواهيـد اطالعـات   ت هاي سطح يك پروژه را نمايش يپيشرفت هزينه و ميزان كار فعال

را ويـرايش نمائيـد    Top-level Tasksتوانيـد گـزارش   ساير فعاليت هاي پروژه بدانيد ميفوق را در مورد 

را انتخاب كنيد تا صفحه زير  Editمه كد Top-Levelگزارش  Select دكمهبراي اينكار پس از كليك روي 

  :گشوده شود

  
، نوع فعاليت هاي مورد نظر را انتخاب كنيد به عنوان  Filterاز فهرست مقابل قسمت  Definitionدر زبانه 

مي باشد با انتخاب اين عبارت اطالعات فوق در مورد  All Tasksت مورد نظر سمثال اولين عبارت در فهر
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العـات  انيـد اط تومي Summary taskفعاليت هاي پروژه در گزارش درج خواهد شد و يا با انتخاب  يتمام

ت سفهر زتوانيد ادر گزارش بگنجانيد و به همين ترتيب مي فوق را در مورد سطوح مختلف ساختار شكست

  .عات مذكور را در مورد آنها بدانيد، انتخاب كنيدالخواهيد اطمذكور نوع فعاليتي را كه مي

از فهرست مقابل قسمت  ت ها را تغيير دهيد بايد در همين صفحهياگر بخواهيد نوع اطالعات مربوط به فعال

Table  جدولي غير از جدول اطالعاتSummary        را انتخاب نمائيد بـه عنـوان مثـال بـا انتخـاب جـدول

Schedual شـناوري مان شـروع و خـتم،   زن ياز اين قسمت، اطالعات مربوط به زمان شروع و ختم، ديرتر 

  .ت ها را گزارش گيري كنيديكل فعال شناوريآزاد و 

را انتخاب كنيد اطالعات مربـوط بـه پارامترهـايي را كـه در حـال       Entryجدول  Tableچنانچه در قسمت 

  .ما در نماي گانت چارت خود به نمايش گذاشته ايد، در گزارش درج خواهد شدشحاضر 

Critical tasks  :   ـ  قـرار  يبا انتخاب اين گزارش برخي اطالعات در مورد فعاليت هايي كـه در مسـير بحران

  گزارش مربوطه را ويرايش كنيد Editمه كتوانيد با انتخاب دگردد مشابه گزارش قبلي شما ميند ارائه ميارد

Milestones  :ز نوع مايلستون هسـتند نمـايش   كه ا ت هايييعات مربوط به فعالالبا انتخاب اين گزارش اط

  .ودشداده مي

Working Days  :  با انتخاب اين مورد، گزارشي در مورد روزهاي كاري هفته و ساعات كاري هر روز كـه

  .گرددايد ارائه مي شما در قسمت تقويم كاري تعريف نموده

  

 Costات شدسته گزار -20-1-2

  شودرا انتخاب كنيد صفحه زير نمايش داده مي Costچنانچه شما دسته گزارشات  
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  .ات زير را انتخاب و ارائه نمائيدشتوانيد گزاردر اين دسته شما مي

Cash Flow )ليت هاي پروژه و ه هاي هفتگي تك تك فعااين گزارش ،هزين در ):نگيگزارش جريان نقدي

ت است ين هفته هاي كاري پروژه و ستون اول نام فعالآكل پروژه را در قالب يك جدول كه سر ستون هاي 

قالب ارائه اطالعات اين گزارش را تغيير دهيد با زدن  Editمه كانتخاب دما مي توانيد با شدهد نمايش مي

توانيد اطالعات هزينه را به جاي هفته در روز يا ماه و يا ساير مدتهاي مي Dlfinitionمه در زبانه كاين د

به منابع همچنين مي توانيد به جاي هزينه هاي مربوط به فعاليت ها ، هزينه هاي مربوط . زماني داشته باشد 

را در اين جدول درج  Costتوان ساير داده هاي مالي پروژه به جز همچنين مي. در گزارش درج نمائيد را 

  .نمائيد

Budget  :در اين گزارش بودجـه   ،ت هاي پروژه را مالحظه مي كنيديدر اين گزارش شما بودجه بندي فعال

  .توانيد مالحظه كنيدها و اختالف اين دو را مينآت ها و بودجه واقعي هزينه شده ينامه ريزي شده فعالرب

Overbudget tasks  :ت هـا ، بيشـتر ازمقـدار برنامـه ريـزي شـده بودجـه        يچنانچه براي انجام برخي فعال

  .توان در قالب اين گزارش مشاهده نمودت ها را مييمصرف شده باشد اين فعال

Overbudget Resources  :نامه ريزي شده مصـرف شـده انـد    ران بزاز مي در اين گزارش منابعي كه بيشتر

  .ها درج شده استآني همراه مقدار هزينه اضافه

Earned value  : در اين گزارش مقدار برخي شاخص هاي مالي مربوط به ارزش حاصله(EV)  درج مـي-

  . قبال توضيح داده شده است Earned valueگردد در مورد شاخص هاي 

گزارشات، پارامترها و يا نوع داده هاي  Editمه كتوانيد با كليك بر روي دتمامي گزارشات فوق مي در: نكته

  .گزارشات را تغيير داده و به دلخواه ويرايش نمائيد

  

 Current Activitiesدسته گزارشات  -20-1-3

  .ات شش نوع گزارش زير وجود داردشدر اين دسته گزار

Unstrated tasks  :كـه   كه قبال توضيح داده شد، در اين گزارش فعاليت هـايي  هپس از به روز رساني پروژ

  .توانيد ليست نمائيدها ميآنغاز نشده اند را به همراه منابع مورد نياز آهنوز 

Task starting soon  : وقتي كه شما اين نوع گزارش را انتخاب كنيد نرم افزار با نمايش صفحه يData 

Range ن محدوده زمـاني تهيـه شـود سـوال     در ايخواهيد گزارش مذكور اني را كه ميما محدوده زمشز ، ا
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زمـاني   هكند در واقع در اين گزارش شما ليستي از فعاليت هايي را كه قـرار اسـت بـه زودي در محـدود    مي

  .تعيين شده آغاز گردند را ارائه مي نمايد

Task in progress  :ت هايي است كه آغاز شده اند ولي هنـوز اتمـام نيافتـه و    ياين گزارش مربوط به فعال

  .تكميل نشده اند

Completed tasks :ت هايي است كه تكميل شده اندياين گزارش مربوط به فعال.  

Should Have started tasks  :حه فن گزارش نرم افزار با نمايش صيبا انتخاب اShould Start By  از ،

مت سداده شده در اين ق مخ را از تقوييتوانيد اين تارت مي نمايد كه شما ميخواسما درج يك تاريخ را درش

  .دهددند را ارائه ميشوع ميرخ شيسپس نرم افزار فعاليت هايي را كه بايد قبل از اين تار. انتخاب نمائيد 

Slipping tasks :اين مورد (اند،ت هايي را داريد كه اصطالحا منقطع شده يه خود فعالژچنانچه شما در پرو

  .ت ها را ليست نمائيديتوانيد اين فعالع گزارش مي، با انتخاب اين نو)قبال توضيح داده شده است

  

  :Assignmentsدسته  -20-1-4

  :نوع گزارش زير وجود دارد 4ات شدر اين دسته گزار

Who Does What  : در اين گزارش، ليست فعاليت ها و منابع از نوعWork به اين نحو كه  گرددارائه مي

هر منبع در چه فعاليت هايي مورد استفاده قرار گرفته است در اين گزارش ميزان منبع مورد نياز، مقدار كـار،  

  .تاخير و زمان شروع و پايان استفاده از منبع در هر فعاليت، ذكر گرديده است

Who Does What When  :ـ (يد بدانيـد در هـر روز چـه منـابعي     اگر شما بخواه در چـه  ) Workوع از ن

ود مي توانيد از اين گزارش استفاده كنيد اين نوع گـزارش ايـن   شت هايي به چه ميزان به كار گرفته مييفعال

قالـب ارائـه    Editمـه  كتوانيد با انتخاب ددهد كه شما مياطالعات را در قالب يك ماتريس به شما ارائه مي

  .اطالعات اين گزارش را تغيير دهيد

To Do List  :شودبا انتخاب اين نوع از گزارش ابتدا صفحة زير گشوده مي.  
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در اين صفحه شما بايد يكي از منابعي را كه براي پروژه خود تعريف كرده ايد انتخاب نمائيد به اين ترتيـب  

ديگر در  گيرد را به همراه برخي اطالعاتنها مورد استفاده قرار ميآت هايي را كه اين منبع در يار فعالزنرم اف

  .نمايدست ميمورد اين فعاليت ها لي

Overallocated Resources  : را بـه   هستند دچار اضافه تخصيصدر اين گزارش، منابعي را كه در پروژه

  .كنيدفعاليت ها تخصيص يافته ليست مي آنهمراه فعاليت هايي كه اين منبع به 

  

  :  Workloadدسته گزارشات  -20-1-5

وجـود دارد ايـن گـزارش     Resource Usage,Task Usageدر ايـن دسـته گزارشـات دو نـوع گـزارش      

  .دهدرا در قالب گزارشات متني ارائه مي Resurc Usage, Task Usagاطالعات نماي 

  

 Customدستة گزارشات  -20-1-6

. ليسـت شـده اسـت     ولدر اين دسته گزارشات، عالوه بر گزارشات قبلي تعدادي ديگري از گزارشات متدا

طراحي نموده و در  اختصاصي براي پروژه خودتانتوانيد در اين قسمت يك نمونه گزارش همچنين شما مي

را انتخاب كنيد صفحه زير گشوده  Customقالب اين گزارش اطالعات را ارائه دهيد براي اينكار گزارشات 

  :شودمي

  
  

  :شودكليك كنيد صفحه زير گشوده مي Newمه كبر روي د
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  :قالب زير را براي قالب گزارشات خود انتخاب كنيد 4بايد يكي از 

Task  : اين قالب ، حاوي اطالعات مربوط به فعاليت ها شاملIDـ ، نام فعال ت، مـدت زمـان ، زمـان هـاي     ي

  .اهد بوداتمام، پيش نيازي و منابع مصرفي خووع و رش

Resource  :  اين قالب حاوي اطالعات مربوط به منابع شامل نام منابع ، نوع آنها عالمت اختصاري گـروه و

  .باشدداكثر مقدار در دسترس آنها ميح

Monthly Calendar  : گرددپروژه در قالب يك تقويم ارائه ميدر اين گزارش ، روزهاي كاري.  

Cross tab  :سطرها و سـتونها . توانيد در قالب جداول ارائه نمائيددر اين گزارش اطالعات مورد نياز را مي 

  .توانيد انتخاب و ويرايش نمائيدو اطالعات داخل اين جداول را مي

  :سفارشي كردن گزارشات موجود

تـه  بتوانيد تمامي گزارشاتي را كه تا كنون در مورد آن توضيح داده شد را به دلخواه سفارشي نمائيد الشما مي

توان موارد مربوط به فونت گـزارش را  تنها مي Working Daysت مانند گزارش شاگزار براي برخي از اين

  .تغيير داد

براي . ت ها و يا منابع را فيلتر نموده، يا تغيير دهيد ياما براي ساير گزارشات شما مي توانيد جداول و يا فعال

   :كليك كنيد تا صفحه زير گشوده شود Textمه ك، بر روي دEditويرايش فوت گزارش، در صفحه ي 

www.ieun.ir



 MSProject 2007نرم افزار  آموزش
 

93 

 

  
  

و در قسـمت  ) فونت مناسـبي اسـت   Bnazaninفونت ( از قسمت فونت، فونت مورد نظر را انتخاب نمائيد

size  ساليز مناسبي است 14يا  12سايز ( بزرگي فونت را انتخاب كنيد.(  

  

 (visual)گزارشات بصري  -20-2

 Visualنوع جديدي از گزارشـات را ، تحـت عنـوان     MSPفزار نرم ا 2007همانگونه كه گفته شد، نسخه 

Reports توانيد يك سري جداول و يا دياگرام را در نـرم  ات شما ميشبا استفاده از اين گزار ،معرفي نموده

اسـت كـه شـما از قبـل نـرم       زتوليد نمائيد لذا براي استفاده از اين گزارشات نيـا  Visioو  Excelافزارهاي 

  .را نصب نمائيد Excel ,visioافزارهاي 

كليك كنيد تا صـفحه   Visual Reportsروي  Reportبراي استفاده از اين گزاراشات در نوار ابزار از منوي 

  :زير نمايان شود
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  .دسته تقسيم شده است 6كنيد در نرم افزار اين گزارشات به همانگونه كه مالحظه مي
� Task usage 
� Resource usage 
� Assignment usage 
� Task summary 
� Resource summary 
�  Assignment summary 
در هر كدام از زبانه ها يك سري الگوهاي گزارش دهي وجود دارد كه در ادامه هر يـك از آنهـا شـرح داده    

  .خواهد شد
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20-2-1- Task usoge 

ن كليك كـرده سـپس بـر روي    آرا مالحظه مي كنيد، بر روي  Cash Flow Reportدر اين زبانه، گزارش  

كنيـد نمـوداري   همانگونـه كـه مالحظـه مـي    . كليك كنيد، يك فايل اكسل گشوده خواهد شد  View دكمه

پروژه به تفكيك سـه ماهـه نمـايش داده شـده اسـت در پـايين        ين هزينه هاآنمايش داده شده است كه در 

  .در اين برگه وجود داردرا باز كنيد ، يك جدول لواليي  Task Usageصفحه اكسل، برگه ي

ن كليـك كنيـد، در   آوجـود دارد روي  + به شكل  دكمهيك  Q1و   Q4همانگونه كه مالحظه مي كنيد كنار 

) هزينـه (  Costسال درهر سه ماهه، نمايش داده شده اسـت و در مقابـل آنهـا مقـدار      يمت هفته هاساين ق

د يـ دربـاز گ  Chartها داده شده است بـه برگـه   نآت ها در هفته مربوط و همچنين هزينه تجمعي يانجام فعال

. م نمـود ينمودار مربوط به هزينه ها را بر اسـاس هفتـه هـاي كـاري تنظـ      ،كنيد نرم افزارچنانچه مالحظه مي

 Pivot table Fieldدر باالي سمت راست اين صفحه در قسمت . باز گرديد Task Usageدوباره به برگه 

List  هـا  آني هزينه و هزينه تجمعي برخي فيلدهاي ديگر را فعال نموده و مقادير مي توانيد عالوه بر فيلدها

توانيـد  مـي  Drag fields between areas belowرا در جـدول و نمـودار مالحظـه كنيـد و در قسـمت      

در  Pivot tableدر اينجا توضيح نحوه كـار كـردن بـا    . عمودي و افقي را تغيير دهيد  يپارامترهاي محورها

نايي با نحوه كار كردن با اين جداول به كتابهايي كـه  آشتوانيد براي نرم افزار اكسل مد نظر نبوده لذا شما مي

  .در مورد كار با نرم افزار اكسل چاپ شده است مراجعه نمائيد

  

20-2-2- Resource usage 

  :در اين زبانه گزارشات زير وجود دارد 

Cash flow Report  :نرم افزار  اين گزارش درVisioباشد اگر شما حالت قابل مالحظه ميUS  را انتخاب

را انتخـاب نمائيـد    Metricبه صورت اينچي خواهـد بـود و اگـر حالـت      Visioنمائيد تنظيمات نرم افزار 

مالحظـه   visioرا در نرم افزار  تيمتري خواهد بود با انتخاب اين گزارش فلوچار مات به صورت ميلييتنظ

 Costخواهيد كرد كه در اين فلوچارت هزينه هاي منـابع مـورد اسـتفاده در پـروژه بـه تفكيـك نـوع منبـع         

,Material   و ياWork در هر سه ماه از سال ارائه شده است.  

Resource Availability  : با انتخاب اين گزارش، در نرم افزارVisio  م خواهـد شـد كـه    يدياگرامي ترسـ

  .رها را مورد منابع مورد استفاده در نرم افزار نمايش خواهد دادبرخي پارامت
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Resourc Cost Summary  :      اين گزارش ميزان هزينه مورد اسـتفاده در هـر يـك از انـواع منـابعCost , 

Material   و ياWork  را در قالب يك نمودار دايره اي(Pie Chart) دهدنمايش مي.  

Resourcc Work Availability  :ر قالب يك نمودار اكسل كل منـابع در دسـترس و منـابع مصـرفي و     د

  .دهدمنابع باقيمانده را نمايش مي

Resource Work Summary Report  : تك تك منابع از نوعwork  را به همراه مقدار كار در دسترس و

به  Work Availabilityدهد مفهوم را نمايش مي) باقيمانده(جام شده و مقدار كار قابل حصول مقدار كار ان

د به عنوان مثـال از منبـع   شابطول پروژه در دسترس مي ان ساعت كاري كه يك منبع درزاين معناست كه مي

روز به طول مي  101و پروژه نيز ) نفر ساعت در هر روز 8( د شابمعمار يك نفر در هر روز در دسترس مي

نكه در اين پروژه منبع معمار آدر اختيار است ، حال  نفر ساعت در كل پروژه 808پس از منبع معمار  انجامد

 Reminingو ) سـاعت خواهـد بـود    88برابـر   Workمقـدار  ( نفر ساعت به كارگيري شده است 88فقط 

Availability باشدنيز اختالف اين دو مقدار مي.  

  

  :  Assignment Usageگزارشات  -20-2-3

Baseline Cost Report :    در اين گزارش در يك فايل اكسل هزينه هاي برنامـه ريـزي شـده(Baseline 

Cost)      و هزينه هاي واقعي پروژه نمايش داده شده است در فايـل اكسـل بـه برگـهAssignment Usage 

ت ها يمي توانيد سطوح مختلف فعال Taskدر ستون  ،ه نمودار را مالحظه خواهيد كردببرويد جدول مربوط 

  .كنيد را نمايان

Baseline Report :توانيـد در قالـب فايـل    ده و واقعـي را مـي  شـ نامه ريـزي  رگزارش هزينه هاي بVisio 

  .مالحظه كنيد

Baseline Work Report  :     در اين گزارش در يك فايل اكسل ميزان كار برنامه ريـزي شـده بـراي انجـام

  .گرديده استشده مقايسه  ه با مقدار كار واقعي انجامسفعاليت ها در مقاي

  

  

Budget Cost Report  : اين گزارش شامل مقاديرCost , Budget Cost  ،Baseline Cost  وActual 

Cost  باشدمي.  

:Budget work Report     اكسـل شـامل    راين گزارش نيـز در قالـب يـك نمـوداWork, Actual work, 

Budget work, Basline work باشدمي.   
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Earned value over Time Report :باشد همانگونه كه اين گزارش در مورد ارزش كسب شده پروژه مي

  .تهيه گردد Planو  Currentن شد بهتر است اين گزارش با ايجاد دو فايل ياقبال ب

 Task summaryگزاراشات  -20-2-4

Critical tasks status Report  : ـ  ما ميشدر اين گزارش پـروژه را در قالـب    يتوانيد فعاليت هـاي بحران

شـما   Add Categoryود در قسمت شكه گشوده مي Visioيد در سمت چپ فايل نمشاهده ك Visioفايل 

ت هاي نمايش داده يكنيد سطح فعالمالحظه مي Tasksتوانيد با كليك بر روي مثلثي كه در گوشه عبارت مي

  .شده را تعيين كنيد

  

  Resource Summaryگزارشات  -20-2-5

باشد كه براي تـك تـك   مي Resource Remaining work Reportاين دسته از گزارشات شامل گزارش 

  .دهد مقدار كار واقعي و مقدار كار باقيمانده را نشان مي Workمنابع از نوع 

  

 Assignment summaryگزارشات  -20-2-6

Resource Status Report  :توانيد در قالب يك فايل  در اين گزارش ميVisio ي منابع مـورد نيـاز   كليه

  .را مالحظه كنيد هنها در پروژآرا به همراه هزينه هاي به كارگيري  هپروژ

Task Status Report  :توانيد در قالب يك فايل در اين گزارش ميVisio   فعاليت هاي پروژه را به همراه

  .و ميزان پيشرفت آنها مشاهده كنيدمقدار كار مورد نياز و هزينه مورد نيزا 

  

  سفارشي كردن گزاراشات بصري

-باشـد شـما مـي   هر پروژه اي متفاوت و بسيار متنوع مي در از آنجايي كه شكل وقالب گزارشات مورد نياز

 Visualحه فگوي جديد نمائيد براي اينكار در صلگوهاي معرفي شده اقدام به ايجاد يك التوانيد عالوه بر ا

Reports  دكمهبر روي New Template شودكليك كنيد صفحه زير نمايان مي:  
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خواهيـد گـزارش بـه    وع فايل گزارش را انتخاب كنيد مين Select Applicationدر اين صفحه در قسمت 

   .Visioصورت فايل اكسل باشد يا به صورت فايل 

قـبال توضـيح داده شـد انتخـاب      يكي از دسته بندي هاي معرفي شده را كه Select Data typeدر قسمت 

  :شودكليك كنيد صفحه زير نمايان مي Field picker دكمهروي  Select Fieldsدر قسمت ، نمائيد
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توصـيه  (نظر را به گزارش خود اضافه كنيـد  خواهيد تهيه كنيد فيلدهاي مورد متناسب با نوع گزارشي كه مي

تمامي فيلدهاي پيش فرض كه در ايـن گـزارش ، توسـط    را كليك كنيد تا  remove All دكمهشود ابتدا مي

-تك تك فيلدهايي را كه مي Available Fieldsنرم افزار گنجانده شده بود، حذف شود، سپس از قسمت 

  .)را بزنيد OKرا كليك كنيد و نهايتا  Add دكمهخواهيد انتخاب و 
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  مثال - 21

  :وارد كنيد MSPپروژه زير را با مشخصات خواسته شده در نرم افزار 

  .است  3/10/2010تاريخ شروع پروژه -1

  .ساعته در هفته تنظيم و روز جمعه تعطيل باشد 8تقويم كاري به صورت شش روز كاري -2

  :فعاليتها و روابط پيشنيازي را مطابق با جدول زير ايجاد نماييد-3

  

 پيشنياز WBS زمان شرح فعاليت رديف

ساختماناحداث اسكلت قسمت زير زمين  1  109 days 1  

  days 1.1 24 گودبرداري 2

  days 1.1.1 10 تهيه نقشه هاي نهايي معماري براي گودبرداري 3

 days 1.1.2 3 7 اجراي عمليات گودبرداري ماشيني 4

 days 1.1.3 3,4 7 اجراي عمليات گودبرداري دستي 5

  days 1.2 74 فونداسيون 6

معماري فونداسيونتهيه نقشه هاي نهايي  7  30 days 1.2.1 3 

 days 1.2.2 7 10 تهيه مصالح براي فونداسيون 8

 days 1.2.3 8 7 تسطيح و ريگالژ فونداسيون 9

 days 1.2.4 9 10 اجراي قالب بندي با مصالح بنايي براي فونداسيون 10

 days 1.2.5 9SS+8 days 3 اجراي بتن مگر براي فونداسيون 11

آرماتور بندي و خاموت گذاري براي فونداسيوناجراي  12  20 days 1.2.6 11 

 days 1.2.7 15 اجراي بتن ريزي براي فونداسيون 13
12SS+8 

days 

  days 1.3 69 اسكلت 14

 days 1.3.1 3,7 20 تهيه نقشه هاي نهايي معماري براي اسكلت 15

 days 1.3.2 15 10 خريد مصالح براي اسكلت 16

آرماتورها و خاموت ها براي ستون ها و ديوارهاي برشينصب  17  15 days 1.3.3 13,16 

 days 1.3.4 13 قالب بندي ستون ها و ديوارهاي برشي 18
17SS+5 

days 

 days 1.3.5 15 اجراي بتن ريزي ديوارها و ستون هاي برشي 19
18SS+5 

days 
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  :اطالعات منابع را مطابق با جدول زير وارد كنيد -4

  گروه  واحد  نوع منبع  نام منبع
حداكثر در 

  دسترس
  نرخ استاندارد

 hr/10.00$ 1 نقشه برداري  Work نقشه بردار

 hr/15.00$ 1 خاكبرداري  Work لودر

 Work   1 $8.00/hr كارگر

 hr/0.00$ 1 نقشه برداري  Work دوربين نقشه برداري

 hr/5.00$ 1 بتن ريزي  Work پمپ بتن

 hr/13.00$ 1 خاكبرداري  Work كاميونسرويس 

 hr/15.00$ 1 بتن ريزي  Work بتن ريز

 hr/9.00$ 1 اسكلت فلزي  Work اسكلت كار

 Work   1 $10.00/hr بنا

 hr/10.00$ 1 بتن ريزي  Work تراك ميكسر

 hr/9.00$ 1 بتن ريزي  Work قالب بند

 hr/9.00$ 1 آرماتوربندي  Work آرماتوربند

 Work   1 $12.00/hr معمار

 5.00$  بتن ريزي عدد Material قالب

 10.00$  آرماتوربندي كيلوگرم Material آرماتور

 50.00$  اسكلت فلزي شاخه Material آهن آالت

 1.00$   عدد Material آجر

 5.00$  بتن ريزي مترمكعب Material 350بتن 

 5.00$  بتن ريزي مترمكعب Material 250بتن 

     Cost تنخواه

  

.منابع را به فعاليتها تخصيص داده و در صورت نياز تسطيح كنيد -5  

 يگودبردار اتيعمل ياجراي و گودبردار يبرا يمعمار يينها ينقشه ها هيتهبا فرض اينكه فعاليتهاي  -6

بقيه  پيشرفت خود رسيده است و% 80ي به دست يگودبردار اتيعمل ياجراي تكميل شده و فعاليت نيماش

.به روز رساني كنيد با اطالعات ارائه شده يك ماه پس از شروع  پروژه  فعاليتها پيشرفتي نداشته اند پروژه را
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  راجعم -22

  محمد نوروزينوشته مهندس  Microsoft project 2007جزوه آموزشي نرم افزار  -1

    
2- Microsoft Project 2007 Bible, Elaine Marmel 
3-Practice Standard for EARNED VALUE MANAGEMENT (PMI-2005) 
4-EARNED VALUE MANAGEMENT SYSTEM (EVMS)U.S Department of  Energy 
5-PMBOK-4th Edition 2008 
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