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 توجه

 این فایل تنها بخشی از کتاب است.
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 :ینسخن مولف

 های برنامه را با صرف کمترینکند با کاهش ریسک، وقوع هدفریزی و کنترل پروژه به شما کمک میبرنامه

یک  هتهیکتاب پیش روی شما راهنمای کاملی از  زمان و هزینه اجرا و باالترین کیفیت به انجام برسانید.

ر که در یک دفت متداول هایگزارش ساختنحوه ساختمان بتنی به همراه کنترل پروژه و  بندیزمانبرنامه 

ارائه  ایهگونبهتالش شده مطالب در این کتاب  .کارفرما و مسئوالن پروژه است و قابل ارائه به موردنیازفنی 

یاز خود ن آن را یاد گرفته و سرعتبه اندنداشتهافزار آشنایی با این نرم قبالًدگانی که که برای خوانن گردد

  کنند. برطرفرا 

و تمام حقوق مادی و  استانجام شده  شده تهیه و تدوین این کتاب توسط گروه مهندسی ساخت و اجرا

لذا از هرگونه نشر و انتقال فایل به دیگران یا قرار دادن آن در دارد. خود محفوظ می معنوی را برای

و با  خودداری کرده جداً هاسایتو فروش آن در دیگر  هارسانپیاماجتماعی، انواع  هایشبکه

 در خدمت شما عزیزان باشیم. کتاب توسط ازاینپیشحمایت کنید تا  باکیفیتاز تولید محتوای  داریامانت

هید خواهمیشگی رسانی خواهد شد و شما از طرق پروفایل کاربریتان به آن دسترسی زبرو مؤلفینتیم 

 داشت.

 

 با تشکر

 گروه مهندسی ساخت و اجرا
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 افزاراعمال مشخصات تقویم در نرم 1-1

 شود.افزار پرداخته میدر این فصل به معرفی تقویم پروژه و اعمال آن در نرم

 مشخصات تقویم:

  :2222اگوست  22معادل  1399شهریور  1شروع پروژه 

 ظ.ب 18 تا 14 و ظ.ق 13 تا 8 شنبهپنج تا شنبه از:  هفته کاری روزهای 

 2221 مارس 18 با مطابق) 1422 فروردین 14 تا 1399 اسفند 28 و هاجمعه : تعطیل روزهای 

 ماه هر شنبهپنجو سومین   (نوروز عید دلیل به

  از منوFile  در قسمتOptions  و در پنجرهProject Options  در قسمتSchedule زیر عکس مطابق 

 .کنیممی تکمیل را  Calendar Options For Options قسمت

 

 تنظیمات تقویم  – 1 شکل

 ساعت شروع کار .1

   ساعت پایان کار .2

 مقدار ساعت کار روزانه .3

 ) ساعت در هفته( 54ساعت( =  9روز *  6)ساعت کار در هفته: مقدار  .4

 روز 25=  1+  هفته( 4روز *  6: )تعداد روزهای کاری در هفته .5

 5سومین پنجشنبه هر ماه( =  1جمعه +  4روزهای تعطیل در ماه: ) .6



  فصل اول: تقویم پروژه
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 1های کاری تنظیم ساعت – 3 شکل

 قسمت، شده باز پنجره در Select day(s)،  در و کرده( را انتخاب شنبهپنجروزهای کاری هفته )شنبه تا 

 جدول در سپس. کنیممی فعال را Set day(s) to these specific working time گزینه آن روبروی قسمت

 کنیم.طبق اطالعات تقویم پروژه وارد می را روز یک کاری ساعت شده باز کادر پایین

 

 3های کاری ساعت تنظیم – 4 شکل



 

 پروژه تقویم: اول فصل 
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 ماهاعمال تعطیلی سومین پنجشنبه هر  1-2

 پنجره در Chang Working Time تب روی کادر پایین در وException  قسمت در کرده و کلیک Start 

 .نویسیمنمی چیزی Finish قسمت در ولی کنیممی تایپ را پروژه شروع تاریخ

 

 شنبه هر ماهاعمال تعطیلی سومین پنج – 5 شکل

 دکمه روی سپس Details پنجره تا کنید کلیک Details for قسمت در و شود باز Recurrence 

pattern ماهیانه گزینه (Monthly) تا سومین  کنیممی تکمیل شکل مطابق را هاقسمت سایر و انتخاب را

 هر ماه تعطیل گردد.  شنبهپنج

 قسمت در Range of recurrence قسمت در و پروژه شروع تاریخ End after  طول تخمینی پروژه را به

 ماه( 24کنیم. )مثالً اه وارد میم

  در پایان روی گزینهok کنیم تا تنظیمات ثبت گردد.کلیک می 

 



  ساختار شکستفصل دوم: 
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 مقدمه 2-1

 ( حاال زمان آن رسیده است که شرح عملیاتTaskپروژه خود را را وارد نرم )ار کنیم. قبل از آنکه به زاف

 دهیم.انجام می بپردازیم تنظیمات زیر را برای اعمال وظایف تعریف ساختارشکت پروژه

  تب دربرای نمایش جمع روزهای فعالیت پروژه Format  و در قسمتShow/Hide باکس چک 

Summary Tasks کنیممی فعال را. 

 

 نمایش جمع روزهای فعالیت -14 شکل

  گزینه کادر چپ سمت پایین قسمت ازمحاسبه گردد،  خودکار صورتبهها که زمان فعالیتبرای آن 

Auto Scheduled کنیم.انتخاب می 

 

 هامحاسبه زمان فعالیت -15 شکل

 ایجاد وظایف  2-2

 این کتاب آورده شده است. ستون اول از  با در یک فایل اکسل همراه ،های اجرایی پروژهلیست فعالیت

 .کنید Pasteآن را  MS Projectافزار نرم Taskکپی کرده و در ستون را فایل اکسل 

 ها فعالیت جدیدی اضافه کنیم یا فعالیتی را حذف کنیم با راست بعداً بخواهیم بین فعالیت کهدرصورتی

 کنیم.استفاده می Delete taskیا  Insert taskگزینه  ازکلیک کردن بر روی هر ردیف 



 

 ساختار شکست: دوم فصل 

 

15 

 

 هاروابط بین فعالیت 2-4

 یازنها تعدادی از آن حتماًدر روند انجام پروژه  ،شرح وظایفی که در بخش قبلی به توضیح آن پرداختیم

و  تواند آغاز گرددها به اتمام نرسد دیگری نمیصورتی که اگر یکی از آن، بهخواهند داشت نیازهاییپیش

ر ادامه د بکار کند. عتواند شرومی ،درصدی پیشرفت کرد نیازشپیشها وقتی فعالیت بعضی دیگر از آن

 پردازد.می MS Projectافزار ها در نرمکنید که به توضیح بعضی از روابط بین فعالیتجدولی را مشاهده می

 MS Projectافزار ها در نرمبرخی از روابط بین فعالیت -1 جدول

 رابطه شرح
 SS هافعالیت زمانهم انجام  

 FS قبلی فعالیت پایان با جدید فعالیت انجام
انجام فعالیت بعد یا با شروع رابطه قبلی بعد از مقدار 

 شدهمشخصدرصد پیشرفت 
SS or FS + …% 

 وزتعداد ر از بعد قبلی رابطه شروع با یا بعد فعالیت انجام

 SS or FS + …day شدهمشخص پیشرفت

 SS or FS - …day  ل ازقب تعداد روز قبلی رابطه شروع با یا بعد فعالیت انجام

  منو کشویی را باز کرده و گزینه ایجادشدهجدید  سرستوندر ،Predecessors  را انتخاب کنید. )بعد از

 سه حرف اول ترسریعکنید، بهتر است برای دسترسی باز کردن منو کشویی موارد زیادی را مشاهده می

 کلمه را تایپ کنید تا نتایج فیلتر شود.(

  ستونPredecessors  د. باشمی هابین آن نیازپسو  نیازپیشو اعمال  هافعالیتمربوط به روابط بین

 Pasteکرده و در این ستون  Copyباشد را ها میکه مربوط به روابط بین فعالیت، م از فایل اکسلستون سو

 .کنید

  

 هامعرفی روابط بین فعالیت – 19 شکل



  فصل سوم: تعریف منابع در پروژه
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 افزودن نیروی کار از یک تاریخ خاص -24 شکل

 ستون Std.Rate  ین ا تنظیم جهت. است تومان یا ریال برحسب منبع هر ساعتی دستمزد نرخمربوط به

 بخش آدرس زیر را پیمایش کنید:

File  Options   Display  Currency Options for this project 

 

 تعیین نرخ واحد پولی -25 شکل

 



  هابه فعالیتفصل چهارم: تخصیص منابع 
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 هااختصاص منابع به فعالیت 4-1

اص ها اختصپرداختیم به فعالیتحال نوبت به آن رسیده است، منابعی را که در فصل قبل به معرفی آن 

 دهیم. در فایل اکسل همراه با این کتاب منابعی که باید به هر فعالیت اختصاص یابد ذکر شده است.

  برای اختصاص فعالیت ها در نمایGantt Chart  قرار بگیرید و بر روی فعالیت مورد نظر دابل کلیک

و بر روی هر ردیف از  رفته Resourceسربرگ  باز شود، سپس به Task Informationکنید تا پنجره 

گردد که در آن لیست منابع معرفی شده تبدیل به منوی کشویی تا بگیرید قرار Resource Nameستون 

قرار دارد. منبع مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس در صورت نیاز به معرفی منابع دیگر همین کار را 

 برای ردیف های دیگر تکرار کنید.

  ج نتای ،یپ کنیداز باز شدن منوی کشویی در صورتی که چند حرف اول منبع مورد نظر خود را تاپس

 گردد.منو فیلتر می

 که از سربرگ روش دیگر آنResource  گزینهAssign Resource ای را انتخاب کنید. در پنجره محاوره

جود است و با انتخاب ردیف مورد نظر مو Resource Nameها در ستون لیست نام همه فعالیتباز شده 

ده اختصاص آن منبع خورد که نشان دهنکوچکی کنار آن می کتی Assigmentsو کلیک بر روی دکمه 

 بروید. فعالیت بعدی غتوانید چندین منبع را به این روش انتخاب کرده و سپس به سرابه فعالیت است. می

 

 
 هااختصاص منابع به فعالیت – 28 شکل

 

 



 

 فصل پنجم: تسطیح منابع 
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 شناوری و بحرانی هایفعالیت نمایش 5-3

 است فرص آن به مربوط شناوری که فعالیتی .شودمی گفته فعالیت زمانی جابجایی قابلیت به شناوری

 .شودمی پروژه کل زمان افزایش باعث هاآن در تأخیر و تغییر و دارد نام بحرانی فعالیت

 تب در شناوری مشاهده برای Format  در قسمتBar style  گزینهCritical Tasks کنید.  فعال را

های بحرانی رنگ ستونشان به قرمز تغییر فعالیت  کنید.مشاهده می Gantt Chartکه در نمای  طورهمان

 کند.پیدا می

  ستونTotal Slack د توانهایی که مقدار آن مثبت است میاضافه کنید. فعالیت را به نمای گانت چارت

 شروع گردد. تأخیربا 

 
 در نمای گانت چارت Total Taskافزودن ستون   – 34 شکل

  نمایGantt Chart دیاگرام هم مشاهده کرد. استفاده از دیاگرام به مخاطب اجازه  صورتبهتوان را می

  دهد که با یک نگاه سطحی متوجه موقعیت پروژه گردد.می

 

 انتخاب نمای دیاگرام – 35 شکل



 

 : گزارشاتششم فصل 
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 در زمان پرینت سربرگتنظیمات  – 38 شکل

 گزارش پیشرفت پروژه در بازه زمانی 6-2

 ( برای این موضوع ابتدا باید یک خط مبنا یا همانBase Line)   به سربرگ کردرا برای پروژه تنظیم .

باز ای را انتخاب کنید تا پنجره محاوره Set Baselineگزینه  ،مراجعه کرده و مانند تصویر Projectپروژه 

 کلیک کنید. okروی دکمه  ،شود و سپس بدون تغییر تنظیمات

 

 

 تعریف خط مبنا – 39 شکل

 

 

 

 



 

 : گزارشاتششم فصل 
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 افزار در نرم ای، پیشرفت تجمعی( را برای ساخت نمودار زیر، سه ستون )تاریخ شمسی، پیشرفت دوره

مطابق شکل  Comboروی گزینه  Chartو در قسمت  Insertو از سربرگ به حالت انتخاب درآورده اکسل 

 ایجاد گردد. موردنظرکنیم تا نمودار زیر کلیک می

 
 ساخت نمودار ترکیبی در اکسل – 52 شکل

 

 

 نمودار گزارش پیشرفت -53 شکل

 درصد وزنی هر فعالیت گزارش 6-7

ت افزار قیمتی اسشود و مبنای محاسبه آن در نرمبه شکل زیر محاسبه میدرصد وزنی هر فعالیت محاسبه 

 است. واردشدهکه در بخش منابع پروژه 

 (موردنظر* )هزینه کل پروژه / هزینه فعالیت  122درصد وزنی = 



  : گزارشاتششم فصل
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 های آیندهگزارش منابع مورد نیاز در ماه 6-14

 کهدرصورتی. کرد مشاهده روزرسانیبه آخرین زمان تا را منبع هر کاری حجم نمایش توانمی گزارش این در

 کنیم.را برای سه ماه آینده بخواهیم به روش زیر عمل می موردنیازگزارش منابع 

  از سربرگ  های آینده خواهیم پرداخت. در ماه موردنیازدر این بخش به تهیه گزارشی از منابعReport 

 کنیم.را انتخاب می Resource Overviewگزینه  Resourcesو در قسمت 

 

 Resource Overviewگزارش  -79 شکل

  بر روی جدول پایین صفحه کلیک کرده تا انتخاب شود و سپس از پنجرهField list  از سمت راست

ای قرار دهید و از سپس از پنجره محاوره Data Range)پایین صفحه( آن را بر روی  Filterدر قسمت صفحه 

 انیروزرسبهرا مشخص کنید تا جدول  سپس تاریخ پایان برای سه ماه آیندهتدا تاریخ شروع و اب بازشده

 گردد.
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  (Cash flow)گزارش جریان نقدینگی  6-15

 از سربرگ . دهدمیها( را نمایش )پیشرفت هزینه  هاهزینه از کلی آمار گزارش اینReport  و در قسمت

Costs  گزینهCash Flow .را انتخاب کنید 

 

 

 گزارش جریان نقدینگی – 81 شکل

 Resource Cost Overviewهای منابع هزینه 6-16

  از سربرگReport  و آیکونCosts  گزینهResource Cost Overview تا منبع هر هایهزینه نمایش 

 دهد.را نمایش می روزرسانیبه آخرین زمان
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 Resource Cost Overview گزارش - 83 شکل

 های هر فعالیتگزارش هزینه 6-17

 سربرگ از Report آیکون و Costs گزینهTake Cost Overview اجرایی فعالیت هر هایهزینه نمایش 

 انتومی را قسمت این در پروژه هایفعالیت تمام نمایش و ویرایش قابلیت  مراهه به وظیفه خالصه سطح در

 .کرد مشاهده

 
 های هر فعالیتگزارش هزینه – 84 شکل

 


