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پروژه از منظر نظریه    کیدهنده    ل یبا اجزا تشک  آشنایی  و   هاپروژه   يزریدر برنامه   هیپا  میمحتواي درس شامل مفاه :  هدف

انجام    ي برا  تیفیو ک   نه یها کنترل زمان، هز  تمیشبکه یک پروژه و الگور  یطراح  هايروش  ن ی. همچنباشدیها مسیستم

 شود.  می داده  آموزش  هاهاي درون پروژه فعالیت

 

 :  سرفصل مطالب درس

هاي یک پروژه، دامنۀ عملکرد مدیریت پروژه، ویژگی:  هاکنترل پروژه مفاهيم عمومی در مبحث مديريت و   -

 اهداف در مدیریت پروژه، ذینفعان پروژه، چرخه عمر در پروژه، دالیل ملی و جهانی اهمیت مدیریت پروژه،

 .معرفی نرم افزارهاي مدیریت و کنترل چرخه عملیات پروژه 

ها، ها )دامنه، ماهیت، مقیاس(، دسته بندي مراحل انجام پروژه روژه انواع پ:  هاريزي و کنترل پروژه ساختار برنامه  -

ها، ساختار عملیات  ها، ساختار هزینه در پروژه بررسی فازهاي مطالعاتی، اجرایی و کنترلی در مدیریت پروژه 

 ها.ها، معرفی استانداردهاي مدیریت و کنترل پروژه در پروژه 

با  :  هاپروژه آناليز   - سیستمکاربرد  آشنایی  مهندسی  پروژه اصول  در  پروژه ها  در  مساله  گستره  تعریف  ها، ها؛ 

هدف پروسه  مساله،  حل  سیستمی  فرایند  با  پروژه آشنایی  در  وسیلۀ  گذاري  به   کار  شکست  ساختار  ها، 

 ها. ها در پروژه هاي برآورد هزینه و زمان فعالیتروش ،WBS، PBS،  FBS ،PMIنمودارهاي 

و  AOA  ، AONهاي قطعی  ها براي یک پروژه، انواع شبکه مفاهیم پایه و اصول طراحی شبکه :  هاشبکه طراحی    -

PN  .تعیین درجه جزئیات شبکه 

ها  ، اصول زمانبندي فعالیت(CPM)  هاي قطعیمحاسبات تعیین مسیر بحرانی در شبکه:  هامحاسبات زمانی شبکه  -

 ها در شرائط واقعی.ها، بهنگام سازي شبکهو تعیین درجۀ شناوري آن

ها، تعادل در یک سیستم کنترلی، هاي کنترلی در پروژه انواع سیستم:  هاهاي کنترل در مديريت پروژه سيستم -

 هاي کنترلی.اهداف سیستم

-شبکهآشنایی با ،    PERT  هاي احتمالیها، شبکه آنالیز منابع ریسک در پروژه :  هاي داراي زمان احتمالیشبکه  -

 .GERTهاي 

ترین ؛ روش کوتاه (Network Optimization Methods)ها   سازي شبکهبهینه:  هاشبکه تئوري  آشنائی با مبانی   -

 ها.مسیر، روش حداقل مسافت، روش حداکثر جریان، حداقل جریان هزینه و روش سیمپلگس شبکه 

ها نسبت به  آنالیز رفتار هزینه  ها،بررسی هزینه مستقیم و غیر مستقیم در پروژه ها:  هزينه در شبکه   -مهندسی زمان -

سازي هاي مدلها، موازنۀ زمان و هزینه، استفاده از روشها و تعیین زمان اقتصادي اجراي پروژه زمان در پروژه 

 ه. هاي ابتکاري  موازنۀ زمان و هزینخطی در موازنۀ زمان و هزینه، استفاده از مدل



 ها.هاي تخصیص و تسطیح منابع در پروژه تمآشنایی با الگوری:  تسطيح منابع -تخصيص منابع  -
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