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 ...ٔذیزیت،  ثز٘بٔٝ ریشی، وٙتزَ، پزٚصٜ : تْبریف
اعت وٝ در راعتبی حقَٛ دعتبٚردٞبی تِٛیذی ٚ یب خذٔبتی   ٔٛلتیٔزّٕٛٝ تالؽٟبی : پزٚصٜ

 .ثٝ ا٘زبْ ٔی رعٙذٔٙحقز ثٝ فزدی 
 
 

 دارای سهاى ضزٍع ٍ پایاى هطخص

 هطابِتفاٍت با پزٍصُ ّای 

  ٔبؽیٗ ٚ اثشار ٔقبِح، ٚ ٔٛاد وبر، ٘یزٚی سٔبٖ، عزٔبیٝ، رّٕٝ اس ٔختّفی ٔٙبثِ ٞب پزٚصٜ ارزای در
 .ٌیز٘ذ ٔی لزار اعتفبدٜ ٔٛرد آالت

 
  یه در ... آعفبِت، وبری،ارزای رٛػ ٔخالً .ٌٛیٙذ را پزٚصٜ یه دٞٙذٜ تؾىیُ ّّٕیبتی رشء وٛچىتزیٗ : فْبِیت

 عبسٜ
  ٍٚبیف اعبعی اروبٖ ّٙٛاٖ ثٝ ّّٕی ٔذیزیت در “وٙتزَ “ٚ ” ریشی ثز٘بٔٝ” ّٙقز دٚ ثٝ تٛرٝ

 .ؽذ خٛاٞذ ٞب پزٚصٜ ا٘زبْ ٞشیٙٝ ٚ سٔبٖ در رٛیی فزفٝ ثبّج ّبُٔ دٚ ایٗ ثٝ تٛرٝ .ٔیؾٛد ؽٙبختٝ ٔذیزیت
 

 :اس ّجبتٙذ ٔذیزیت ٌب٘ٝ پٙذ ّٙبفز
 وٙتزَ ا٘غب٘ی،راٞجزی، ٔٙبثِ ٔذیزیت عبسٔب٘ذٞی، ریشی، ثز٘بٔٝ

  ىزح ارزای یب ٚ َ٘برت ىزاحی،  ثب ٘حٛی ثٝ وٝ عبسٔبٟ٘بیی عبیز ٚ ٔؾبٚر ٟٔٙذعیٗ پیٕب٘ىبراٖ، فْٙتی، ٞبی ؽزوت
 .ٞغتٙذ دا٘ؼ ایٗ اس ٌیزی ثٟزٜ ٘یبسٔٙذ دار٘ذ، ٚوبر عز پضٚٞؾی یب ّٕزا٘ی فْٙتی، ٞبی

 



 :ّا پزٍصُ بٌذی تقسین
 

 #ٍَٔٙٛ ٚ ؽٍَٙٛ عبسی ؽجیٝ تحمیمبتی ٞبی ىزح ٘یزٌٚبٞی، عبال٘ٝ تْٕیزات$ تىزاری غیز ٚ تىزاری ٞبی پزٚصٜ
 ریغه ٔذیزیت ریغه، اىٕیٙبٖ، ّذْ

 
 :ارزایی پزٚصٜ -

 ... ٚ عبختٕبٖ احذاث ، عذ احذاث پبالیؾٍبٜ، احذاث ٕٞب٘ٙذ
 :تحمیمبتی ٚ ٔيبِْبتی پزٚصٜ -

 ... ٚ ؽٟز یب ٔٙيمٝ یه فزدی ٚ ارتٕبّی ٔيبِْبت پزٚصٜ، یه التقبدی تٛریٝ ٔيبِْٝ ٕٞب٘ٙذ
 : خذٔبتی پزٚصٜ -

 هحذٍدیت ّای پزٍصُ ... ٚ سثبِٝ دفِ ، تزافیه ثٟجٛد ؽٟز، عبسی سیجب ٕٞب٘ٙذ

ّّیزغٓ ٔبٞیت ٔتُٙٛ پزٚصٜ ٞب، ّٛأُ ٔؾتزوی در ٕٞٝ 
آٟ٘ب ٚرٛد دارد وٝ ؽٙبخت ایٗ ّٛأُ فزآیٙذ ثز٘بٔٝ ریشی 

 .ٚ وٙتزَ پزٚصٜ را تغٟیُ ٔی وٙذ
پزٚصٜ ٞبی ثب ثٛدرٝ $ٞشیٙٝ، ویفیت، سٔبٖ  : اٞذاف وٕی

 #حبثت، ٞٛاپیٕبی ٔغبفزثزی، ٕٞبیؼ ثیٗ إِّّی



 ...ٔبٞیت فٙی، ٘یزٚٞبی دخیُ در ارزای پزٚصٜ،: پیچیذگي
 حتی احذاث وبرخب٘ٝ ٔؾبثٝ ثٝ ِحبً سٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ٔتفبٚت خٛاٞذ ثٛد: هٌحصز بِ فزد بَدى

 ریغه، ٔذیزیت ریغه :اطویٌاىػذم 
 :هَقتيهاّیت 

تمغیٓ ٔی وٙٙذ وٝ ٔزّٕٛٝ ایٗ ٔزاحُ # فبس$غبِجب ٞز پزٚصٜ را ثٝ چٙذیٗ ٔزحّٝ : چزخِ ػوز
 .را تؾىیُ ٔی دٞٙذچزخٝ ّٕز پزٚصٜ 

 
 

 :ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اس پزٚصٜ ٞبی پیچیذٜ
عبِٝ را اخذ ٚ وبر   55أتیبس ثٟزٜ ثزداری # یٛرٚتُٛ٘$تٛافك اٍّ٘غتبٖ ٚ فزا٘غٝ، پیٕب٘ىبر افّی  1986عبَ : تُٛ٘ ٔب٘ؼ

ٔتز ٚ تُٛ٘ عْٛ ثب ٕٞیٗ ليز   7دٚ تُٛ٘ راٜ آٞٗ ٞز یه ثٝ ليز . ؽزوت ٚاٌذار ؽذ 10عبخت ثٝ وٙغزعیٛٔی اس 
ویّٛٔتز   110ٔتزی ثغتز دریب ٔزّٕٛب ثٝ ىَٛ ثیؼ اس  40ثزای عزٚیظ دٞی ٚ دعتزعی اميزاری در ّٕك 

اِٚیٗ لَبر ثبری فبفّٝ   1994در عبَ . ثب٘ه ٚ ٔٛعغٝ اّتجبری ثزای تبٔیٗ ٘مذیٍٙی 200ثیؼ اس #. پیچیذٌی فٙی$
 .ویّٛٔتزی را ىی وزد 38

 
  42رٚس اس ثیٗ  84در . ٔیّیٖٛ دالر ٞشیٙٝ 20عبَ ىَٛ وؾیذ ثب 2ثز٘بٔٝ ریشی : آتال٘تب 1996حُٕ ٔؾُْ إِپیه

خٛدرٚ ٔبٔٛراٖ أٙیتی، خجزٍ٘براٖ، ٌزٜٚ أذاد، ٚعبیُ   40. ویّٛٔتز 24000دٚ٘ذٜ ٚ ٔغبفت  10000ایبِت تٛعو 
 ..................ارتجبىی، خٛران، پٛؽبن، ٔؾُْ یذن



 : پزٍصُ کٌتزل
 یه ثٝ دعتیبثی ثزای پزٚصٜ ٔغیز حفٌ رٟت در اعت فزایٙذی پزٚصٜ وٙتزَ
 ، پزٚصٜ ارزای حیٗ در ویفیت ٚ سٔبٖ ، ٞشیٙٝ ّبُٔ عٝ ثیٗ ٔٛرٝ التقبدی تْبدَ

   .خبؿ ٞبی تىٙیه ٚ اثشار اس اعتفبدٜ ثب
  ٍٞٙبْ وٝ ثٙحٛی ، اعت پزٚصٜ ثزای ؽذٜ تذٚیٗ ثز٘بٔٝ وبُٔ ٚ دلیك ارزای ، وٙتزَ ٚالِ در

  تزیٗ ٘شدیه ثٝ را پزٚصٜ ، فْبِیتٟب تزیٗ التقبدی ىزح ٚ ُّّ تؾخیـ ثب ثتٛاٖ ثز٘بٔٝ اس ا٘حزاف
 ثبسٌزدا٘ذ خٛد افّی ٚ اِٚیٝ ٔغیز در ٕٔىٗ حبِت

 :پزٍصُ هذیزیت
 وبرٌیزی ثٝ اس ّجبرتغت پزٚصٜ ٔذیزیت

  ٞبی تىٙیه ٚ اثشار ٞب، ٟٔبرت ٞب، دا٘ؼ
  ثٝ ٞب، فْبِیت ارزای رزیبٖ ادارٜ در السْ

  ا٘تَبرات ٚ پزٚصٜ اٞذاف ثٝ ٘یُ َٔٙٛر
 وبرفزٔب

 هذیزیت ػوَهي

ابشارّای کٌتزل  
 پزٍصُ

اصَل ٍ هفاّین 
 هذیزیت پزٍصُ

داًص تخصصي  
 پزٍصُ



 :هْوتزیي ٍظایف هذیز پزٍصُ
 #تحّیُ درعت اس اٞذاف ٚ مزٚرتٟبی ارزای پزٚصٜ. $تجییٗ اٞذاف ٚ ٘حٜٛ ارزای پزٚصٜ

 #ثب تٛرٝ ثٝ ٔحذٚدیتٟبی ٔٙبثِ ٚ ؽزایو ارزیی. $تذٚیٗ ٚ تَٙیٓ ثز٘بٔٝ ّّٕیبتی ٚ سٔب٘جٙذی ؽذٜ
 .اعتفبدٜ ثٟیٙٝ اس ٔٙبثِ در اختیبر عبسٔبٖ پزٚصٜ

 .ارسیبثی ّّٕىزدٞب ٚ دعتبٚردٞب ٚ ٔمبیغٝ آٟ٘ب ثب اعتب٘ذاردٞبی تْییٗ ؽذٜ
 .ؽٙبخت ٔؾىالت پزٚصٜ ٚ تحّیُ آٟٔب ثَٕٙٛر پیؾٍیزی اس ٌغتزػ دأٙٝ ٔؾىالت

ایزبد ٚ ثىبرٌیزی یه عیغتٓ ارتجبىبتی پٛیب ٚ فْبَ ثیٗ عبسٔبٖ پزٚصٜ ٚ وبرفزٔب ٚ ٕٞچٙیٗ ثیٗ 
 .ٔذیزیت عبسٔبٖ ٚ اّنبی تیٓ پزٚصٜ

 

 ٍضؼیت پزٍصُ ّا در ایزاى
 #ریشی تحّیّی عبسٔبٖ ٔذیزیت ٚ ثز٘بٔٝ  -٘بٔٝ خجزی٘ؾزیٝ ثز٘بٔٝ، ٞفتٝ ٔزرِ ثٝ ٘مُ اس اس وتبة اىالّبت $ 

 ،  1383تب  1379ثبسٜ سٔب٘ی 
 پزٚصٜ ّٕزا٘ی اعتب٘ی در دعت ارزا 51663پزٚصٜ ّٕزا٘ی ّٔی ٚ  8518

 اّتجبرٞشار ٔیّیبرد ریبَ  59/9ٞشار ٔیّیبرد ریبَ ٚ  179/8ثٝ تزتیت ثب 
 .تبخیز داؽتٝ ا٘ذّٕزا٘ی اعتب٘ی درفذ اس پزٚصٜ  29/8ّٕزا٘ی ّٔی ٚ درفذ اس پزٚصٜ ٞبی  61/6

 
 ِشْٚ فزًٞٙ عبسی در سٔیٙٝ ٔذیزیت ٚ وٙتزَ پزٚصٜ



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Bicycle_diagram-en.svg


 1900 دٞٝ اثتذایی عبِٟبی ثٝ رذیذ د٘یبی در پزٚصٜ ٔذیزیت تبریخچٝ
 ای ٔیّٝ ٕ٘ٛدار تٛعْٝ ثب ٌب٘ت ٞٙزی وٝ ربیی .ٌزدد ٔی ثبس ٔیالدی
 ٔیالدی 1960 ٚ 1950 دٞٝ عبِٟبی پزؽتبة حزوت آغبسٌز خٛد اثذاّی

 اثذاّی اثشار وٕه ثٝ ٚی . ٌزدیذ آٔزیىب ٞٛافنبی ٚ َ٘بٔی ٞبی پزٚصٜ در
 را تزاثزی وؾتیٟبی عبخت سٔبٖ تٛا٘غت اَٚ رٟب٘ی رًٙ خالَ در خٛد

   . ٕ٘بیذ وٛتبٜ ٌیزی چؾٓ ٔیشاٖ ثٝ
  رٚؽی ّٙٛاٖ ثٝ , آٖ ثٛدٖ فٟٓ لبثُ ٚ عبدٜ ثذِیُ چبرت ٌب٘ت أزٚسٜ
  ٞب پزٚصٜ سٔبٖ ٔذیزیت رٟت د٘یب در ٚعیْی ؽىُ ثٝ پزىزفذار ٚ ربِت

 . ؽٛد ٔی ثزدٜ وبر ثٝ
 ای پزٚصٜ ٘خغتیٗ احتٕبال اتٕی ثٕت اِٚیٗ عبخت ثزای ٟٔٙتٗ پزٚصٜ
 .ؽذ ٔذیزیت ّّٕی رٚؽٟبی تٛعو وٝ اعت

 
 

 پزٍصُ هذیزیت تاریخچِ
  اٞزاْ رٕؾیذ، تخت عبخت َ٘یز َّیٕی ٞبی پزٚصٜ ٔذیزیت ثٝ رٟبٖ در پزٚصٜ ٔذیزیت تبریخچٝ

  تبریخ پیچیذٜ ٚ ثشري ٞبی پزٚصٜ رّٕٝ اس ٞب پزٚصٜ ایٗ اس ٞزیه .ٔیٍزدد ثبس چیٗ دیٛار یب ٚ  ٔقز
   .ا٘ذ ؽذٜ عبختٝ ا٘غب٘ی َّیٓ ٘یزٚی ثىبرٌیزی ٚ ثبال اعتب٘ذارد ویفیت ثب وٝ ثؾزیتٙذ

#1919درٌذؽت  -1861تِٛذ $  

  چبرت ٌب٘ت اس ٞبیؾبٖ پزٚصٜ وٙتزَ ٚ ریشی ثز٘بٔٝ ثزای دٞٙذ ٔی تزریح د٘یب در ٞب پزٚصٜ ٔذیزاٖ درفذ ٞؾتبد
 .ٕ٘بیٙذ اعتفبدٜ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henri_Gannt.jpg


 پزٍصُ هذیزیت تاریخچِ
 : ٔیالدی 1960 ٚ 1950 دٞٝ در پزٚصٜ ٔذیزیت

 
  , آٔذٜ ثذعت ارسػPert , رٚػ$ وٙیٓ ٔی اعتفبدٜ آٟ٘ب اس أزٚسٜ ٔب وٝ پزٚصٜ ٔذیزیت رٚؽٟبی اوخز

  ایبالت ٞٛافنبی عبسٔبٖ ٚ َ٘بٔی فٙبیِ , دفبُ ٚسارت تٛعو #وبر ؽىغت عبختبر ٚ ارسػ ٟٔٙذعی
 عبختٕبٖ فْٙت در ٘یش دیٍزی تْذاد ٚ ا٘ذ ؽذٜ اثذاُ ٔیالدی 1960 ٚ 1950 دٞٝ ىی ٔتحذٜ
  ٚ ای ؽجىٝ ٕ٘ٛدار اس اعتفبدٜ , ٘یبسی پیؼ ٕ٘ٛدار رٚػ , ثحزا٘ی ٔغیز رٚػ$ ا٘ذ وزدٜ پیذا تٛعِ

  اتٕی ٘یزٌٚبٟٞبی عبخت یب ٚ آپِٛٛ فنبیی پزٚصٜ ٕٞچٖٛ ثشرٌی ثغیبر ٞبی پزٚصٜ .#ٔٙبثِ تغيیح
   .ٌزدیذ٘ذ ارزایی دٚراٖ ایٗ در

  ثٛد؛ 1950 دٞٝ در ای ٞغتٝ سیزدریبیی اِٚیٗ عبخت در پزٚصٜ ٔذیزیت وبرثزدٞبی اِٚیٗ اس یىی
Adm. Hyman Rickover  ارزای اس اىٕیٙبٖ ٚ ٔٙجِ ٞشاراٖ ، پیٕب٘ىبر فذٞب وزدٖ ٕٞبًٞٙ رٟت 

 ثذٖٚ اٌزچٝ .ٕ٘ٛد اثذاُ ؽٛد ٔی ؽٙبختٝ Pert ٘بْ ثب أزٚسٜ وٝ رذیذ رٚؽی ، پزٚصٜ ٔٛلِ ثٝ
 پزٚصٜ آٔیش ٔٛفمیت ارزای أب ثٛد دؽٛار ثغیبر ٔغیزثحزا٘ی ٔحبعجٝ دعتی ّّٕیبت وبٔپیٛتز ٚرٛد

  در تىٙیه ایٗ ثْذ، عبِٟبی ىی ٚ ثٍیزد لبر ٚیضٜ تٛرٝ ٔٛرد رٚػ ایٗ إٞیت تب ؽذ ٔٛرت ٔذوٛر
 .ٌزفت لزار اعتفبدٜ ٔٛرد ثبرٞب ٞب پزٚصٜ عبیز ٚ فنبپیٕبٞب عبخت ٞبی پزٚصٜ



 فزآیٌذ بزًاهِ ریشی ٍ کٌتزل 

 : ریشی بزًاهِ
 ثب پزٚصٜ یه ارزای ثزای السْ فْبِیتٟبی تٛاسی ٚ تٛاِی تْییٗ ، ریشی ثز٘بٔٝ فزآیٙذ

 آٖ ثزای ؽذٜ تْییٗ ویفیت ٚ فْبِیت ٞز ارزای ثزای ٘یبس ٔٛرد سٔبٖ ٌزفتٗ َ٘ز در
 . اعت فْبِیت

 
 : پزٍصُ کٌتزل
 ثَٕٙٛر پزٚصٜ ٔغیز حفٌ رٟت خبؿ ٞبی تىٙیه ٚ اثشار ثىبرٌیزی پزٚصٜ وٙتزَ

 حیٗ در ویفیت ٚ سٔبٖ ، ٞشیٙٝ ّبُٔ عٝ ثیٗ ٔٛرٝ التقبدی تْبدَ یه ثٝ دعتیبثی
   .اعت پزٚصٜ ارزای

 ای ثٍٛ٘ٝ ، اعت پزٚصٜ ثزای ؽذٜ تذٚیٗ ثز٘بٔٝ وبُٔ ٚ دلیك ارزای ، وٙتزَ ٚالِ در
 ، فْبِیتٟب تزیٗ التقبدی ىزح ٚ ُّّ تؾخیـ ثب ثتٛاٖ ثز٘بٔٝ اس خزٚد ٍٞٙبْ وٝ

 . ثبسٌزدا٘ذ خٛد افّی ٚ اِٚیٝ ٔغیز در ٕٔىٗ حبِت تزیٗ ٘شدیه ثٝ را پزٚصٜ



 فزآیٌذ بزًاهِ ریشی ٍ کٌتزل 
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 ضٌاخت هحیط اجزایي

 اجزای پزٍصُ

بزًاهِ ریشی ػولیاتي 
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 تبییي پزٍصُ

 هزحلِ اٍل
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 الگَی فزایٌذ بزًاهِ ریشی ٍ کٌتزل پزٍصُ



 فزآیٌذ بزًاهِ ریشی ٍ کٌتزل 

ضٌاخت هحیط اجزایي 
 تْییٗ وّیٝ ّٛأُ درٖٚ عبسٔب٘ی ٚ ثزٖٚ عبسٔب٘ی دخیُ در ارزای پزٚصٜ

ٔحیو ارزایی ٔجیٗ   –تبحیز ٔغتمیٓ ّٛأُ ٔحیيی ثز ٘حٜٛ ارزای پزٚصٜ : ضزٍرت ضٌاخت
 .ٔیشاٖ خيزپذیزی ٚ ّذْ اىٕیٙبٖ پزٚصٜ اعت

 
ّٛأُ التقبدی، لٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات حبوٓ، ّٛأُ فزٍٞٙی، ثٍٙبٜ ٞبی اّتجبری تبٔیٗ عزٔبیٝ، ّٛأُ  

 الّیٕی رلجب، ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٔتخقـ، ثٍٙبٜ ٞبی تبٔیٗ وٙٙذٜ ٔٛاد ٚ تزٟیشات
 

ُتبییي پزٍص 
لجُ اس ا٘زبْ ّّٕیبت پیچیذٜ ىزاحی ٚ یب تَٙیٓ ثز٘بٔٝ ٞبی ّّٕیبتی، السْ اعت تب درن درعتی اس  

 وّیبت پزٚصٜ ٚرٛد داؽتٝ ثبؽذ
در پزٚصٜ ٞبیی وٝ لجال ٔؾبثٝ آٟ٘ب ارزاؽذٜ َ٘یز تْٕیز ٚ ٍٟ٘ذاری ٘یزٌٚبٜ، رٚؽٟبی ثٟیٙٝ ا٘زبْ  

 .وبر ٚ ٕٞچٙیٗ تخققٟب، اثشار ٚ تزٟیشات ٔٛرد ٘یبس ّْْٔٛ اعت
حذالُ اٞذاف، ٔحذٚدٜ ٚ خو ٔؾی ارزایی در پزٚصٜ ٞبیی وٝ ثزای ٘خغتیٗ ثبر ا٘زبْ ٔی ؽٛد 

 .ثبیذ تجییٗ ؽٛد



 ضٌاخت هحیط اجزایي

 اجزای پزٍصُ

بزًاهِ ریشی ػولیاتي 
 پزٍصُ

 تبییي پزٍصُ

 اّذاف

(داهٌِ)هحذٍدُ  

 راّبزد

 ًظارت اجزایي ٍ کٌتزل هزحلِ پٌجن

 اقذام اصالحي

 تغییزات
 

 الگَی فزایٌذ بزًاهِ ریشی ٍ کٌتزل پزٍصُ



ُتبییي پزٍص 
 :پزٍصُ اّذاف

  دعتبٚردٞبی پزٚصٜ، ّٕز چزخٝ اتٕبْ فزك ثب .اعت پزٚصٜ اٞذاف تْییٗ پزٚصٜ تجییٗ در ٌبْ اِٚیٗ
 .ؽٛ٘ذ ٔی ٔؾخـ اٞذاف آٖ تجِ ثٝ ٚ تْییٗ وبرفزٔب ثٝ تحٛیُ لبثُ

 
  لبثُ ٚ ؽذٖ ریش$ .ؽٛ٘ذ ٔؾخـ پزٚصٜ سیز چٙذیٗ لبِت در ٚ ٔزاتت عّغّٝ فٛرت ثٝ اٞذاف•

  را آٟ٘ب تحمك ثزای تالػ ٚ اٞذاف اس پزٚصٜ اّنبی ٔٙبعجتز درن أىبٖ اٞذاف ؽذٖ تز حقَٛ
 #وٙذ ٔی فزاٞٓ

 
  تٟٙب ٘ٝ لبثّیتٟب ٚ تٛإ٘ٙذی ِحبً ثٝ ٚالْی غیز ٚ خٛؽجیٙب٘ٝ ٞذفٟبی$ .ثبؽٙذ حقَٛ لبثُ ٚ ٚالْی•

 #ٌزد٘ذ ٔی پزٚصٜ اّنبی ٚری ثٟزٜ ٚ وبرایی رٚحیٝ، وبٞؼ ثٝ ٔٙزز ثّىٝ ؽٛ٘ذ ٕ٘ی ٔحمك
 
 ثٟجٛد وٝ ای پزٚصٜ تٛفیك ارسیبثی ٔخال .وبر پیؾزفت عٙزؼ ثزای ْٔیبر$ ثبؽٙذ ارسیبثی لبثُ•

  40 وبٞؼ آٖ ٞذف وٝ اعت ای پزٚصٜ اس تز عخت ثغیبر دادٜ لزار ٞذف را وبروٙبٖ ایٕٙی ٚمْیت
  را ارسیبثی فزآیٙذ اٞذاف وٕی تْزیف #اعت عبَ یه ٔذت در وبر ٔحیو در حٛادث درفذی
 .وٙذ ٔی تغٟیُ

 
 



ُتبییي پزٍص 
 :پزٍصُ (داهٌِ) حذٍد

 .اٞذاف تحمك ثزای السْ ّّٕیبتی حزٓ ٚ وبری ٔحتٛای ٌغتزدٌی َ٘ز اس پزٚصٜ حغٛر ٚ حذٚد وزدٖ ٔؾخـ
 #٘یغت ٔززی ٔغِٛیت رشٚ ثخؾی ٚ االرزا السْ ٍٚبیف ثیٗ ٔزسی خيٛه تْییٗ$

 ای ٚیضٜ إٞیت ؽٛد ٔی ٚاٌذار دیٍزی پیٕب٘ىبر ثٝ فْبِیتٟب اس ثخؾی وٝ ٞبیی پزٚصٜ در پزٚصٜ حذٚد تْییٗ
 .دارد
 حیٗ اعت ٕٔىٗ ِٚی ؽٛد ٔی تَٙیٓ پزٚصٜ آغبس اس پیؼ #Project specification$ پزٚصٜ ٔؾخقبت عٙذ
 #ثٛد خٛاٞذ آٖ تغییزات ٚ عٙذ ایٗ اس ٔتبحز ٔبِی ٔغبئُ$ .ٌیزد لزار ثبسٍ٘زی ٔٛرد ارزا

 :پزٍصُ راّبزد
-وٙیٓ؟ اعتفبدٜ پیٕب٘ىبر اس ثخؾٟبیی در یب ثىٙیٓ خٛدٔبٖ را وبرٞب ٕٞٝ$ ارزایی ٞبی ٔؾی خو تْییٗ
 چٍٛ٘ٝ یه ٞز ثب لزارداد ؽیٜٛ ثبؽٙذ؟ ثٍٙبٟٞبیی چٝ #....ا٘غب٘ی ٘یزٚی عزٔبیٝ،ٔٛاد،$ ٔٙبثِ وٙٙذٌبٖ تبٔیٗ
 # ثبؽذ؟

 .#ثبؽذ حقَٛ لبثُ پزٚصٜ اس دعتبٚردی ّٕز چزخٝ اس ٔزحّٝ یب فبس ٞز ا٘تٟبی در اعت ثٟتز$ پزٚصٜ فبسثٙذی
 

  اعبط ثز$ پزٚصٜ پیؾزفت ٔمبىِ آیٗ در وٝ پزٚصٜ ّٕز چزخٝ در ٟٔٓ رٚیذادٞبی Milestone !ٕ٘ب ٔغبفت عٍٟٙبی تْییٗ
 ٔیؾٛد ا٘زبْ ٔمبىِ ٕٞیٗ در ٘یش وبرفزٔب ٔبِی پزداختٟبی ْٕٔٛال .ٌیزد ٔی لزار ثزرعی ٔٛرد #ویفیت ٚ ٞشیٙٝ سٔبٖ ْٔیبرٞبی

Within the framework of project management, a milestone is an event that receives special 
attention. It is often put at the end of a stage to mark the completion of a work package or 
phase. Milestones can add significant value to project scheduling. When combined with a 
scheduling methodology such as Critical Path Method (CPM), milestones allow project 
management to much more accurately determine whether or not the project is on schedule 



ُتبییي پزٍص 
 اجزایي هطي خطي تؼییي :پزٍصُ راّبزد

 .اعت ٔتفبٚت پزٚصٜ ٞز ثزای آٖ ثفزد ٔٙحقز ؽزایو ٚ پزٚصٜ ٞز ٔبٞیت ثٝ تٛرٝ ثب :ثٙذی ٔزحّٝ یب ثٙذی فبس
 .اعت وزدٜ پیؾٟٙبد ٞب پزٚصٜ غبِت ثزای را سیز اٍِٛی أزیىب پزٚصٜ ٔذیزیت ا٘زٕٗ
  تحٛیُ ٔزحّٝ ارزا، ٔزحّٝ ىزاحی، ٔزحّٝ ٔفٟٛٔی، ٔزحّٝ

 
 دِٚت عٛی اس$ است پزٍصُ اس بزداری بْزُ بِ ًیاس اس ًاضي کِ اٍلیِ طزح -سٌجي اهکاى هزحلِ :ٔفٟٛٔی ٔزحّٝ -1

  رٟت .گیزد هي قزار سهاًي ٍ اقتصادی فٌي، ًظز اس کاهل ٍ فٌي دقیق، بزرسي هَرد #ؽٛد ٔی ٔيزح ...خقٛفی ثخؼ
 فؾبرٞبی ٚ س٘ی چب٘ٝ$ؽٛد ٕ٘ی ٔزحّٝ ایٗ ثٝ السْ تٛرٝ ٔب وؾٛر در ِٚی اعت ٔزاحُ ٟٕٔتزیٗ اس یىی ا٘قزاف یب ؽزُٚ ثٝ تقٕیٓ
  ثزاثز ؽقت 1384 عبَ در ٔزّظ التقبدی وٕیغیٖٛ ٌشارػ ىجك ٔخال ٚ ٘ذارد ٔٙبعت ربیٍبٜ تخققی ٚ فٙی ٔؾبٚرٜ – عیبعی

 90 داخّی ٘یبس حبِیىٝ در ؽذٜ دادٜ عزأیه ٚ وبؽی افِٛی ٔٛافمت ٔزثِ ٔتز ٔیّیٖٛ 600 -!!!اعت ؽذٜ تِٛیذ ٔبوبرٚ٘ی ربْٔٝ ٘یبس
 .#ٔزحّٝ ایٗ ٞبی ٞشیٙٝ پزداخت ثزای تٕبیُ ّذْ -اعت ٔزثِ ٔتز ٔیّیٖٛ 20 تب 10 ثیٗ فبدرات حزٓ ٚ ٔزثِ ٔتز ٔیّیٖٛ

 گشارش ًْایت در ٍ اًجام پزٍصُ هذیز تؼییي بزای رایشًي ٍ ضذُ توام قیوت پزٍصُ، تکویل سهاى تؼییي بزای هحاسبات
 .ضَد هي ایجاد بؼذی گاهْای بزای هٌاسبتزی بستز باضذ تز دقیق چِ ّز کِ گزدد هي تذٍیي ٍ تٌظین سٌجي اهکاى

 
 

 ىزاحی ٔزحّٝ -2
 کاری تین ساسهاًذّي با است هَظف پزٍصُ هذیز .ضَد هي صادر پزٍصُ هذیز حکن گام اٍلیي در ٍ یافتِ قطؼیت پزٍصُ
 .بگذارد اجزا بِ را (سهاًي-فٌي-هالي) پزٍصُ تفصیلي ریشی بزًاهِ
 تذٍیي السْ، ٔٛافمتٟبی ٚ ٔزٛسٞب اخذ ٔؾی، خو تذٚیٗ وبر، ا٘زبْ ثٟیٙٝ رٚؽٟبی تذٚیٗ ٔختّف، ٔٙبثِ ثٝ پزٚصٜ  ٘یبسٞبی ثزآٚرد
 ....... وبرفزٔب پزداخت ٘حٜٛ وبر تحٛیُ ْٔیبرٞبی ٔٛرد در تٛافك ، پزٍصُ ریشی بزًاهِ رٍضْای کوک بِ سهاًبٌذی بزًاهِ



ُتبییي پزٍص 
 :پزٍصُ راّبزد

 :ارزا ٔزحّٝ-3
 (ا٘حزافبت ٕ٘ٛدٖ وٕیٙٝ ٚ ثز٘بٔٝ ثب پزٚصٜ ا٘يجبق) است پزٍصُ دقیق کٌتزل ٍ هستوز ًظارت هزحلِ ایي در اصلي ّذف

 اقذاهات پزٍصُ ػوز چزخِ طَل در هتخصص اًساًي ًیزٍی تاهیي ٍ تجْیشات تْیِ جْت در بایذ پزٍصُ هذیز ّوچٌیي
 .بگذارد اجزا هزحلِ بِ را السم

 
 :تحٛیُ ٔزحّٝ-4

 پظ ثٙبثزایٗ .دارد را تٕبیُ ٕٞیٗ ... ٚ حغبة تغٛیٝ رٟت ٘یش پیٕب٘ىبر ٚ اعت پزٚصٜ اس عزیْتز چٝ ٞز ثزداری ثٟزٜ ثٝ ٔبیُ وبرفزٔب
 .ؽٛد ٔی ا٘زبْ آٟ٘ب تذریزی تحٛیُ وبرٞب ویفیت ثب ٚ ٔٛلِ ثٝ ا٘زبْ ثب َ٘برت ٘حٜٛ ٚ ویفیت ْٔیبرٞبی خقٛؿ در تٛافك اس

 ٞبی تیٓ ّّٕىزد ٚ إّبِی ٞبی ؽیٜٛ ٔٛفمیت ٔیشاٖ اس وبّٔی ٌشارػ تذٚیٗ ٚ تٟیٝ ٔزحّٝ ایٗ در پزٚصٜ ٔذیز دیٍز ٍٚبیف اس یىی
 .ثبؽذ ٔی آٟ٘ب ثب ثزخٛرد ٘حٜٛ ٚ آٔذٜ ثٛرٛد ٔؾىالت پیٕب٘ىبراٖ، عبیز ٚ ٔٙبثِ وٙٙذٌبٖ تبٔیٗ وبری،

 ساسی هستٌذ



 ضٌاخت هحیط اجزایي

 اجزای پزٍصُ

بزًاهِ ریشی ػولیاتي 
 پزٍصُ

 تبییي پزٍصُ

 اّذاف

(داهٌِ)هحذٍدُ  

 راّبزد

 ًظارت اجزایي ٍ کٌتزل هزحلِ پٌجن

 اقذام اصالحي

 تغییزات
 

 الگَی فزایٌذ بزًاهِ ریشی ٍ کٌتزل پزٍصُ



ُبزًاهِ ریشی ػولیاتي پزٍص 
 !اعت ؽذٜ دیذٜ ٔزشا ثخؼ یه ثقٛرت ثخؼ ایٗ ٚیضٜ إٞیت ثذِیُ

  ثٝ فْبِیت ٘یبس فْبِیت، ٞز پبیبٖ ٚ ؽزُٚ ٞبی تبریخ ؽٛد، ا٘زبْ ثبیذ وٝ ییفْبِیتٟب ٚ الذأبت وّیٝ حجت ثز ّالٜٚ ّّٕیبتی ثز٘بٔٝ در
 در ٚ وبرفزٔب لیٛد ٚ ارزایی ٔحذٚدیتٟبی پزٚصٜ، یفْبِیتٟب عبیز ثب فْبِیت ٞز ارتجبه آٖ، ثٝ ؽذٜ دادٜ تخقیـ ٔمبدیز ٚ ٔٙبثِ ا٘ٛاُ

 .ٌزد٘ذ ٔی تْییٗ ٔختّف ثخؾٟبی ارزایی ٔغئٛالٖ ٟ٘بیت
 

 اعت فْبِیت تْذادی ثٝ پزٚصٜ وُ ؽىغتٗ ثز٘بٔٝ یه تٟیٝ ثزای ٔزحّٝ ٘خغتیٗ

#ثب تٛرٝ ثٝ اعتب٘ذاردٞبی ٔٛرٛد، اىالّبت لجّی،تزبرة$ثزآٚرد ٔٙبثِ ٔٛرد ٘یبس ٞز فْبِیت   

 تذٚیٗ ىزح ارزایی ثب اعتفبدٜ اس اىالّبت رِٕ آٚری ؽذٜ 

#اتٕبْ ثخؾی اس پزٚصٜ در سٔبٖ خبؿ در تٛافك ثب وبرفزٔب$ِحبً ٕ٘ٛدٖ ٔحذٚدیتٟبی ارزایی   

 در َ٘ز ٌزفتٗ ٞز دٚ فْبِیت ٔٙفه ٚ تْییٗ رٚاثو ٔٙيمی ثیٗ آٟ٘ب

 ثزرعی ٌشیٙٝ ٞبی ٔختّف ّّٕیبتی ٚ ا٘تخبة ٔٙبعجتزیٗ ىزح ٚ اثالٓ آٖ رٟت ارزا

 ؽىغتٗ پزٚصٜ ثٝ ارشای وٛچىتز تب عيح فْبِیت ثٝ وٕه رٚػ ؽىغت وبر 



#ثب تٛرٝ ثٝ اعتب٘ذاردٞبی ٔٛرٛد، اىالّبت لجّی،تزبرة$ثزآٚرد ٔٙبثِ ٔٛرد ٘یبس ٞز فْبِیت   

 تذٚیٗ ىزح ارزایی ثب اعتفبدٜ اس اىالّبت رِٕ آٚری ؽذٜ 

#اتٕبْ ثخؾی اس پزٚصٜ در سٔبٖ خبؿ در تٛافك ثب وبرفزٔب$ِحبً ٕ٘ٛدٖ ٔحذٚدیتٟبی ارزایی   

 در َ٘ز ٌزفتٗ ٞز دٚ فْبِیت ٔٙفه ٚ تْییٗ رٚاثو ٔٙيمی ثیٗ آٟ٘ب

 ثزرعی ٌشیٙٝ ٞبی ٔختّف ّّٕیبتی ٚ ا٘تخبة ٔٙبعجتزیٗ ىزح ٚ اثالٓ آٖ رٟت ارزا

 ضکستي پزٍصُ بِ اجشای کَچکتز تا سطح فؼالیت بِ کوک رٍش ضکست کار 



 Work Breakdown Structure  است فؼالیت تؼذادی بِ پزٍصُ کل ضکستي بزًاهِ یک تْیِ بزای هزحلِ ًخستیي
 
 دٌّذ هي تطکیل را هزاتبي سلسلِ ساختار اٍل سطح ًْایي اّذاف -1
    ًیاس هَرد 1 هزتبِ اّذاف تحقق بزای ٍ ّستٌذ هطتزکي ٍ یکساى هاّیت دارای کِ اجزایي فؼالیتْای هجوَػِ -2

 .دٌّذ هي تطکیل را ساختار دٍم سطح باضٌذ هي
 2 هزتبِ  ّای هجوَػِ اس یک ّز بزای السم فؼالیتْای -3
 کٌیذ تقسین کَچکتز کاری ٍاحذّای ٍ فؼالیتْا ریش بِ هوکي جای تا را 3 هزتبِ فؼالیتْای -4

ُبزًاهِ ریشی ػولیاتي پزٍص 

 ثبؽذ داؽتٝ را سیز ٞبی ٚیضٌی ثبیذ سیزفْبِیت ٞز
 #ثبؽذ تفٛیل لبثُ ٚاحذ عزپزعتی تحت افزادی یب فزد ثٝ آٖ ارزای اختیبر ٚ ٔغئِٛیت$ ثبؽذ ٔذیزیت لبثُ -1
 #ثبؽذ فزاٞٓ ٔززی ارسیبثی تٕىبٖ$ ثبؽذ ٌیزی ا٘ذاسٜ لبثُ-2
 #سٔبٖ َ٘یز ٔختّف ٔٙبثِ ثٝ ٘یبس ثزآٚرد$ثبؽذ تخٕیٗ لبثُ-3
 ٕ٘ب٘ذ ٔغفَٛ ثخؾی #ثبؽذ پزٚصٜ وُ ثب ثزاثز ؽذٜ ؽىغتٝ فبّّیتٟبی ٔزُٕٛ$ ثبؽذ پذیز تٕبٔیت-4
 ثبؽذ ٔغتمُ-5



#ثب تٛرٝ ثٝ اعتب٘ذاردٞبی ٔٛرٛد، اىالّبت لجّی،تزبرة$ثزآٚرد ٔٙبثِ ٔٛرد ٘یبس ٞز فْبِیت   

 تذٚیٗ ىزح ارزایی ثب اعتفبدٜ اس اىالّبت رِٕ آٚری ؽذٜ 

#اتٕبْ ثخؾی اس پزٚصٜ در سٔبٖ خبؿ در تٛافك ثب وبرفزٔب$ِحبً ٕ٘ٛدٖ ٔحذٚدیتٟبی ارزایی   

 در َ٘ز ٌزفتٗ ٞز دٚ فْبِیت ٔٙفه ٚ تْییٗ رٚاثو ٔٙيمی ثیٗ آٟ٘ب

 ثزرعی ٌشیٙٝ ٞبی ٔختّف ّّٕیبتی ٚ ا٘تخبة ٔٙبعجتزیٗ ىزح ٚ اثالٓ آٖ رٟت ارزا

 ؽىغتٗ پزٚصٜ ثٝ ارشای وٛچىتز تب عيح فْبِیت ثٝ وٕه رٚػ ؽىغت وبر 



 هٌابغ بزآٍرد

ُبزًاهِ ریشی ػولیاتي پزٍص 

  ٔٙبثِ ثٝ فْبِیتٟب ٘یبس ثزای اعتب٘ذاردٞبیی ٔٛرٛد تزبرة اعبط ثز تىزاری، ٞبی پزٚصٜ اس ثغیبری در
  .اعت ٔٛرٛد

 
  وٕه ثٝ ٔذیزاٖ ... ٚ تخقـ ثٝ تٛرٝ ثب ٚ اعت احتٕبَ ثز ٔجتٙی ثزآٚردٞب رذیذ ٞبی پزٚصٜ در

  ٔی فٛرت السْ ثزآٚردٞبی .... عٙزی سٔبٖ رٌزعیٖٛ، سٔب٘ی، عزیٟبی ٌیزی، ٕ٘ٛ٘ٝ َ٘یز رٚؽٟبیی
 .پذیزد

 ٔیشاٖ دلت

 ٔزاحُ ٟ٘بیی ٔزاحُ اِٚیٝ چزخٝ ّٕز



#ثب تٛرٝ ثٝ اعتب٘ذاردٞبی ٔٛرٛد، اىالّبت لجّی،تزبرة$ثزآٚرد ٔٙبثِ ٔٛرد ٘یبس ٞز فْبِیت   

 تذٚیٗ ىزح ارزایی ثب اعتفبدٜ اس اىالّبت رِٕ آٚری ؽذٜ 

#اتٕبْ ثخؾی اس پزٚصٜ در سٔبٖ خبؿ در تٛافك ثب وبرفزٔب$ِحبً ٕ٘ٛدٖ ٔحذٚدیتٟبی ارزایی   

 در ًظز گزفتي ّز دٍ فؼالیت هٌفک ٍ تؼییي رٍابط هٌطقي بیي آًْا

 ثزرعی ٌشیٙٝ ٞبی ٔختّف ّّٕیبتی ٚ ا٘تخبة ٔٙبعجتزیٗ ىزح ٚ اثالٓ آٖ رٟت ارزا

 ؽىغتٗ پزٚصٜ ثٝ ارشای وٛچىتز تب عيح فْبِیت ثٝ وٕه رٚػ ؽىغت وبر 



 فزایٌذّا بیي هٌطقي رابطِ تؼییي

ُبزًاهِ ریشی ػولیاتي پزٍص 

  ثب ثبیذ اِشأب فْبِیتٟب ثْنی ٔخال .ثبؽذ داؽتٝ ارتجبه پزٚصٜ فْبِیتٟبی عبیز ثب تٛا٘ذ ٔی فْبِیت ٞز
  ٚ ٘ذاؽتٝ فْبِیتٟب عبیز ثب ارتجبىی ٘یش فْبِیتٟب ثزخی .پذیز٘ذ فٛرت ای ؽذٜ تْییٗ لجُ اس تزتیت

 .پذیز٘ذ فٛرت ٔٛاسی ثقٛرت تٛا٘ٙذ ٔی ٔٙبثِ تبٔیٗ فٛرت در
 

 SS(Start to Start) :ؽزُٚ ثٝ ؽزُٚ

 FS(Finish to Start) :ؽزُٚ ثٝ پبیبٖ

 FF(Finish to Finish) : پبیبٖ ثٝ پبیبٖ

 SF(Start to Finish) : پبیبٖ ثٝ ؽزُٚ

 

 



 اجزایي هحذٍدیتْای

ُبزًاهِ ریشی ػولیاتي پزٍص 

  ایٗ ثز ّالٜٚ .وزد تْییٗ را ٔحذٚدیتٟب ثخؾیبس ٚ ٕ٘ٛد ٔمبیغٝ أىب٘بت ثب را ٘یبسٞب ٔیتٛاٖ ٘یبس، ٔٛرد ٔٙبثِ ثزآٚرد اس ثْذ
  ؽٛد پزٚصٜ ارزای در ٔحذٚدیتٟبیی إّبَ ثٝ ٔٙزز تٛا٘ذ ٔی وبرفزٔب خبؿ ؽزایو

 
 کٌتزل ٍ اجزایي ًظارت

 

 

  ٔی تبحیز اٞذاف ایٗ ثز وٝ اتفبلبتی اعت ٍٔٛف پزٚصٜ ٔذیز ٚ ؽٛ٘ذ ٔی تْزیف ویفیت ٚ ٞشیٙٝ سٔبٖ، ثْذ عٝ در اٞذاف
 .دٞذ لزار َ٘برت تحت ٌذار٘ذ

 اّذاف اصلي تحت تاثیز ػاهل تحت ًظارت

 ٞشیٙٝ ٞشیٙٝ ٞبیی وٝ اس ثٛدرٝ تبییٗ ؽذٜ تزبٚس وزدٜ ا٘ذ

 ٞشیٙٝ تغییز لیٕت تبٔیٗ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد

 سٔبٖ/ویفیت/ٞشیٙٝ تغییزات در دأٙٝ پزٚصٜ

 سٔبٖ/ویفیت/ٞشیٙٝ ّّٕىزد فٙی مْیف

 ٞشیٙٝ/سٔبٖ تبخیز در تبٔیٗ ٔٛاد ٚ تزٟیشات

 ٞشیٙٝ/سٔبٖ تحٛیُ پزٚصٜ تٛعو وبرفزٔب تبخیز در سٔبٖ

 سٔبٖ تبخیز در ؽزُٚ فْبِیتٟب



 کٌتزل ٍ اجزایي ًظارت
  ىَٛ در .ثٛد خٛاٞذ رعٓ لبثُ سٔب٘جٙذی ثز٘بٔٝ اعبط ثز ؽذٜ ثیٙی پیؼ ٞبی ٞشیٙٝ یب ثٛدرٝ ٔحٙی پزٚصٜ ٞز در

   .ؽٛد ٔی ٔؾخـ ثز٘بٔٝ اس ا٘حزاف ٔیشاٖ ؽذٜ ثیٙی پیؼ ٔمبدیز ٚ ؽذٜ ا٘زبْ ٞبی ٞشیٙٝ ٔمبیغٝ ثب ّٕز چزخٝ

 

 

ُبزًاهِ ریشی ػولیاتي پزٍص 

 ٔیشاٖ ٞشیٙٝ

 سٔبٖ

BAC 

BCWS 
ACWP 

BCWP 

CE سٔبٖ ٚ ثٛدرٝ پیؾٟٙبدی ثٝ وبرفزٔب 

 سٔبٖ ٚ ثٛدرٝ َٔٙٛر ؽذٜ ثزای ٔززی

 ٞشیٙٝ وبری وٝ ثبیذ تب ٔميِ خبؿ سٔب٘ی ا٘زبْ ؽٛد
 ٞشیٙٝ ٚالْی  وبر ا٘زبْ ؽذٜ تب یه ٔميِ خبؿ سٔب٘ی 

ٞشیٙٝ ثز٘بٔٝ ریشی ؽذٜ وبر ا٘زبْ ؽذٜ تب یه ٔميِ خبؿ  
 سٔب٘ی 



 MSPآضٌایي با هحیط 
 
 

 ضکست پزٍصُ بِ پزٍصُ ّای کَچک
 
 
ساخت  

 فزین

 هًَتاص

تست ٍ 
بستِ بٌذی ٍ  

..... 







Project > Project Information 

 Start date اس ثذا٘یٓ را پزٚصٜ پبیبٖ سٔبٖ وٝ وٙیٓ د٘جبَ ؽىّی ثٝ را ریشی ثز٘بٔٝ ثخٛاٞیٓ ٚ داؽتٝ را پزٚصٜ ؽزُٚ سٔبٖ اٌز
 ؽزُٚ سٔبٖ وٝ وٙیٓ د٘جبَ ؽىّی ثٝ را ریشی ثز٘بٔٝ ثخٛاٞیٓ ٚ داؽتٝ را پزٚصٜ ؽزُٚ پبیبٖ اٌز چٙب٘چٝ ثزّىظ .ٔیىٙیٓ اعتفبدٜ

  .ٔیىٙیٓ اعتفبدٜ Finish date اس ثذا٘یٓ را پزٚصٜ

 Tools > Change Working Time :تقَین ٍ پزٍصُ کاری سهاًْای تٌظین

 #ؽٛد ٔی افالح فْبِیتٟب ؽٕبرٜ) جذیذ ّای فؼالیت حذف ٍ کزدى اضافِ

 (ؽٛد ٔی تْییٗ ٞب سیزٔزّٕٛٝ ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ٘یغت ٚیزایؼ لبثُ رشئیبت) آى ایجاد ًحَُ ٍ فؼالیت خالصِ هفَْم

 ریشی بزًاهِ در باال بِ پاییي رٍیکزد ٍ پاییي بِ باال رٍیکزد

 #ٔیؾٛد ٌزفتٝ َ٘ز در وبری عبّبت در ؽذٜ ارائٝ سٔبٖ) فؼالیتْا کاری سهاى تؼییي

 #ففز سٔبٖ ثب فْبِیت)  Milestone تؼزیف
 

 View bar کزدى اضافِ

 #تخقیقی ٔٙبثِ افشایؼ فٛرت در فْبِیت سٔبٖ در تغییزات    -  ٔٛاد  ، ٞشیٙٝ ، وبر$ هٌابغ تخصیص



 هٌابغ هَجَدی اس بیص تخصیص

Resource graph and over allocated resources 

 هٌابغ هَجَدی اس بیص تخصیص هَارد دستي تصحیح

 :   Split taskایجاد ٍقفِ در فؼالیتْا بِ کوک هَس 

 Ctrl+Gکاربزد کلیذ  



 Project > Project information # ؽت وبری$عبّتٝ، ؽجب٘ٝ  24، اعتب٘ذارد: تٌظین ساػات کاری پزٍصُ 

 آى کاربزدّای ٍ تٌاٍبي فؼالیتْای تؼزیف

 ٚرٚد سٔبٖ تبخیز یب تغزیِ ٚ یب امبفٝ وزدٖ ٔٙبثِ: تٌظین ساػات کاری بزای یک فؼالیت
Task information> Predecessors > Lag 

Insert > Recurring task 

 #16-14ٔخبَ تغت اِٚتزاعٛ٘یه ٞفتٟبی یىجبر دٚؽٙجٝ ٞب : $تغییز ساػات کاری بزای یک هٌبغ
 
 

 " 25تغییز تٛاٖ ٔٙجِ ٔخال : راٜ دْٚ
Tools > Change Working Time 

 Availability: تٌظین در دستزس بَدى یک هٌبغ
 عبّت 3رٚسی .......تب تبریخ .....اس تبریخ



 تسطیح ًزم افشاری هٌابغ
 

 در ىَٛ وُ پزٚصٜ" tr 200در دعتزط ثٛدٖ ٔٙجِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چٙب٘چٝ اس اتٛٔبتیه اعتفبدٜ ؽٛد ثزای تٕبْ فْبِیتٟب در آیٙذٜ ٘یش إّبَ خٛاٞذ ؽذ: ٘ىتٝ

Tools > Level Resources 



 بحزاًي هسیز ًوایص ًحَُ ٍ CPM بحزاًي هسیز رٍش

.فْبِیتٟبی رٚی ٔغیز ثحزا٘ی ؽٙبٚری ٘ذار٘ذ  

View> more  views > Detail gantt 

 فؼالیت یک هحذٍدیتْای تؼزیف
Task information> Advanced > Constraint type 

.سیزا ؽٙبٚری یه فْبِیت ثٟیٙٝ عبسی ثز٘بٔٝ را تغٟیُ ٔی ٕ٘بیذ. اعتفبدٜ اس ٔحذٚدیتٟب فمو ثزای ٔٛارد مزٚری تٛفیٝ ٔی ؽٛد  



 تغییزات هٌَ ّای ابشار
Resource management toolbar/ Using resource 

 هٌَی فیلتز
Auto filter 
Project/ Filtered for 

 Project/ Sort هزتب کزدى فؼالیتْا
ؽزُٚ تبریخ اعبط ثز ٔخال  

Insert/ Drawing 

Print/ Print Preview 

 ثزػ ٚ اتقبَ لغٕتٟبی ٔختّف –پالت  –فیّتز ثزای ٞز ثخؼ  -خالفٝ فْبِیتٟب : ثزای پزٚصٜ ٞبی ثشري

 .....ثزای ٕ٘بیؼ وبٔٙتٟبی خبؿ یب

 ثٝ ّٙٛاٖ ٔخبَ وٙتزَ فْبِیتٟبی فزدا

 Formatهٌَی 



 ًوایص دادُ ّا

Copy picture 

Print > Print Preview 

 ثزػ ٚ اتقبَ لغٕتٟبی ٔختّف –پالت  –فیّتز ثزای ٞز ثخؼ  -خالفٝ فْبِیتٟب : ثزای پزٚصٜ ٞبی ثشري

View > Toolbars > Analysis > Copy picture to office wizard 

 Base lineخط هبٌا   

Tools > Tracking > Set baseline  إٞیت ٚ وبرثزدٞب 

 ٍارد کزدى درصذ تکویل فؼالیتْا

 درفذ پیؾزفت سٔب٘ی دؽٛاری ثخؼ ثبلیٕب٘ذٜ ثیؾتز ثبؽذ 50ٕٔىٗ اعت ثْذ اس 

 Project > Project information > Statistics هحاسبات پیطزفت پزٍصُ



 :کٌتزل هَجَدی -هذیزیت تَلیذ 

  ليْبت ثزای تمبمب َ٘یز ٔٛحز٘ذ تمبمب در ٔتْذدی ّٛأُ ٚ ٘یغت ٔؾخـ تمبمب ٔیشاٖ ٚ سٔبٖ :هستقل تقاضای
 یذوی

  عبخت ثزای$ ٔیجبؽٙذ ٔب اختیبر در تمبمب آٚر٘ذٜ ثٛرٛد ّٛأُ ٚ اعت ٔؾخـ تمبمب سٔبٖ ٚ ٔمذار :ٍابستِ تقاضای
  ٘حٜٛ ٔٛاد ریشی ثز٘بٔٝ ٔجحج در ٚاثغتٝ تمبمبٞبی ثزای #اعت ٔؾخـ اِٚیٝ ٔٛاد ٚ ليْبت دلیمب دٚچزخٝ ّذد 1000
 .ؽٛد ٔی ثزرعی ٔغتمُ تمبمبٞبی ثزای ٔٛرٛدی وٙتزَ ثخؼ ایٗ در ٚ ؽذ خٛاٞذ تؾزیح ٔٛرٛدی وٙتزَ

 
 ليْبت ٚ ٔٛاد وبال، تحٛیُ ٚ دریبفت عفبرػ، ثب ٔزتجو فْبِیتٟبی ٔذیزیت :هَاد هذیزیت

 ٞشیٙٝ حذالُ ثب اعت ٘یبس آٟ٘ب ثٝ وٝ اعت سٔب٘ی ٚ ٔىبٖ در ليْبت ٚ ٔٛاد ثٛدٖ ٔٛرٛد اس اىٕیٙبٖ حقَٛ :ٞذف
 

 ٚ عفبرػ ا٘جبرداری، ٞبی ٞشیٙٝ ليْبت، ٚ وبال ٔقزف رٚ٘ذ :هَجَدی کٌتزل ّای سیستن در  ًیاس هَرد اطالػات
 وبال وٕجٛد
ٝٙا٘جبر در وبال داری ٍ٘ٝ ٞشی Inventory holding cost: ٝٙٞشیٙٝ +ا٘جبر در عزٔبیٝ رفتٝ دعت اس فزفت ٞشی  

 ّز بزای #.... عزلت ا٘جبر، در وبال خزاثی ثیٕٝ، ٔبِیبت، ، ا٘جبر اعتٟالن ا٘جبردار، دعتٕشد اربرٜ،$ وبال ٍٟ٘ذاری ٞبی
  .ؽٛ٘ذ رذا ثبیذ ٔتغیز ٚ حبثت ٞبی ٞشیٙٝ .هیطَد دادُ ًطاى Ch با ٍ هیطَد هحاسبِ سهاى ٍاحذ در کاال ٍاحذ
 ٘ذارد ٔٛرٛدی ٔیشاٖ ثب ارتجبىی ا٘جبر ّّٕیبت ٚ ٔبِىیت ٞبی ٞشیٙٝ ٔخال
ٝٙعفبرػ ٞشی Ordering cost: ٝٙٔیشاٖ ثب ارتجبىی ٞب ٞشیٙٝ ایٗ ٞغتٙذ وبال عفبرػ ثب ارتجبه در وٝ ٞبیی ٞشی  

 .ٔیؾٛد دادٜ ٘ؾبٖ Co با ٍ دارد بستگي سفارش دفؼات ثٝ ٚ ٘ذارد ٔزتجٝ ٞز در عفبرػ
ٝٙفَریت با کاال تْیِ ّشیٌِ ؽبُٔ اعت ثزآٚرد لبثُ تمزیجی ثيٛر ْٕٔٛال :ٔٛاد ٚ وبال وٕجٛد اس ٘بؽی ٞشی ٍ 

 .ٔیؾٛد دادٜ ٘ؾبٖ Cs با ٍ .هیطَد (رفتِ دست اس سَد)هطتزی درخَاست لغَ اس ًاضي ّای ّشیٌِ



 قبل اسالیذ در ضذُ اضارُ ّای ّشیٌِ بیي تؼادل ایجاد :ّذف
  لزار اعتفبدٜ ٔٛرد عیغتٓ چٙذ اس یبتزویجی یه وٝ اعت ؽذٜ ارائٝ ٔٛرٛدی وٙتزَ ٔذیزیت ثزای ٔتفبٚتی عیغتٕٟبی

 .ٔیٍیزد
 
 ABC هَجَدی کٌتزل سیستن -1

  .ٔیؾٛد ْٔيٛف  A ىجمٝ ثٝ تٛرٝ ثیؾتزیٗ ٚ ٔیذٞٙذ لزار A,B,C ٌب٘ٝ عٝ ىجمبت در ارسػ اعبط ثز را الالْ
 
 
 

 

درصذ ارسش  ارسش اقالم درصذ اقالم اقالم اًَاع
 اقالم

 طبقِ اقالم

1-3 10% 1400000 70% A 

4-12 30% 400000 20% B 

13-30 60% 200000 10% C 

 :کٌتزل هَجَدی -هذیزیت تَلیذ 



 EOQ (Economic Order Quantity) هَجَدی کٌتزل سیستن -2
 کوبَد ٍ ًگْذاری سفارش، ّشیٌِ کزدى کویٌِ بز هبتٌي
  افشایؼ ٘یش ٞشیٙٝ یبثذ افشایؼ عفبرػ دفْبت چٝ ٞز ٚ اعت عبَ در عفبرؽٟب تْذاد ثب ٔتٙبعت :سفارش ّشیٌِ
   .ٔییبثذ

D: َٔیشاٖ وُ ٘یبس در عب 
Q: ٝٔیشاٖ عفبرػ در ٞز ٔزتج 
D/Q: تْذاد دفْبت عفبرػ                          
دفْبت عفبرػ در عبَ   :  ٞشیٙٝ عفبرػ  xٞشیٙٝ ٞز ثبر عفبرػ 
 D.Co/Q  :  ٞشیٙٝ عفبرػ در عبَ
 
  Co:     ٞشیٙٝ ٞز ثبر عفبرػ  

 
 

 

 ٞشیٙٝ عفبرػ   

  ٔیشاٖ عفبرػ در ٞز ٔزتجٝ   

 :کٌتزل هَجَدی -هذیزیت تَلیذ 



 EOQ (Economic Order Quantity) هَجَدی کٌتزل سیستن -2
  در ٔٛرٛدی ثبؽذ، Q عفبرػ ٔیشاٖ اٌز .اعت ا٘جبر در وبال ٔٛرٛدی ٔیشاٖ ثب ٔتٙبعت :ا٘جبر در وبال ٍٟ٘ذاری ٞشیٙٝ
 .ثٛد خٛاٞذ Q/2 ثب ثزاثز عفبرػ دٚرٜ ىَٛ در ٔٛرٛدی .رعذ ٔی ففز ثٝ تذریذ ثٝ ٚ ثٛد خٛاٞذ Q عفبرػ سٔبٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ٔٛرٛدی ا٘جبر

 سٔبٖ

 Q .Ch/2  :ٞشیٙٝ ٍٟ٘ذاری 

 ٞشیٙٝ ٍٟ٘ذاری

 Qٔیشاٖ عفبرػ 

 TC=D.Co/Q  +  Ch.Q/2  :ٞشیٙٝ وُ

 :کٌتزل هَجَدی -هذیزیت تَلیذ 

Q 



 ٞشیٙٝ عفبرػ   

  ٔیشاٖ عفبرػ در ٞز ٔزتجٝ   

 ٞشیٙٝ ٍٟ٘ذاری

 ٞشیٙٝ وُ

 :سفارش اقتصادی دفؼات تؼذاد رابطِ
 .اعت D ثب ثزاثز ٘یش دٚرٜ در ٘یبس وُ ٔیشاٖ .ثبؽذ ٔی Co ثبر ٞز ٞشیٙٝ ٚ دٞیٓ ٔی عفبرػ #عبَ یه ٔخال$ دٚرٜ ٞز در ثبر N :فزك
 NCo :عفبرػ ٞشیٙٝ
 D/N :ا٘جبر ٔٛرٛدی حذاوخز یب عفبرػ ثبر ٞز ٔیشاٖ

 D/2N :ا٘جبر ٔٛرٛدی ٔتٛعو
 Ch.D/2N :ٍٟ٘ذاری ٞشیٙٝ
 TC=N.Co+Ch.D/2N :وُ ٞشیٙٝ

 .ؽٛد ٔی ٔحبعجٝ دٚرٜ ٞز در عفبرػ ٔيّٛة تْذاد #عفبرؽبت تْذاد$ N ثٝ ٘غجت ٌیزی ٔؾتك ثب
 

 
  خٛاٞذ ٔحبعجٝ لبثُ عفبرػ التقبدی ٔیشاٖ راثيٝ ایٗ اس ٌیزی ٔؾتك ثب

 :ثٛد
     
 
 



 :سفارش دٍ بیي سهاًي فاصلِ بْتزیي رابطِ
 D ثب ثزاثز ٘یش دٚرٜ یه در تمبمب ٔیشاٖ ٚ دٚرٜ رٚسٞبی تْذاد t ، عفبرػ دٚ ثیٗ سٔب٘ی فبفّٝ P :فزك

 
 t/P :عفبرػ دفْبت تْذاد
 Co.t/P :عفبرػ ٞشیٙٝ

 DP/2t :ا٘جبر ٔٛرٛدی ٔتٛعو
 Ch.DP/2t :ٍٟ٘ذاری ٞشیٙٝ
 TC=t/P.Co+Ch.DP/2t :وُ ٞشیٙٝ

 .ؽٛد ٔی ٔحبعجٝ سٔب٘ی فبفّٝ ثٟتزیٗ P ثٝ ٘غجت ٌیزی ٔؾتك ثب
 



 کاال قیوت در تخفیف بِ تَجِ با سفارش اقتصادی هیشاى هحاسبِ
 

 : حبِت ایٗ در #ثبالتز تْذاد ثب عفبرؽبت در تخفیف$ ٔیىٙذ تغییز عفبرػ ٔیشاٖ ثب وبال لیٕت ٔٛارد اس ثغیبری در
 
 .وٙیذ ٔحبعجٝ پیؾٟٙبدی لیٕت وٕتزیٗ ثزای EOQ رٚاثو ثب را عفبرػ التقبدی ٔیشاٖ -1
  .خیز یب ؽٛد ٔی ٚالِ لیٕت وٕتزیٗ ثزای ؽذٜ پیؾٟٙبد ٔیشاٖ ٔحذٚدٜ در ،1 ٔزحّٝ در ؽذٜ ٔحبعجٝ ٔیشاٖ آیب وٝ وٙیذ تْییٗ -2

  ٔحبعجٝ ٘یش ؽذٜ ارائٝ لیٕتٟبی عبیز ثزای  را وُ ٞشیٙٝ حذالُ ٚ وٙیذ ٔحبعجٝ را عفبرػ ٔمذار ایٗ وُ ٞشیٙٝ ثٛد ٔحذٚدٜ در اٌز
 .ثٛد خٛاٞذ رٛاة دارد را وُ ٞشیٙٝ وٕتزیٗ وٝ ٔمذاری ٚ ٕ٘بییذ

  #وبال خٛد ٞشیٙٝ احتغبة ثب$ وُ ٞشیٙٝ ٘جبؽذ، لیٕت وٕتزیٗ ثزای پیؾٟٙبدی ٔحذٚدٜ در 2 ٔزحّٝ در ؽذٜ ٔحبعجٝ ٔیشاٖ اٌز -3
 .وٙیذ ٔحبعجٝ لیٕت آٖ در عفبرػ ٔمذار حذالُ ثٝ تٛرٝ ثب لیٕت وٕتزیٗ ثزای را
   .وٙیذ تىزار پیؾٟٙبدی لیٕت دٚٔیٗ ثزای را 3 ٚ 2 ٔزاحُ -4
 ٔحبعجٝ پیؾٟٙبدی لیٕتٟبی تٕبْ وُ ٞشیٙٝ یب ٚ آیذ ثذعت لجَٛ لبثُ ٔحذٚدٜ در رٛاة یه ایٙىٝ تب وٙیذ تىزار را 4 ٔزحّٝ -5

 وٕتزی وُ ٞشیٙٝ ثٝ ٔٙزز وٝ ٔیشا٘ی آٖ ٘جٛد لجَٛ لبثُ ٞبی ٔحذٚدٜ اس ٞیچىذاْ در EOQ رٚػ اس آٔذٜ ثذعت ٔمبدیز اٌز .ؽٛ٘ذ
 .وٙیذ ا٘تخبة ؽٛد ٔی

 



 :Material Requirement Planning MRPبزًاهِ ریشی هَاد  –هذیزیت تَلیذ 
 ٍابستِ تقاضای ٍ ٔغتمُ تمبمبی

 ًْایي هحصَل با آًْا ارتباط بِ تَجِ بذٍى قطؼات یا هَاد هیشاى هَجَدی کٌتزل هبحث در ٍ قبل بخص در
  هحصَل بِ تَجِ با هَاد ٍ قطؼات هَاد، ریشی بزًاهِ هبحث در ٍ بخص ایي در .گزفت هي قزار بزرسي هَرد

 .ضًَذ هي ریشی بزًاهِ ًْایي
  تزشیٝ اػ دٞٙذٜ تؾىیُ ارشا ثٝ را آٖ عپظ ٌیزیٓ، ٔی َ٘ز در را ٟ٘بیی ٔحقَٛ اثتذا ٔٛاد ریشی ثز٘بٔٝ عیغتٓ در

 .دٞیٓ ٔی ا٘زبْ را السْ ریشی ثز٘بٔٝ ٚٔٛاد ليْبت اس یه ٞز ثٝ ٘یبس سٔبٖ ثٝ تٛرٝ ثب ٚ وٙیٓ ٔی
 

 هَاد ریشی بزًاهِ سیستن اّذاف
 اًبار هَجَدی هیشاى کاّص -1
 کاال تحَیل ٍ تَلیذ سهاى کاّص -2
 کاال تحَیل ٍاقؼي سهاى بزآٍرد -3
 تَلیذ باسدّي افشایص -4

 
 

 هَاد ریشی بزًاهِ سیستن دٌّذُ تطکیل اجشاء
  سٔبٖ ٚ ٔحقَٛ ٔیشاٖ تِٛیذ تفقیّی ثز٘بٔٝ در:#تمٛیٕی$Master production schedule تَلیذ تفصیلي بزًاهِ -1

   ؽٛد ٔی ٔؾخـ آٖ تمٛیٕی
  ارشاء اس یه ٞز تْذاد ٚ عبخت تزتیت ٔحقَٛ، ارشاء وّیٝ :قطؼات ٍ هَاد لیست -2
 ثبر ٞز ٔیشاٖ ٔٛرٛدی، حذالُ عيح ٔٛرٛدی، ٔیشاٖ ؽٙبعبیی، ؽٕبرٜ ؽبُٔ ا٘جبر ٔٛرٛدی وبرت :اًبار هَجَدی صَرت -3

 عبخت ٚ تٟیٝ رٟت السْ سٔبٖ ٚ عفبرػ
 



D 

b,2 f,1 e,1 

c,2 b,1 

D 

b,2 

f,1 e,1 

c,2 b,1 

A 

c,1 b,2 

A 

c,1 b,2 

 وزد َٔٙٛر پبییٙتز عيح در را آٖ ثبیذ داؽت لزار ٔختّف عيح دٚ در رشئی اٌز -ٌیزد لزار عيح یه در ثبیذ فمو رشء ٞز

 :هثال

 1 سطح

 2 سطح

 3 سطح



D 

b,2 

f,1 e,1 

c,2 b,1 

A 

c,1 b,2 ٞفتٝ 6 ىَٛ در ٔحقٛالت تمبمبی 

 1 سطح :هثال

 2 سطح

 3 سطح

 6 5 4 3 2 1 سهاى بِ ّفتِ

 A 30 20ٔحقَٛ 

 D 50 50ٔحقَٛ 

ٖثٛدٖ ٔٛرٛد فٛرت در ٔحقٛالت اس یه ٞز عبخت ثزای السْ سٔب  
 ٞفتٝ 2 : اِٚیٝ ٔٛاد ٚ ليْبت
ليْبت e ٚ f ٔٛاد ٚ ؽٛ٘ذ ٔی تِٛیذ وبرخب٘ٝ داخُ در b ٚ c اس 

 .ؽٛ٘ذ ٔی تٟیٝ خبرد
ٖليْبت عبخت رٟت السْ سٔب e ٚ f رٟت السْ سٔبٖ ٚ ٞفتٝ یه 

 .ثبؽذ ٔی ٞفتٝ دٚ b ٚ c ٔٛاد حُٕ ٚ عفبرػ

 تیزاص ٚ ٔٛرٛدی،سٔبٖ
 ليْبت عفبرػ یب عبخت

 ٔحقٛالت ٚ

 cهادُ  bهادُ  e قطؼِ f قطؼِ Dهحصَل  Aهحصَل  سهاى بِ ّفتِ

 40 80 35 35 55 40 ٔٛرٛدی

 2 2 1 1 2 2 سٔبٖ عبخت یب عفبرػ

 50 200 30 40 60 30 عبخت یب عفبرػ تیزاص ٞز ثبر



 وٝ پذیزد فٛرت ثبیذ ٔحبعجٝ ُ٘ٛ چٟبر ٔحقَٛ ٞز ثزای
 درخٛاعت ٚ دریبفتی ٔٛرٛدی، تمبمب،: اس ّجبرتٙذ

 


