
( MS PROJECT)1رایبًَ کبر ًزم افشار کٌتزل پزّژٍ زرجَ :   رػتَ 

 2-79/19//21 :اطتبًسارز  كس 
هِبرت                     تؼساز طْال آسهْى کتبي  زقيقَ                        60:  (زقيقَ)سهبى آسهْى

:30  

فعبلیت َبی در حبل پیشرفت در ومبی گبوت چبرت بٍ چٍ صًرت ومبیش دادٌ می شًد؟.1

 timescale در  بٍ صًرت میلٍ َبی مشکی(الف 

 timescale در بٍ صًرت میلٍ َبی قرمس ( ة

بٍ صًرت خط مشکی درين میلٍ َر فعبلیت  ( ج

 timescaleبٍ صًرت میلٍ آبی روگ در  ( د

 جِت ّارز کززى ارتببطبت اس کسام طزبزگ اطتفبزٍ  هي ػْز؟Task Informationزر کبزر هحبّرٍ ای ..2
Resource (الف

Predecessors( ة

Advance( ج

Note( ز

کسام یک اس تؼبریف سیز بزای تغييز اّلْیت فؼبليت  صحيح اطت؟.3
 priorityزر قظوت  advanced اس برغ task information پٌجزٍ (الف

 priorityزر قظوت predecessors اس برغ task information پٌجزٍ (ة 
  estimatedزر قظوت  general اس برغ task information پٌجزٍ ( ج

 priorityزر قظوت  general اس برغ task information پٌجزٍ (ز 
 طبػت زرُفتَ زر زطتزص ببػس چٌسّاحس آى زر اذتيبر پزّژٍ اطت؟20اگز هٌبؼي .4

% 50 (الف
% 60 (ة 
% 100 (ج 

  ُيچ کسام(ز 
 کسام اطت؟mspتقْین پيغ فزض بزًبهَ .5

  night shift تقْین (الف  
 standard تقْین( ة
 hours24 تقْین(ج
 none (ز

 هي ببػس؟FSکسام گشیٌَ بيبًگز ّابظتگي .6
تبرید آغبس فؼبليت پيغ ًيبس ُوبى تبرید ػزّع فؼبليت پض (الف

 ًيبس اطت 
تبرید پبیبى فؼبليت پيغ ًيبس ُوبى تبرید ػزّع فؼبليت پض ًيبس اطت  (ة
تبرید پبیبى فؼبليت پيغ ًيبس ُوبى تبرید پبیبى فؼبليت پض ًيبس اطت    (ج

تبرید پبیبى فؼبليت پض ًيبس ُوبى تبرید ػزّع فؼبليت پيغ ًيبس اطت  (ز
wwزام فيلس بزای هؼرص کززى ُشیٌَ ُبی ُز ببراطتفبزٍ اسهٌببغ کبر صحيح اطت؟ک.7
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 cost / use (الف
  std.rate (ة
    ovt.rate (ج
 work (ز

8 .Baseline زرmspبَ چَ هؼٌبطت؟ 
 تصًیری از طرح وُبیی پريشٌ پس از اتمبم آن (الف

تصًیری از طرح ايلیٍ پريشٌ قبل از شريع آن  (ة

تصًیری از طرح ايلیٍ پريشٌ پس از شريع آن   (ج

تصًیری از طرح وُبیی پريشٌ قبل از شريع آن  (د

 است؟timescaleکدام ومبَبی زیر دارای .9

Gantt chart(الف

  Resource sheet ( ة

Network diagram( ج

الف ي ة  ( د

...... یعىی   Finish no earlier thanقید زمبوی .10

شريع وشًد دیرتر از  (الف

خبتمٍ ویببد زيدتر از  ( ة

خبتمٍ ویببد دیرتر از   ( ج

شريع وشًدزيدتر از  ( د

 است؟mspکدام گسیىٍ زیر پیش فرض تمبم فعبلیت َب در ورم افسار .11

 fixed work ( الف

 fixed units( ة

      fixed ( ج

  none( د

. ترای هقایسه های تؼذی تا ترناهه اولیه ته چه صورت ػول هی کنین MSPترای هطخص کردى خطوط هثنا در نرم افسار .12

View/Time Scale(الف

Format/Baseline ( ب

       Project/Baseline( ج

Project/Set Baseline( د

.تنظیوات هرتوط ته هحاسثات هناتغ در کذام تخص قرار دارد.13

File/Option/Advance(الف

File/Option/Schedule( ب

File/Info( ج

File/Option/Display( د

14. BACته چه هؼنی هی تاضذ؟ 

wwهقذار هسینه الزم جهت تکویل فؼالیت        (الف
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