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  آنهاتشریحی به همراه پاسخ  1392سواالت کنکور -1

صفحات اسکن شده مربوط به کنکور  ،مشاهده می شود 21تا  18ات سواالتی که در صفح

 91/ 11/ 20بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ  1392کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 

  .  برگزار شده است

  . ادامه یافته اند 100آغاز شده و تا  91تا بوده که از شماره  10تستهاي کنترل پروژه 

می توان درجه . اگر بخواهیم سطح تستها را براساس راحت، متوسط و سخت درجه بندي کنیم

  . راحت را انتخاب نمود

  . ی استلیا نوآوري خاصی در طراحی تستها مشاهده نمی شود و مشابه سالهاي قبضمنا نکته 

  ..زمان پاسخ دهی به تستها نیز مناسب ارزیابی می شود
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   1392سواالت کنکور کارشناسی ارشد تشریحی پاسخ 

91-1-■   2-□   3-□   4-□  

و سه روزه شدن آن دو مسیر بحرانـی بـه    Fبا افزایش زمان فعالیت . صحیح است 1گزینه  :توضیح

   .روز باقی می ماند 18شرح زیر ایجاد می شود اما زمان پروژه همان 

A-E-G
B-D-F-G  

جـایگزین آن شـود یـا مشخصـا      تعـداد که یا باید واژه . اشتباه انتخاب شده است  مقدارضمنا واژه 

  . درست می شد 2مسیر بحرانی چه خواهد شد، که در اینصورت گزینه  مقدار زماننوشته شود که 

92- 1-□   2-□   3-■   4-□  

روز است  27با زمان  7-6-3-1زیرا در حال حاضر مسیر بحرانی  . صحیح است 4گزینه  :توضیح

روزه شود  24الزم است مسیر اول نیز . است 24با زمان  7-6-5-2-1و چون دومین مسیر طوالنی 

. خواهد شد )3)(8= (24کم می کنیم که هزینه اش  3-1روز از زمان فعالیت  3که براي اینکار 

روز از  2براي اینکار بهترین گزینه کاهش . برسد 22شده به  24حال باید زمان هر دو مسیر که 

بنابراین کل هزینه افزایش . افزایش خواهد یافت )2)(10= (20است که هزینه  7-6زمان فعالیت 

روزه می  20است،  22نیز که زمانش  7-6-4-2-1با اینکار مسیر . خواهد شد 24+  20= 44یافته 

  . مسیر بحرانی خواهیم داشت 2بنابراین . شود

  

93-1-□   2-□   3-■   4-□  

  : خواهیم داشتزیرا  . است صحیح 3گزینه  :توضیح
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94-       1-□   2-□   3-□   4-■  

پاسخ به این سوال الزم نبـود دیرتـرین زمـان    سرعت عمل در براي . صحیح است 4گزینه  :توضیح

             .حساب شود 3وقوع رویداد 

  

95-1-■   2-□   3-□   4-□  
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را به شرح زیر حساب  ACو  PV ،EVابتدا باید مقادیر تجمعی زیرا . صحیح است 1گزینه  :توضیح

  :کنیم

23080604050  BCWSPV   

19570503540  BCWPEV  

320110805080  ACWPAC  
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  . می کنیم 100و چون گفته بر حسب درصد ضرب در 

  . فقط بهتر بود طراح اعداد را روند تر می داد تا نیازي به ماشین حساب نباشد

  

96-1-□   2-■   3-□   4-□  

از موقعیـت   Cبا توجه به شکل زیر واضح است که اگر فعالیـت  زیرا  .صحیح است 2گزینه  :توضیح

فعلی خود به سمت چپ یا راست جابجا شود منابع از حالت تسطیح خـارج شـده و قلـه و حفـره     

ضمنا بهتر بـود اعـداد پریودهـاي     .است 3بنابراین بهترین موقعیت همان ابتداي پریود . ایجاد می شود

ا موقعیـت  زیـر . تا باعـث سـردرگمی داوطلـب نشـود     .زمانی در وسط خانه هاي زمانی تعریف می شدند

گر انتهـاي  نداشـته و اعـداد بیـان   پریود صـفر معنـی   چون ولی . باشد 2فعلی می تواند بیانگر ابتداي پریود 

  .پریودهاي زمانی هستند

        Cمحدوده مجاز انجام فعالیت             

4  4  4  4  

Cموقعیت فعلی فعالیت                         

  تعداد منابع  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10

  

همانطوریکه در اقتصاد مهندسی پریودهاي زمانی در دیاگرام جریان نقدي بیانگر انتهاي سال 

را به گمراهی انداخته و همانطوریکه گفته شد بهتر بود  است در اینجا نیز با این سوال داوطلب

  :اعداد پریودهاي زمانی را در وسط خانه هاي زمانی نشان می داد یعنی به شکل زیر

  

        Cمحدوده مجاز انجام فعالیت             

4  4  4  4  

Cموقعیت فعلی فعالیت                         

پریود زمانی    0          1         2          3          4         5          6         7          8       9        10
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  تعداد منابع  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10

  

97 - 1-□   2-■   3-□   4-□  

محتمل تر است  2تمامی گزینه ها درست است، اما چون گفته الزما درست نیست، گزینه  :توضیح

تنظیمات را طوري انجام داد که فعالیتهایی که غلط باشد، زیرا در نرم افزارهاي کامپیوتري می توان 

نمی توانند غلط باشند  4و  1گزینه . باشد بحرانی در نظر گرفته شوند 1که فرجه آنها کمتر از مثال 

، اگر زمان اتمام پروژه را کمتر از زودترین  1بکار برده ، در ثانی در گزینه  می تواندزیرا اوال واژه 

  . محاسبات برگشت را انجام دهیم فرجه منفی بوجود می آیدزمان ختم پروژه قرار داده و 

مگر اینکه در ذهن . واضح است که اگر تخصیص منابع نکنیم، تسطیح منابع معنی ندارد 3گزینه 

تخصیص منابع (. طراح منظور از تخصیص منابع، بکارگیري الگوریتم تخصیص منابع محدود باشد

نه انجام تخصیص منابع  یعنی مشخص کردن تعداد منابع هر فعالیت و تخصیص آن منبع به فعالیت

  )محدود

  

98-  1-■   2-■   3-□   4-□  

 .استصحیح  2و  1گزینه این سوال بد طرح شده، زیرا با اطالعات و واژه هاي موجود   :توضیح

و استفاده آنرا نسبت به  انواع روابط وابستگی وجود دارد PNیا  AONدر شبکه هاي اگر چه 

AOA ولی . بیشتر می کندPN از طرفی به نظر می . مبانی نیست بلکه یک روش رسم شبکه است

 CPMروش رسم شبکه هاي برداري است در حالیکه چنین نبوده و  CPMدر ذهن طراح آید 

یا  AONمسیر بحرانی است که می تواند روي شبکه هاي شبکه نیست، بلکه روش محاسبات 

AOA استفاده می در گزینه ها  روشاز واژه  شبکهبهتر بود طراح بجاي بکارگیر واژه . انجام شود

  . کرد

99-      1-□   2-□   3-□   4-■  

   . صحیح است 4گزینه  :توضیح

  

. 100-1-□   2-□   3-■   4-□  

  . صحیح است 3گزینه  :توضیح

  

  11/91/ 21مجید سبزه پرور: با تشکر

پریود              1         2          3          4         5          6         7          8       9        10
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