
راهنمایی براي کنکور کارشناسی ارشد کنترل پروژه

   منابع:

چاپ  -9ویرایش  -کتاب زرد آقایان دکتر سبزه پرور، ممیزي و شعبانی (انتشارات ترمه) کتاب آبی کنترل پروژه :کنترل پروژه

  )هدکتر سبزه پرور (انتشارات ترم 17

  
  کدام کتاب را بخوانم زرد یا آبی؟:سوال

دارید ایده آل این است که کتاب آبی را بخوانید زیرا توضیحات آن کامل تر است. اما اگر آنرا قبال  اگر وقت:جواب

خوانده اید یا فرصت شما کم است کتاب زرد را که به صورت خالصه نکات کنکوري در آن آمده را بخوانید. توصیه این 

زرد خواندید و متوجه نشدید، آن مطلب را از روي است که هر دو کتاب را تهیه کنید تا اگر مطلبی را از روي کتاب 

 .کتاب آبی بخوانید

تست نیز از کنترل پروژه به موارد  10توزیع شده مقرر گردید تا  1389در دفترچه هاي کنکور کارشناسی ارشد که از آبانماه سال 

آن  21امتحانی اضافه گردد. در این راستا عالوه بر تستهایی که در انتهاي فصلهاي کتاب آبی رنگ آمده، تستهایی نیز در فصل 

 کتاب، خاص کنکور کارشناسی ارشد طراحی شده اند. تعداد این تستها در کتاب زرد رنگ بیشتر است. در طراحی این تستها به

چند نکته توجه شده است که به شرح زیرند:

براي پاسخ به تستها نیازي به داشتن ماشین حساب نیست. حتی در مورد تستهاي محاسباتی، اعداد بگونه اي انتخاب شده  -1

  اند که با عملیات ساده ریاضی بتوان جواب آنها را بدست آورد.

  از یک دقیقه طول نخواهد کشید. طراحی تستها بگونه اي است که پاسخ به هر تست بیش -2

هر تست حاوي نکته اي از درس است که اهمیت خاصی داشته و عمق درك خواننده را از آن مبحث، مورد سنجش قرار می  -3

  دهد.

پیشنهاد می شود مطالعه خود را محدود به این تستها ننموده بلکه از آنها ایده گرفته و فصلهاي کتاب را نیز به دقت  -4

ضمنا برخی مطالب کتاب، آبی رنگ کاربردي بوده و ممکن است در کنکور نیاید. بنابراین اگر احساس می کنید حجم   د.بخوانی

مطالب زیاد است به روش معکوس ابتدا تستها را نگاه کنید یا نکات کتاب زرد رنگ را بخوانید و سپس اگر متوجه نشدید پیرامون 

  تر است مطالب مربوطه را بخوانید. همان موضوعات از کتاب آبی رنگ که کامل

با توجه به اینکه پیش بینی می شود محتواي امتحانی، بیشتر شامل موارد زیر (مخصوصآ بندهاي ستاره دار * باشد)، تمرکز  -5

  :(عناوین فصل هاي کتاب آبی و زرد یکی است)خود را روي این سرفصلها بگذارید 

و استانداردها مخصوصا استاندارد  WBSم مدیریت پروژه، انواع قراردادها، محدوده وتعریف پروژه، ساختار پروژه و مفاهی -5-1

PMBOK  14و  13، 10، 2، 1(فصل هاي.(  

  )*4و  3و محاسبات زمان و فرجه در آنها (فصل هاي  AoAشبکه هاي برداري  -5-2
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  )*5،روابط وابستگی و محاسبات زمان و فرجه در آنها (فصل  PNشبکه هاي گره اي  -5-3

  ) *7و  6تخصیص منابع محدود و تسطیح منابع (فصل هاي  -5-4

  ) *9کتاب: مخصوصا فصل  9و  8زمان (فصل هاي -برآورد هزینه و موازنه هزینه -5-5

  )*15) (فصل PERTشبکه هاي داراي زمان احتمالی( -5-6

  )16) (فصل GERTالیت هاي احتمالی(شبکه هاي داراي فع -5-7

سیمپلکس شبکه، الگوریتم هاي کوتاهترین مسیر و  -) *12و  11) (فصل Earned Value( تکنیک ارزش کسب شده  -5-8

  کتاب) 19و  18، 17ماکزیمم جریان (فصل هاي 

  بگیرید.بجز موارد ستاره * که مهمترند، اهمیت سایر مباحث فوق را حدودا به یک نسبت در نظر -6

نیز  2نیز سوال بیاید. از طرفی مباحث این سه فصل با درس تحقیق در عملیات  19و  18، 17ممکن است از فصل هاي  -7

همپوشانی داشته بنابراین اگر در کنترل پروژه نیز از آنها سوالی نیاید مطالعه آنها ضرري براي خواننده نداشته و ممکن است در 

  آنها سوال بیاید.از  2درس تحقیق در عملیات 

در صورت داشتن وقت و اشتیاق براي مطالعه سایر کتابها، توصیه می شود فقط مثالها و تمرین هاي آنها را حل کنید و از  -8

 اختالفی اگر. شود عالئم برخی تعریف  خواندن مباحث مشابه اجتناب کنید. زیرا ممکن است ذهن خواننده درگیر دوگانگی در 

 به  مابین کتابهاي مختلف پیدا شد این کتاب می تواند مرجع حل اختالف باشد زیرا براي تالیف هر مبحث، نکته یک توصیف در

مباحث بوده و اگر با مبحثی نظیر  %95حداقل دهنده پوشش کتاب این بعالوه  .است شده توجه التین و فارسی مرجع ها ده

که در این کتاب نبود به احتمال قوي علتش منسوخ شدن آن  شدید مواجه فارسی کتابهاي سایر در …شبکه هاي واقعه اي و

  مبحث است.
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