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 چگونه تعریف می شود؟"منشور پروژه"طبق راهنمای پیکره دانش مدیریت -1

 سندی که توسط کارفرما صادر شده و به مدیر پروژه اجازه استفاده از منابع سازمان را می دهد.-الف

 سندی که شامل هدف پروژه،تعین مدیر پروژه و اختیارات اوست. -ب

 همه موارد -سندی که ریسک کلی و زمان بندی فعالیتهای مهم پروژه را داراست.                د-ج

 توصیف کلی پروژه ،مرزها و محدوده پروژه و اقدام قابل تحویل کلی پروژه در چه سندی تنظیم می شود؟-2

 توالی فعالیتها-ساختار شکست کار          د-برگ شرح کار              ج-ب                     منشور پروژه-الف

 برگ شرح کار در چه زمانی تهیه می شود؟-3

 هیچکدام-بعد از تنظیم منشور پروژه         د-بعد از امضای قرارداد        ج-قبل از امضای قرارداد         ب-الف

  مشخصات کلیدی پروژه را شامل می شود؟کدام گزینه زیر -4

 توالی فعالیتها-ساختار شکست کار          د-برگ شرح کار              ج-منشور پروژه                     ب-الف

 فعالیت های کلیدی و زمان بندی های مهم در کدام گزینه زیر تنظیم می شود؟-5

 توالی فعالیتها-ساختار شکست کار          د-شرح کار              ج برگ-منشور پروژه                     ب -الف

 در مراحل تهیه برگ شرح کار بعد از بازنگری و اعمال تغییرات در برگ شرح کار کدام مرحله زیر می باشد؟-6

 اخذ تایید و امضای طرفین       -بازنگری مجدد                                                                            ب-الف

 ارائه برگ شرح کار به کارفرما-برگزاری جلسه برای توافق در خصوص موارد بازنگری شده                         د-ج 

 ه چه نکات مهمی باید توجه شود؟در تهیه برگ شرح کار ب-7

 عبارات آن روشن و واضح باشد-برگ شرح کار خیلی کلی و عمومی نباشد                                      ب-الف

 همه موارد-بر اساس واقعیات تهیه شود.                                                         د-ج

 ای از بسته های کاری است که برای انجام پروژه ضروری،قابل واگذاری و ارزیابی است؟کدام گزینه زیر مجموعه -8

   توالی فعالیتها-ساختار شکست کار          د-برگ شرح کار              ج-منشور پروژه                     ب -الف

 بسته کاری در ساختار شکست کار باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟-9

 همه موارد-قابل اندازه گیری باشد        د-مستقل باشد       ج -ل مدیریت و یکپارچه باشد          بقاب-الف

 کدام یک از گزینه های زیر سلسله مراتب ساختار شکست کار را نشان می دهد؟ -11

 فعالیت های پشتیبانی–بسته های کاری -زیر وظایف-وظایف–پروژه ها -برنامه جامع-الف



 

2 
 

 بسته های کاری-پروژه ها-وظایف-جامعبرنامه  -ب

 زیر وظایف-وظایف-برنامه جامع-پروژه ها-ج

 زیر وظایف-وظایف-پروژه ها-بسته های کاری-د

 تهیه بسته های کاری در کام یک از سطوح سازمان انجام می شود/-11

 سطوح استراتژیک-دی                 دسطوح راهبر-سطوح فنی                 ج-ب                 سطوح مدیریتی         -الف

 موارد زیر منبع مناسبیبرای تهیه ساختار شکست کار است؟ کدام یک از-12

 همه موارد-امکان سنجی                    د-مطالعات کار سنجی       ج-رویه های عملیاتی                     ب-الف

 باید توجه شود؟ برای تهیه ساختار شکست کار به چه نکات مهمی-13

 موارد الف و ب-افراد ذی نفع                     د-تنوع مکان                  ج-تفاوت در ماهیت و مدت زمان       ب-الف

 در کدام یک از انواع ساختار شکست کار، پروژه به اجزا و زیر مجموعه ها تقسیم می شود؟-14

 تلفیقی-محصولی                         د-ج  فازبندی                    -مرحله ای                               ب-الف

 در ساختار شکست کار ............،پروژه به وظایف تخصصی مختلف تقسیم می شود؟-15

 تلفیقی-محصولی                         د-فازبندی                      ج-ب          مرحله ای                    -الف

 کدام یک از گزینه های زیر  مبنای تکنیک های زمان بندی مانند نمودار برداری و گره ای است؟-16

 چارت سازمانی-د          برگ شرح کار     -ج ساختار شکست کار         -منشور پروژه                          ب-الف

 کدام یک از گزینه های زیر به عنوان یک استاندارد کنترل هزینه برای فعالیت های آتی پروژه محسوب می شود؟ -17

 چارت سازمانی-برگ شرح کار               د-ساختار شکست کار          ج-منشور پروژه                          ب -الف

 

 برنامه ریزی پروژه-مپاسخنامه فصل سو

 ب-17 د-9 د-1

  الف-11 الف-2

  ب-11 ب-3

  د-12 ب-4

  د-13 ب-5

  ج-14 ج-6

  ج-15 د-7

  ب-16 ج-8

 


