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در  فزايش عدم قطعيت و ريسك هاي موجود امروزه، افزايش هزينه و پيچيدگي هاي موجود در پروژه ها از يك سو و ا

از  محيط هاي تجاري از سوي ديگر باعث شده است كه مديران پروژه به منظور كاهش خطر پذيري و انحراف پروژه 

قرار  اهداف تعيين شده، استفاده از مديريت ريسك را در برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، سر لوحه فعاليت هاي خود 

  . دهند

 يكي از قدرتمندترين نرم افزارهاي مديريت ريسك پروژه مي باشد كه توسط  Primavera Pertmaster ار نرم افز

اين نرم افزار براي انجام آناليز ريسك بر روي پروژه ها از شبيه سازي .  توسعه داده شده است Primavera شركت  

  . مونت كارلو استفاده مي كند 

يت بهره گيري از ابزارهاي مناسب جهت ورود ريسك و رتبه بندي آن در پروژه، امكان در اين نرم افزار عالوه بر قابل

  . در شرايط عدم قطعيت نيز وجود دارد GERT  و  PERT برنامه ريزي پروژه هاي  

اين نرم افزار اطالعات بسيار ارزشمندي از وضعيت پروژه در شرايط غير قطعي در اختيار مديران پروژه قرار مي دهد 

  . تا به وسيله آن بتوانند تصميم گيري هاي صحيح تري در مورد نحوه ادامه اجراي پروژه اتخاذ نمايند 

عالوه بر اينكه اين نرم افزار قابليت برنامه ريزي كامل يك پروژه در شرايط قطعي يا غير قطعي و اجراي آناليز ريسك 

 يا  Primavera كنار ساير نرم افزارهاي مديريت پروژه نظير را دارد، از آن مي توان به عنوان يك نرم افزار كمكي در  

 Microsoft Office Project براي انجام آناليز ريسك و انتقال اطالعات بين آنها استفاده كرد  .  

 

 : در اين كتاب مي خوانيمآنچه 

 مفاهيم مديريت پروژه و مديريت ريسك در پروژه 

 اقعيآموزش قدم به قدم همراه با مثال هاي و 

 تهيه يك برنامه قطعي براي پروژه 

 فرمت دهي و تنظيم جزئيات پروژه 

 برنامه ريزي عدم قطعيت در پروژه  

 چگونگي اجراي آناليز ريسك در پروژه و تجزيه و تحليل نتايج آن 

 Risk Registerثبت ريسك هاي پروژه در  

 ي و كيفي ريسكتجزيه و تحليل كم 

 Primaveraكار با برنامه هاي  

 Microsoft Projectا برنامه هاي كار ب 

  اختياري شامل فايل نرم افزار، تمرين هاي گام به گام و آموزش مختصرCD  به همراه  

 
 
 

 و جهت اطالعات (http://www.naghoos-andisheh.ir)براي خريد آنالين كتاب به سايت انتشارات ناقوس 

 .مراجعه فرماييد) http://lessons-learned.persianblog.ir(بيشتر در مورد كتاب به وبالگ دروس آموخته 

 
 
 
 
 



 

 فهرست مطالب كتاب

 

 پيرامــون ريســك: 1بخش 

 شناخت ريسك: 1فصل 
 يسكتاريخچه ر

 ريسك و عدم قطعيت
  اهميت ريسك در تصميم گيري

 لزوم مواجهه با ريسك

 مديريت ريسك پروژه: 2فصل 
 برنامه ريزي مديريت ريسك

 شناسايي ريسك
 تجزيه و تحليل كيفي ريسك
 تجزيه و تحليل كمي ريسك

 سكبرنامه ريزي واكنش در مقابل ري
 پايش و كنترل ريسك

 تجزيه و تحليل ريسك پروژه: 3فصل 
 PERTروش 

 شبيه سازي مونت كارلو

 برنامه ريزي قطعي پروژه: 2 بخش

 برنامه ريزي مقدماتي پروژه: 4فصل 
 Pertmasterآشنايي با 

 Pertmasterآشنايي با پنجره 
 تنظيم شناسنامه و اطالعات اوليه پروژه

 تعريف تقويمهاي كاري پروژه
 ايجاد فهرست فعاليتهاي پروژه

 ارتباط بين فعاليتها
 ابع پروژهكار با من

 تنظيم فرمت نمايش برنامه: 5فصل 
 كار با ستونهاي نماي گانت چارت
 ساختاردهي به نماي گانت چارت

 ف منبعساختاردهي به نماي گرا
 ساختاردهي به نماي جدول مصرف منبع
 ساختاردهي به نماي شبكه تقدم و تاخر

 كار با نماي ارتباطات منطقي

 ت برنامهتنظيم جزئيا: 6فصل 
 تنظيمات مربوط به جزئيات فعاليتها

 تنظيمات مربوط به جزئيات محاسبات برنامه



 تنظيمات مربوط به گزينه هاي سيستم
  منابعتسطيح

 پيگيري پروژه: 7فصل 
 تهيه برنامه هدف پروژه
 بروزآوري برنامه پروژه

 مقايسه برنامه هدف و برنامه پروژه

 برنامه ريزي ريسك پروژه: 3بخش 

 برنامه ريزي ريسك: 8فصل 
 Pertmasterآناليز ريسك در 

 ورود اطالعات ريسك فعاليتها
 ورود اطالعات ريسك منابع

 تقويمهاي احتمالي
 همبستگي

 آناليز ريسك پروژه: 9فصل 
 انجام آناليز ريسك

 تفسير نتايج آناليز ريسك
 انتقال داده هاي ريسك و آناليز ريسك

 Risk Registerثبت ريسك در  : 4بخش 

 ثبت ريسكها: 10فصل 
 ثبت اطالعات كيفي ريسك
 ثبت اطالعات كمي ريسك

 امتيازدهي به ريسكها

 تجزيه و تحليل ريسكهاي ثبت شده: 11فصل 
 كبرنامه هاي ريس
 گزارشات ريسك

 MSP و Primaveraكار با : 5بخش 

 Primaveraكار با برنامه هاي : 12فصل 
 Primaveraاي تنظيمات مربوط به اتصال به پايگاه داده ه

 Pertmaster و Primavera  Enterpriseانتقال داده ها بين 
 Pertmaster به XERانتقال داده ها از فايل 

 Pertmaster و Suretrak يا P3انتقال داده ها بين 
 Pertmaster و Primaveraتفاوتهاي بين 

 MS Projectارتباط با : 13فصل 
 MS Projectورود اطالعات ريسك در 

 Pertmasterاز انتقال اطالعات به تنظيمات مورد نياز قبل 
 Pertmaster به MS Projectانتقال اطالعات از 

 MS Project به Pertmasterانتقال اطالعات آناليز ريسك  از 
 


