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ر کار با نرم  MS Project  افزا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

ایه   ههای نهرم افهزار سفهست اسه  زاری ساده و کاربردی از زیر مجموعه با Microsoft Projectنرم افزار 

افهزار ههر رود  بها اسهتداده اا ایه  نرمها در علم مدیری  ب  کهار مه افزار برای مدیری  و کنترل پروژهنرم

روشهن  از پهروژه دهود را تواننهد توهویر  مه   ،ای برای اجرا دارد مانند مهدیرا  و منندسها کس  ک  پروژه

برسورد سازی جزئسات مانند اما  شروع و پایا  پروژه و امکا  بررس  مراحل اجرا و پساده سازی کنند پساده

بها توجه  به  اههدا  تژی متناسب را شود تا کاربر بتواند استراانجام م نرم افزار ای     توسطهزین  و      

هایتا  را ثب  کهرده و سننها را به  توانسد ایدهم  Microsoft Projectبا کمک نرم افزار  پساده سازی کند 
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بها اسهتداده اا ایه   تخمهس  بزنسهد  و اما  پایها  ههر قسهم  پهروژه را برنام  و طرح قابل اجرا تبدیل کنسد

 ریزی دود شریک نمایسد توانسد دیگرا  را هم در برنام افزار م نرم

 

 آید؟ میبه کار چه کسانی  Microsoft Projectافزار  نرم 

را  و یریزی پروژه اسه  که  بسرهتر بهرای مهدافزاری برای کنترل و برنام نرم Microsoft Project افزارنرم

 سیهد ها سرو کار دارند، به  کهار مه ک  با طراح  و اجرای پروژه های عمران  و صنعت در امسن   منندسا 

ههر کسه   امها کند ارائ  م    ب  ای  افراد کمک شایان  بندی پروژهاریزی و اما افزار برای برنام ای  نرم

اش دارد وراش یا حت  ساامانده  رژیم غذای مسافرت  ریزی برای کسب و کار، درس،  ک  نساز ب  برنام 

ببسنسد،  Microsoft Project سمواش کار باکم  کاف  اس     تواند اا امکانات ای  نرم افزار بنره ببرد م 

اطالعات ورودی شامل اما  و هزین  و دیگر اطالعات ورودی و ارتباط بس  سننا را در نرم افزار وارد کنسهد 

 و استراتژی دود را بنبود ببخرسد تا  برنام  ریزی 
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 Microsoft Projectافزار  نرم های قابلیت 

کهاربرا  هه  سهودی دارد و سنها  اا هه  برای مهدیرا  و منندسها  و دیگهر  Microsoft Projectکار با اما 

افهزار به  دوهور بهرای هها بها اسهتداده اا ایه  نرممدیری  صهیس  پهروژه  شوند؟مند م امکانات  بنره

تواند تغسسرات و انیرافات احتمهای  تر دواهد بود و مدیر م های سنگس  و عظسم، موثر و دقسقپروژه

 موقع ساامانده  نماید  اا مسسر از پسش تعس  شده را پسش بسن  و ب  

 شما تمام دووصسات پروژه را تعریف دواهسد کرد اا جمل :  Microsoft Project نرم افزاردر 

 تعریف سادتار شکس  کار در پروژه •

 تعریف شبک  فعایس  پروژه •

 تعریف یک تقویم برای پروژه  •

 کاری برای منابعمنابع و اضاف  فتعری •

 پروژهتعریف میدودی  امان   •

 تعریف تورم برای تخوسص منابع •

 امکا  ایجاد جدول و نمودار  •

 های جدیدهای ادتواص  و ایجاد ماکروها و فرمامکا  ایجاد فرمول  •

 امکا  بااگر  ب  عقب •
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 Microsoft Projectمزایای کار با 

 Microsoft Project ب  دوور در ایرا  به  افزاری بسسار کاربردی برای برای مدیری  پروژه اس  و نرم

برده  اا ایه   گسهرد دیسل مزایای زیادی ک  دارد ب  طور گسترده توسط مدیرا  مهورد اسهتداده قهرار مه 

 :مزایا عبارتند اا

 میسط کاربرپسند ب  همراه امکا  یادگسری سسا  برای کاربر •

 امکا  تعریف تاریخ شمس  •

 فستبا دیگر نرم افزارهای مجموع  سکاربری کا  ارتباط ما •

 قابلس  ارائ  گزارش ب  صورت هاپ  •

 ستداده اا کمک سنالی  موجود در برنام امکا  ا •

 پرتسبان  از پایگاه داده قوی •

 

 Microsoft Projectشروع کار با 

هندا  مرهکل نسسه   شهما ابتهدا بنتهر اسه  سشهنای  مقهدمات  بها  Microsoft Project سمواش کار با

داشت  باشسد  اگر مدیر یا منندس عمرا  یا صنایع باشهسد به  احتمهال زیهاد بها مدهاهسم   Excelافزار  نرم

افهزار ابتهدا بایهد جزئسهات قبل اا شروع کار با نرم ریزی و کنترل پروژه سشنای  دواهسد داش  اویس  برنام 

هها و مبلهق قهرارداد، تهاریخ شهروع مانند کارفرما، مراور، پسمانکهار، هزینه     اطالعات را بدانسمپروژه دود  

پروژه و تاریخ  ک  قود داریم پروژه را ب  اتمام برسهانسم و       بنتهر اسه  تمهام ایه  اطالعهات اویسه  در 

 رسد  م  WSBپت اا ای  مرحل  نوب  ب  سادتار شکس  کار یا  ذدسره شود  Excelو   Wordیک فایل  
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تر تبدیل و در اصطالح کوهکهای عایس در ای  مرحل  پروژه کل  برای مدیری  بنتر ب  زیر پروژه ها و ف

 قرار دارد  Taskتعریف سادتار شکس  کار در منوی  شود شکست  م 

 

 
 

 قابههل دسترسهه  کههاربر اسهه   Resourceوی مرحلهه  منههم بعههدی تعریههف منههابع پههروژه اسهه  کهه  در منهه

قههرار دارد و بههرای  Reportنسههز در منههوی    Microsoft Projectگسههری در امکانههات مربههوط بهه  گههزارش

قسهم  منهم   در ای  نرم افزار برویهد   Viewدسترس  ب  تقویم، نمودارها و فسلترها نسز باید ب  منوی  

ای  نوار اما  پهروژه را به  صهورت یهک نهوار   اس    (Timeline)    یال  مینوار تادیگر در ای  نرم افزار بخش  

 شود ها و رویدادهای منم پروژه روی س  نمایش داده م و فعایس  دهددط  نمایش م 

یا روند وظایف قهرار گرفته  اسه  که  به  دو بخهش تقسهسم  Gantt Chartدر وسط صدی  پروژه بخش 

   فیو نمودار وظا فیجدول وظاشده: 
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ها و مبلق قرارداد، تاریخ شهروع ، هزین ها فعایس  مانند هژدر جدول وظایف اطالعات اصل  و اویس  پرو

 ،نمهودار وظهایفشهود و در بخهش وارد مه  پروژه و تاریخ  ک  قوهد داریهم پهروژه را به  اتمهام برسهانسم

  شود ها نمایش داده م نمایش گرافسک  از روند امان  و اشتراک  فعایس 

 

 Tell meبسسار مدسد اس  گزینه   Microsoft Project سمواش کار بایک مزی  دوب دیگر ک  هنگام 

what to you do   در جسهتجوی س و بها کلسهک روی س  و موضهوع  که   ک  بعد اا منوها قرار دارداس 

بهرای مهدیرا  و منندسها   Microsoft Projectکهار بها  توانسم س  را بس  منوها پسهدا کنهسم هستسم م 

 مزایای زیادی دارد و برای ب  روز بود  در امسن  مدیری  پرواه ضروری اس  

 

 پایان


