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به نام خداوند بخشنده و مهربان

Iran PMA Certification Body

آزمون تشریحی-موردی
تعداد سواالت ۹ :سوال شامل  ۹۱بخش
جمع امتیازات ۹۱۱ :
تعداد صفحات ۹1 :
مدت آزمون ۹۹۱ :دقیقه
 -۹استفاده از کتب و منابع مجاز نیست ()close books
 -۹استفاده از ابزار الکترونیکی از جمله تلفن همراه ممنوع می باشد.
 -۳سواالت تشریحی در فضای خالی زیر سوال پاسخ داده شود.
 -1امتیاز هر بخش کنار آن سوال بیان شده است.
 -۹پاسخ هر سوال را در فضای خالی زیر آن بنویسید
 -۶خروج برگه سواالت آزمون اکیدا ممنوع است.

۹

آزمون تشریحی سطح  ۹۱ – C&Dاسفندماه ۱۹

بسمه تعالی

شرکت متروسازان آرمان (به اختصار شرکت آرمان) ،یکی از شرکتهای معتبر پیمانکاری است که در زمینه
حمل و نقل شههه ری بهیدر در بری ریفی لعالیت میکند .عمدر کارلرمایان این شهههرکت شههه رداری ها
(سازمانهای قطار ش ری) می باشند .در حال حاضر شرکت آرمان  01درصد از س م بازار متروی ش ری در
کشهر در قالب سه پروژر را داراست و در حال الزایی پتانسیل خهد برای کسب بازار  01درصدی در سه سال
آیندر ا ست .سطح یک ساختار این شرکت شامل معاونت لنی و م ند سی ،معاونت مالی ،معاونت اجرایی،
معاونت منابع انسانی ،مدیریت  PMOو مدیریت حقهقی و قراردادها میباشد.
یکی از پروژرهای حال حاضر این شرکت ،بری سیهیل پروژر خط  4مترو در یک کالنش ر است .پروژر خط
 4ب صهرت  EPCFاز سهی کارلرما ( شرکت قطار ش ری) تعریف گردیدر ا ست اما با تهجه به الزامات لاینانس
خارجی ،پروژر به شرکت خارجی  CRCOبه عنهان  Main Contractorواگذار گردیدر ا ست و همچنین
بر اساس قانهن حداکثر استفادر از تهان داخفی 10 ،درصد پروژر از سهی  CRCOبه شرکت متروسازان آرمان
بعنهان  Nominated Subcontractorواگذار گردیدر ا ست .س م شرکت ایرانی (آرمان) ،انجام عمفیات
سههیهیل ( )Cمیباشههد .مسههلهلیت تکمیل اراحی ،تامین تج یزات و لاینانس بر ع در  CRCOمیباشههد. .
 Basic designاین پروژر تهسهههط کارلرما تکمیل گردیدر بهد .تیهههامین ج ت تامین منابع مالی لاینانس
تهسط وزارت دارایی و بانک مرکزی به ارف خارجی ارائه گردیدر است.
ارزش قرارداد پروژر خط  4مترو کالن ش ر مذکهر – بری سیهیل ( 411 ،)Cمیفیهن دالر ا ست که در سال
 0930بین شرکت متروسازان آرمان و شرکت خارجی  CRCOمنعقد شدر است .پروژر خط  4مترو– بری
سیهیل ( ،)Cشامل  01کیفهمتر مسیر و  00ایستگار میباشد که اتمام آن ا مطابق برنامه از م مترین خهاسته
های کارلرماست .با تهجه به عبهر این خط از نقاط پرترالیک ش ری ،این پروژر تاثیر بسزایی در تس یل حمل
و نقل عمهمی و کاهی ترالیک و کاهی آلهدگی هها در منااق مرکزی شههه ر دارد .از همین رو مهرد تهجه
مسلهلین مرتبط ش ری است .منشهر پروژر خط  4مترو– بری سیهیل ()Cکه زین پس به اختصار "پروژه"
نامیدر می شهد ،تهسط اسپانسر (مدیرعامل شرکت آرمان) در خرداد  0930به آقای م ندس محمدی بعنهان
مدیر پروژر ابالغ شدر ا ست .در من شهر پروژر قیمت دالر ثابت و مطابق نرخ دولتی در نظر گرلته شدر ا ست.
همچنین کارگار از حمل و نقل مصالح از ساعت  6صبح تا  03عصر منع شدر است .ساختار سطح یک پروژر
شهههامل مدیریت لنی ،مدیریت مالی و اداری ،مدیریت  ،QAمدیریت  ،QCمدیریت اجرا  ،مدیریت ،HSSE
مدیریت پشتیبانی و مدیریت کنترل پروژر است.
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مدت زمان اجرای کل پروژر خط  4ب صهرت  EPCFدر مجمهع  1سال در نظر گرلته شدر ا ست که لعالیت
شههرکت آرمان در بری سههیهیل ( )Cبه مدت  4سههال و پس از اتمام و تکمیل اراحی ها می باشههد .در این
پروژر شرکت آرمان بعنهان  GCعمل کردر و هر سه ایستگار را به یک پیمانکار دست دوم واگذار کردر است
و کل مسیر زیرزمینی را نیز به یک پیمانکار مجرب (با روش دستگار حفاری مکانیزر – )TBMو روسازی کل
مسیر را نیز به یک پیمانکار واگذار کردر است .در حال حاضر در پروژر خط  4مترو– بری سیهیل ( )Cتعداد
 0011نفر مشههلهل می باشههند که  011نفر از کارکنان شههرکت و مابقی مربهط به پیمانکاران دسههت دوم در
برش ه ای ایسههتگار و مسههیر هسههتند .مطابق گزارش مدیر پروژر رضههایتمندی شههلفی پرسههنل پروژر ( یر از
پیمانکاران) در  6مار اول سال  ،31عدد  61درصد بهدر است.
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سواالت
سوال  – ۹شامل  ۹بخش ( ۹۶امتیاز)
 -0-0بیانیه مامهریت شرکت آرمان را بنهیسید 9( .امتیاز)

 -0-0بیانیه چشم انداز شرکت آرمان را بنهیسید 9( .امتیاز)

 -9-0نهع قرارداد پیمانکاران دست دوم ایستگار ها و مسیر به چه صهرتی باشد که کمترین ریسک را برای
کارلرما (شرکت آرمان) در پی داشته باشد؟ ( 9امتیاز)

 -4-0مدیر عامل شرکت آرمان در مراسم معارله خهد اعالم نمهد که ج ت گیری شرکت در بری "تهسعه
و اجرای پروژر ها" بر ا ساس مدیریت بر مبنای پروژر ( )Management By Projectمی با شد.
منظهر وی را تهضیح دهید 9( .امتیاز)
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 -1-0منظهر از  Nominated Subcontractorو تفاوت آن با  Subcontractorچیست؟ ( 4امتیاز)

سوال  – ۹شامل  ۶بخش ( ۹۱امتیاز)
 -0-0مایفستهنهای م م این پروژر را نام ببرید 9( .امتیاز)

 -0-0لرضیات و محدودیتهای پروژر را بیان کنید 9( .امتیاز)

 WBS -9-0پروژر را در دو نهع وظیفهای و عمفیاتی بنهیسید 9( .امتیاز)
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 -4-0اهم ریسکهای پروژر را بنهیسید 4( .امتیاز)

 -1-0ل رست ذی نفعان کفیدی پروژر را ارائه دهید 9( .امتیاز)

 -6-0ماتریس قدرت و منفعت ذی نفعان را تشکیل دهید و استراتدی برخهرد با هر گرور را ذکر کنید.
( 4امتیاز)
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سوال  – ۳شامل  ۹بخش ( ۹۶امتیاز)
 -0-9با گذشت  01مار از شروع پروژر ،محاسبه ارزش حاصفه نشان میدهد ( )SPI=1.1و ()CPI=0.9
می باشههد .عمفکرد پروژر از نظر زمان و هزینه را تحفیل کردر و وضههعیت منحنی های ارزش برنامه
ریزی شدر( ،)PVارزش کسب شدر ( ،)EVهزینه واقعی ( ،)ACرا نسبت ب م ترسیم کنید 4( .امتیاز)

 -0-9مطابق گزارش واحدکنترل پروژر ،ایستگارهای  6و  7و  8به میزان  01درصد از زمانبندی خهد عقب
هستند .چه رارهای لشردر سازی زمان در این پروژر پیشن اد می کنید و چرا؟ ( 9امتیاز)

 -9-9با تهجه به گزارش کنترل پروژر اخیر :بی شتر م شکالت عدم کیفیت در ای ستگار شمارر  ، 6مربهط به
نبهد نیروی انسانی کارآمد و عدم به روز آوری رویه های اجرایی و ب بهد لرآیندها است .با کمک یک
نمهدار استرهان ماهی ( )Fish Boneعهامل مهثر در کیفیت این ایستگار را نشان دهید 9( .امتیاز)
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 -4-9عهامل مهثر در تاخیر پروژر که در سهال قبل ( )3شنا سایی کردید را با تر سیم یک نمهدار پارته
اولهیت بندی نمایید 9( .امتیاز)

 -1-9با تهجه به سهال ،3چه واحدهایی از پروژر وظایف خهد را به خهبی انجام ندادر اند؟ دالیل خهد را
بنهیسید 9( .امتیاز)
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سوال  – 1شامل  ۹بخش ( ۹7امتیاز)
 -0-4ماتریس واگذاری مسههلهلت( )RAMبرای بسههته کاری سههاخت ایسههتگار شههمارر  01شههامل نقش ه ای
مسهههلهل( ،)Responsibleپههاسهههرگه( )Accountableمشههههاور( )Consultو آگههار( )Informبههه
اختصار( )RACIرا بنهیسید 4( .امتیاز)

 -0-4مدیر پروژر از ترصص زیادی در زمینه مدیریت پروژر برخهردار بهدر و سابقه خهبی در پروژر های
مشابه دارد اما تیم پروژر سابقه همکاری با یکدیگر را نداشته و برای اولین بار در یک تیم کار خهاهند کرد.
نهع قدرت مدیر پروژر را چه می دانید؟ سبک رهبری پیشن ادی شما چیست و چرا؟ ( 9امتیاز)

 -9-4مدیر پروژر به یک جفسه در سازمان با دستهر کار تلییر ساختار پروژر از ماتریسی به ساختار وظیفه
ای دعهت شدر است .به نظر شما مدیر پروژر با این تلییر مهالق خهاهد بهد؟ در صهرت مرالفت چه دالیفی
برای قانع نمهدن ستاد شرکت برای عدم تلییر ساختار خهاهد داشت؟ ( 9امتیاز)
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 -4-4مدیرعامل آرمان در جفسه با مدیر پروژر اعالم می دارد که مدیریت پشتیبانی شرکت ترصص الزم به
منظهر مهنتاژ دستگار حفار مکانیزر ( )TBMرا ندارد .شما به عنهان مدیر پروژر ریسک /لرصت این گزارر را
چه میدانید؟ پاسخ مناسب به ریسک  /لرصت لهق را ارائه دهید 4( .امتیاز)

 -1-4در جفسه کنترل پروژر ،بین مدیر  QCو  QAاین دو مجمهعه اختالف به وجهد میآید .شما به عنهان
مدیر پروژر چه تهضحیاتی برای رلع این مساله ارائه می کنید؟ ( 9امتیاز)

سوال  – ۹شامل  1بخش ( ۹۶امتیاز)
 -0-1مطالعه ) (HAZOPدر پروژر با چه اهدالی انجام می شهد؟ ( 4امتیاز)
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 -0-1به عنهان کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژر وظیفه ت یه گزارش پیشرلت ماهیانه پروژر بع در شما
میباشد .م مترین آیتم هایی که در این گزارش بایستی ذکر شهد را بیان کنید 4( .امتیاز)

 -9-1اراح پروژر ,امکان عدم اجرای ایستگاهای  9و  4را بدلیل سطح آب زیر زمینی باال و نهع خاک ریزدانه
ریزشی و امکان جابجایی و حرکت لهنداسیهن را به مدیر پروژر گزارش میدهد .در جفسه هم اندیشی تیم لنی
پروژر دو راهکار با ارزش زمانی نسبتا یکسان زیر را شناسایی نمهدر است:
 )aپی عمیق :شمع کهبی زیر لهنداسیهن مربهاه تا عمق در متری زمین با برآورد هزینه صد میفیهن
تهمان برای هر متر شمع کهبی لهلهای و احتمال مهلقیت  %61و در صهرت جهاب ندادن بتن-
ریزی درون شمع لهله ای با برآورد هزینه هشتاد میفیهن تهمان که قطعا مشکل حل خهاهد شد.
 )bپی گسترده :اتصال کفیه لهنداسیهن ا با کالل ای لفزی برای تهزیع متهازن بار پایهها با برآورد
هزینه یکصد و بیست میفیهن تهمان و احتمال مهلقیت  %81و در صهرت عدم جهابگهیی بتنریزی
داخل کالل ای لفزی با برآورد هزینه سی میفیهن تهمان که قطعا مشکل حل خهاهد شد.
بر اساس ارزش پهلی مهرد انتظار ( )EMVکدام گزینه را به مدیر پروژر پیشن اد میکنید؟ ( 4امتیاز)
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 -4-1در سهال قبل ،مدیر پروژر به منظهر ب رمندی از خالقیت کارکنان برای حل مساله ،از چه روش ها و
ابزارهای می تهاند استفادر کند؟ ( 4امتیاز)

سوال  – ۶شامل  1بخش ( ۹۹امتیاز)
 -0-6مطابق جدول زیر ،شبکه  CPMرا رسم کنید 1( .امتیاز)
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 -0-6با تهجه به سهال قبل ( )0-6مسیر بحرانی را بیابید 9( .امتیاز)

 -9-6برنامه ریزی انجام لرآیندهای مدیریت پروژر زیر را با استفادر از گانت چارت ( )Gantt chartنشان
دهید 4( .امتیاز)
 .aلرایند تدوین منشهر( – )Project Charterمدت  0مار
 .bلرایند ت یه برنامه مدیریت پروژر ( 01 – )Project management Planروز پس از
آ از لرآیند 0
 .cلرایند برگزاری کارگار رار اندازی( 0 – )Project Start-up Workshopمار
 .dلرایند نظارت و کنترل پروژر لرآیند شناسایی اولیه ذی نفعان –  0مار
 .eلرآیند برآورد زمان لعالیت ا –  9مار
 .fلرایند خاتمه پروژر( 9 – )Project Close-outمار
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 -4-6شرکت آرمان سهابق زیادی از انجام بسته کاری الینینگ تهنل دارد و تهانسته است روابط ریاضی بین
هر متر مکعب بتن تهنل و میزان هزینه آن بدست آورد .برای برآورد هزینه الینینگ تهنل در پروژر مذکهر
چه روشی را به مدیر پروژر پیشن اد می کنید 9( .امتیاز)
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