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 فهرست مطالب

 7 مقدمه مولف

 P6( 9افزار پریماورا ( معرفی نرم فصل اول:
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 مقدمه مولف

 . حمد و سپاس شایسته پروردگار بزرگ است

و اسـاتید محتـرم       مهندسان گرامی ،   پژوهان دانش با دورود و سالم خدمت همه جویندگان علم و

افزاري است که در مدیریت پروژه و سـاخت در   ترین نرم  اي  ) حرفهp6( افزار پریماورا نرم،   دانشگاه

 .  گیرد دنیا مورد استفاده قرار می

ولـی  ،   نیـز مزایـاي خـاص خـود را دارنـد      MS PROJECT افزارهاي دیگـر ماننـد   بدیهی است نرم

منحصر به فرد مربوط به خود توانسته جایگاه خود را بـه   هاي  بلیتافزار پریماورا با توجه به قا نرم

افزار در زمینه مدیریت پروژه و ساخت در چند سـال گذشـته در سـطح     ترین نرم  عنوان برجسته

افزاري درجـه یـک در    افزار پریماورا هم اکنون تبدیل به نرم در کشور ما نیز نرم،   جهان پیدا کند

 تـراز اول کشـور تـرجیح    هاي  ده است و خیلی از مدیران موفق شرکترشته مدیریت پروژه گردی

 .  افزار قدرتمند انجام دهند با این نرم،   ریزي و کنترل پروژه خود را اي برنامه  کار حرفه دهند می

 PRIMAVERA P6ریزي و کنترل پروژه با  اي که اینجانب تحت عنوان آموزش برنامه  در مجموعه

انتهـا دانشـجویان و    ام با ارائه یـک پـروژه آموزشـی واقعـی از ابتـدا تـا       ی نمودهسع،   ام ارائه داده

 .    را در جهت پیشبرد و روند اجرایی یک پروژه قرار دهم     میفراگیران گرا

همچـون گذشـته        مـی امیدوارم اسـاتید گرا ،   باشد بدیهی است مجموعه فوق خالی از اشکال نمی

 .  ملتر در آینده یاري فرماینداینجانب را در اجراي طرحی کا

که در تدوین و تکمیل این مجموعـه مـرا   ،   بینم از زحمات همسر عزیز و مهربانم   برخود الزم می

 . یاري نموده است کمال قدردانی را داشته باشم

   احمد پالیزوان



 : فصل اول

 )P6( پریماورا افزار نرممعرفی 

هـاي    وژه و هم براي مـدیریت کـل پـروژه   براي مدیریت پر دتوان مییست که هم افزار نرم پریماورا افزار نرم

یست کـه در  افزار ترین نرم  اي  حرفه :یک سازمان مورد استفاده قرار بگیرد و از این لحاظ شاید بشود گفت

 .  گیرد می مدیریت پروژه در سطح دنیا مورد استفاده قرار

 افـزار  نـرم کـه   باشـد  می رافزا نرممعرفی نموده شامل چندین  oracle- primaveraهایی که شرکت افزار نرم

 . تغییر نام یافته است پریماورااوریکل  افزار نرماکنون به  پریماورا

مـدیریت پـروژه روانـه بـازار نمـوده اسـت کـه        هـاي    جهت بحـث را  اي  حرفه افزار نرم 4 پریماورااوریکل 

 p6است که ما بـا ورژن   وراپریمایا همان  primavera management افزار نرم -1،   هاافزار نرممعروفترین این 

 . در این کتاب آشنا خواهیم شد افزار نرماین 

 :    هاي دیگر این شرکت شاملافزار نرم

2- primavera risk analysis جهت  افزار نرماین ، ه استشد میقبال با نام پرت مستر هم شناخته  است که

 . شود میمدیریت ریسک به صورت تخصصی استفاده هاي   بحث

3- primavera contract management  شود میکه براي مستند کردن مدارك و اطالعات پروژه استفاده  . 

4- primavera earned value management    مـدیریت ارزش حاصـله اسـتفاده     افـزار  نـرم که تحـت عنـوان

 .  گردد می

Primavera P6
Management

Primavera 
Risk Analysis 

Primavera 
Earned Value 
Management 

Primavera 
Contract 

Primavera 
Server 
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p6 افزار نرمآشنایی بیشتر با 

هم به صورت زمانی و هم  ریزي برنامه.   سازد میفراهم  راها  نترل پروژهو ک ریزي برنامهامکان  افزار نرماین 

 .  باشند می و در نهایت هر دو این موارد قابل کنترل نیز باشد میاي   هزینه

،   یک سازمان نظارت داشته باشـیم هاي  ه  به صورت جامع بر همه پروژ یمتوان می افزار نرمبا استفاده از این 

 گـذاري  اولویـت را  کارهاي یک شـرکت یـا سـازمان    یمتوان میافزار  نرمبا استفاده از این یعنی در واقع ما 

 .  اختصاص دهیمها  به صورت بهینه به این پروژهرا  ها نماییم و هزینه

 افـزار  نـرم بـرعکس   دقیقـاً  بـه صـورت پـروژه کلـی اسـت و      پریمـاورا  افـزار  نرمبه هر صورت نوع نگاه در 

MS PROJECT گردد میه صورت پروژه منفرد بررسی ب معموالً که  . 

 .   پروژه محور بسیار مفید است هاي  براي سازمان P6 افزار نرماستفاده از 

 :  افزار نرممزایاي کلی استفاده از این 

 پروژه بندي زمان تهیه برنامه -1

سازمان  هاي   تخصیص و بررسی کمبود منابع در تمام پروژه، تخمین -2

 و واقعی پروژه  اي   برنامهمقایسه مقادیر  -3

 ارائه گزارشات متنوع در خصوص عملکرد پروژه -4

 : P6اطالعاتی هاي   آشنایی با بانک

تی اصـطالحاً  و افـزار  نرمساختار  کالً، باشد می PMBOKبر پایه استاندارد مدیریت پروژه  پریماورا افزار نرم

 . پروژه است منطبق بر این استاندارد مدیریت شود میکه درونش عنوان 

گرفتـه کـه مربـوط بـه انجمـن       PMBOKما استانداردهاي مختلفی در زمینه مـدیریت پـروژه داریـم از    

 . است PRINSTON2تا استاندارد انگلیس که  باشد میمدیریت پروژه امریکا 

PRIMAVERA ENTERPRISE  اسـت متشـکل از چنـدین راهکـار     اي   نیست بلکه بسته افزار نرمتنها یک

، متعـدد سـروکار دارنـد   هـاي    که با پـروژه هایی  نااد یک سیستم مدیریت پروژه جامع در سازمبراي ایج

 مختلـف ماننـد  هاي   بیند و بحث   میرا  یک سازمانهاي  ه  در آن واحد تمام پروژ پریماورایعنی به عبارتی 

کـه   گـذاري  اولویـت با  دهد میسازمان انجام هاي   در سطح تمام پروژهرا ...   و تخصیص منابع و بندي زمان

 .  گیرد می مختلف در نظرهاي  ه  بین این پروژ

 :  سازد میقادر به انجام موارد زیر را  مدیریت پروژه سازمانی هر سازمان

 اتخاذ تصمیمات استراتژیک  -1

 ها   در تناسب با اولویتها  پروژهدهی  سازمان -2

 ع در سطح سازمانتفاده بهینه و موثر از منابآنها و اسبندي  ویتلارزیابی منابع مورد نیاز و او -3

 ها ه  کنترل ریزترین اطالعات الزم براي اتمام پروژ -4
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اعضاي تیم پروژه دید کـاملی نسـبت بـه فراینـدهاي موجـود در      پریماورا  افزار نرمالزم است قبل از استفاده از 
باید یـک تسـلط    افزار نرمضمنا کاربر این . باشندو کنترل پروژه آشنا  ریزي برنامهپروژه داشته باشند و با اصول 

 . داشته باشد PMBOKنسبی بر مبانی اصولی بحث 

  افزار نرمتاریخچه 

 .    وارد بازارهاي جهانی گردید 3/1با ورژن  P3تحت عنوان  افزار نرمابتدا 

معایـب مـدیریت    داد از   مـی  در سطح مـدیریت یـک پـروژه منفـرد انجـام      مدیریت پروژه را P3 افزار نرم

 . در یک زمان اشاره کردها  پروژه    تمامی انایی مشاهده به عدم تو توان میمختلف هاي  ه  پروژ

تمـامی   روانه بازار نمود که حسن این برنامه ایـن بـود کـه    p3eي  نسخه پریماوراشرکت  2002در سال 

 .  در سطح سازمان انجام دادرا  مشاهده کرد و مدیریت پروژه توان میبا یکدیگر را  ها پروژه    

 افـزار  نـرم تا به امروز وارد بازار گردیده است که آخرین نسخه ایـن   پریماورادیگر هاي   و به ترتیب نسخه

و کـاملترین  تـرین    کـه جـامع  .   لقـب گرفـت   P6که در جهت اختصـار همـان    P3e- v6 (P6)تحت عنوان 

 .  باشد میاز ایران چه در ایران و چه در خارج ها  پروژه انجامي   نسخه

 هاي پریماورا تاریخچه ویرایش

 3. 1 P3 

 P3e – v3 وارد بازر شده است 2002: در سال .

 P3e – v3. 5 

 P3e – v4

 P3 – v4. 1

 P3e – v5 (P5) 

 P3e – v6 (P6)


