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به نام خدا

بيشترين فعاليت بوده ور رشته حمل و نقلداراي رتبه يك دراهسازيرهساز به عنوان پيمانكارشركت

بعالوه، اين شركت در . قرارداده استو تقاطع غيرهمسطح عرصه ساخت بزرگراه، آزادراه، پلخود را در

طي يك دهه از يك شركت سازنده به طرح و ساخت و باالخره طرح، ساخت و تامين مالي بزرگراه و آزاد 

. راه توسعه يافته است

؛ يك پروژه طرح و ساخت )قطعه از راه اصلي بين دو شهردو(ساخت شركت داراي دو پروژهدر حال حاضر

)به اختصار به نام طرح آرمك(كارون - آزاد راه مارون BOTو يك طرح )يك قطعه از آزاد راه كشوري(

.مي باشد

طرح آرمك را به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به عنوان كارفرما طي توافقنامه اي 

.به شركت رهساز واگذار نموده استBOTصورت 

به مدت سهكارون به طول يكصد كيلومتر- آزاد راه مارونساختو ، تامين مصالحطراحيطرح آرمك شامل

فع حاصل از آزاد سال، تامين مالي طرح با بودجه يكصد و پنجاه ميليارد ريال و سپس بهره برداري از كليه منا

ظور بازگشت سرمايه گذاري سال به من17به مدت تسهيالت جانبي دريافتي و درآمدز عوارضراه اعم ا

.مي باشدطرح

% 80ذار و بانكهاي سرمايه گ% 20در قراراداد مشاركت در تامين منابع مالي طرح، آورده شركت رهساز 

.منابع مالي طرح مي باشد

معاونت يك و وظيفه اي معاونت3متشكل از و قوي بودهيرهساز ماتريسسازماني شركت كالن ساختار 

.مستقيماٌ به مدير عامل گزارش مي دهدنيز آرمك طرح مدير .مي باشدپروژه ها

سواالت تشريحي اين آزمون، بر . اين مطالعه موردي غير واقعي بوده و جهت آزمون طراحي شده است

نيد براي پاسخ به سؤاالت  اين آزمون در بعالوه شما مي توا. اساس مطالعه موردي فوق تنظيم شده است

مواردي كه داده هاي تفصيلي بيشتري از اين مطالعه موردي نسبت به مطالب فوق نياز باشد، به ابتكار خود 

.اطالعات مناسب بيشتر را توليد نماييد
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اري و يا فاز نياز، تعويق يا پيش افت و هزينه هر بسته كساختار تحليلي شكست كار، زمان، پيش1جدول 

احداث راه آرمك

درصد 

هزينه

تعويق يا پيش 

)به ماه(افت 

نيازپيش زمان

)به ماه(

فاز/ عنوان بسته كاري شناسه بسته 

فاز/ كاري

20%  -  - 16 تملك اراضي A

5% 10 - A 10 فاز طراحي  B

25% 8 -

6 -

A

B
12 خاكبرداري و خاكريزي C

10% 6 - C 12 زيرسازي D

10% 10 - D 12 روسازي E

10% 6 - C 12 ساخت ابنيه فني تيپ F

5% 4 - C 12 ساخت تقاطع غير همسطح G

5% - G,F,E 4 نصب روشنايي و عالئم H

5% H 2 تحويل موقت I

5% مديريت پروژه J
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)هدقيق20: امتياز20(بخش5شامل - 1سوال 

)امتياز5(. را  ترسيم نماييدرهسازسازماني شركت ساختار )1- 1
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)امتياز4(كجاست و چرا؟ سازماني شركت رهسازدفتر مديريت پروژه در ساختار مناسبترين جايگاه)2- 1

).امتياز2(كيست و چرا؟رهسازي شركتمدير سبد پروژه ها)3- 1

)امتياز4(.را نام ببريدطرح آرمك  سودآوري سرمايه گذاري درطيف برآورددرمتغيرچهار اصلي ترين )4- 1
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هزينه تامين هزينه ساخت،هاييرطرح آرمك نسبت به متغنشان مي دهد كه سودآوريآناليز حساسيت )5- 1

نسبت بيشترين حساسيت راهزينه تعمير و نگهداري، درآمد تسهيالت جانبي و درآمد عوارض آزاد راه،مالي،

نمودار آناليز حساسيت. دارد)بلغ عوارضيمحاصلضرب ميزان ترافيك و(آزاد راه درآمد عوارضبه متغير 

)امتياز5(. را براي اين طرح ترسيم نماييدسودآوري
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)دقيقه20: امتياز20(بخش 4شامل - 2سوال 

 Precedent Network / activity-on-node(را به كمك نمودار شبكه تقدمي آرمكراهاحداثزمان بندي)1- 2

network ( هاي جدول يك ترسيم كنيدبر اساس داده) .امتياز10(
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)امتياز2(چند ماه است؟ مدت زمان پروژه احداث راه آرمك)2- 2

)امتياز4. (ذكر كنيدتقدمي پروژه احداث آرمكمسيرهاي بحراني را در نمودار شبكه /مسير)3- 2

)امتياز4(ر است؟ چقد) F(ميزان شناوري بسته كاري ساخت ابنيه فني تيپ)4- 2
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)دقيقه20: امتياز20(بخش 6شامل - 3سوال 

يك نمونه. استفاده شده استدر محور ديگرعالقهور تحليل ذينفعان از ماتريس قدرت در يك محور و به منظ)1- 3

6. (بيان نماييدعالقه/را براي هر يك از خانه هاي ماتريس قدرتو راهبرد مناسب مديريت وياز ذينفعان

)امتياز

الزامات تهيه شده رمك به منظور ترسيم ارتباط بين دسته بنديماتريس رديابي الزامات پروژه احداث راه آ)2- 3

)امتياز3. (رديابي يك نمونه الزامات كاركردي در الزامات فني را بيان كنيد. است
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. يك مورد را نام ببريد. ه ذكر شده استدر بيانيه محدوده پروژه معيارهاي پذيرش تحويل شدني هاي پروژ)3- 3

)امتياز3(

از روش برآورد قياسي ، كارفرمادر مرحله امكان سنجي پروژهبه منظور برآورد هزينه احداث راه آرمك )4- 3

)Comparative Estimate (برآورد هزينه احداث راه آرمك با اين روش را توضيح . ه استفاده نموداست

)امتياز3. (دهيد

)امتياز2. (يدكنآرمك ارائهراههزينه پروژه احداثساختار شكستيك نمونه از )5- 3
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پروژه هزينه تامين ماليبسيار زيادي به جزءهزينهآرمك، احداث راه در تدوين اجزاي هزينه پروژه )6- 3

)امتياز3(منظور از اين جزء چيست؟ . اختصاص داده شده است

)دقيقه20: امتياز20(بخش 7شامل - 4سوال 

عدم "آرمك، ريسكراهاحداثانجام پروژهدر ) كارفرما، مشاور و پيمانكار(سه عاملي راهبرد اتخاذ با توجه به 

به اختصار ريسك ،"و اختالف فيمابين مشاور طراح و پيمانكار سازندهتقاطع غير همسطحطراحي ساخت پذيري 

برگ را بر اساس،5- 4الي 1-4سواالت. تواند منجر به تاخير دوره ساخت راه آرمك گرددمي،"ساخت پذيري"

. پاسخ دهيد) Risk Data Sheet(داده هاي اين ريسك 

)امتياز3(؟را چگونه بايستي محاسبه نمود) Risk Score("ساخت پذيري"ريسكميزان) 1- 4
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ريسك چيست؟ براي ريسكداده هايدر برگ) Risk Response(منظور از راهبرد پاسخ به ريسك ) 2- 4

)امتياز3. (يك نمونه بيان كنيد"ساخت پذيري"

ساخت "ريسكريسك چيست؟ برايدر برگ داده هاي) Secondary Risk(منظور از ريسك ثانويه ) 3- 4

)امتياز3. (يك نمونه بيان كنيد"پذيري

ساخت "ريسكريسك چيست؟ برايدر برگ داده هاي) Residual Risk(سك باقيمانده منظور از ري) 4- 4

)امتياز3. (يك نمونه بيان كنيد"پذيري
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شركت ساخت و توسعه (فيمابين كارفرما و پيمانكار به منظور تخصيص بهينه ريسكهاي طرح آرمك) 5- 4

را به "ساخت پذيري"ريسك،BOTتوافقنامه ن تدويدر ) زيربناهاي حمل و نقل كشور و شركت رهساز

)امتياز2(كداميك از طرفين بايستي واگذار نمود؟

. ترسيم نموده استنمودار تجمعي زمان پروژه را با كمك تكنيك مونت كارلوروژه احداث راه آرمك مدير پ)6- 4

ماه 36ماه و 33ماه، 30زمانهاي در % 80و % 60، %40نشان از اتمام پروژه به ترتيب با احتمال اين نمودار

)امتياز3. (را ترسيم كنيداين نمودار . دارد

135، 120به ميزان % 80و % 60، %40با احتمال پروژه احداث راه آرمك به ترتيب نمودار تجمعي هزينهدر )7- 4

 Project(جه پروژه كدام يك از اين برآوردها را به عنوان بود. ميليارد ريال برآورد شده است150و 

Budget (پيشنهاد مي كنيد) .امتياز3(
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)دقيقه20: امتياز20(بخش 5شامل - 5سوال 

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و (فيمابين كارفرما و پيمانكار طرح آرمك BOTتوافقنامهتدوين در )1- 5

ناشي از (رآمد ناكافي عوارض آزاد راه دمناسب در پاسخ به ريسكراهبرد يك، )نقل كشور و شركت رهساز

)امتياز3(.پيشنهاد كنيدراه طرحسالپس از انقضاي دوره بيست)ميزان ترافيك كمتر از برآورد اوليه

در)  Management by Exception(بكارگيري مديريت مبتني بر استثناء مدير طرح احداث راه آرمك بر )2- 5

)امتياز4(.با يك مثال توضيح دهيدمنظور وي را. كليه سطوح مديريتي تاكيد دارد

)امتياز5. (پنج سرفصل عمده در گزارش پيشرفت عملكرد ماهيانه پروژه را نام ببريد)3- 5
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را با ذكر يك مثال در پروژه احداث راه آرمك بيان ) Quality Assurance(هدف از فرايند تضمين كيفيت )4- 5

)امتياز4. (كنيد

در پروژه راه آرمك را با ذكر يك مثال ) Quality Checklists(هدف از بكارگيري چك ليستهاي كيفيت )5- 5

)امتياز4. (توضيح دهيد

)دقيقه20: امتياز20(بخش 5شامل - 6سوال 

دن تعارض روسازي بر علني كر- مدير پروژه زيرسازيبه منظور توافق در دستيابي به اهداف مشترك پروژه، ) 1- 6

تاكيد مي كند ليكن )Project Start-Up(راه اندازي پروژه مديران در جلساتو تفاوت ديدگاه هاي عالئق 

به نظر . اصرار مي كندو تفاوتهااين تعارضاتعلني نكردن و كم اهميت دانستن مدير ساخت ابنيه فني تيپ بر 

4(در يك پروژه چيست؟مديران درگيرو تفاوت ديدگاهشما رفتار مطلوب در برخورد با تعارض عالئق

)امتياز
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به نظر شما مناسب ترين برخورد يك مدير پروژه در مواجهه با درخواست يك تغيير نامطلوب توسط يكي از ) 2- 6

)امتياز4(فعان كليدي پروژه چيست؟ نذي

ت و نوآوري در تيم پروژه پيشنهاد براي توسعه فرهنگ خالقيعنوان مدير پروژه، چه رفتارهاي مطلوبي را به) 3- 6

)امتياز4(.مورد را ذكر كنيدچهارمي كنيد؟

منبعنزديك به مكان ساخت ابنيه فني و پلهاوخانه داراي جريان آب دائميبستر رودبرداشت منابع قرضه از)4- 6

ماسه تامين ت جه(هزينه شستشوي ماسه ها گزينهدر اين.دشمي بااقتصادي براي پروژهبسيار با ارزش

عوارض مي تواندانجام اين عمليات از بستر رودخانهليكن .دشوزيادي كاسته مي بسياربه ميزان) شسته

و شيمياييباعث پيامدهاي زيست محيطيدر بلند مدتو به تبع آنداشتهاز نظر ژئومورفولوژيكيمطلوبينا

ين منابع قرضه از محل ديگري با فاصله زياد گزينه تام. وسيعي در باال دست و پايين دست رودخانه گردد

به . مي باشدبدون پيامدهاي زيست محيطيبوده، وليهمراه با هزينه سنگين حمل و شستشوي شن و ماسه

)امتياز4(؟نظر شما گزينه مناسب چيست و چرا



93ارديبهشت،C&Dسطح تشريحي آزمون 

١٦

رفتار توهين آميز يكي از در زمان اوج خشم و ناراحتي وي ناشي از مدير پروژهبه نظر شما رفتار مطلوب)1- 6

)امتياز4(چيست؟ اعضاي تيم پروژه به او آنهم در جلسه ارزيابي پيشرفت پروژه و در مقابل سايرين


