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 نحوه تهیه نمودار پارتو در اکسل

دالیل ایجاد تاخیر در یک پروژه می باشد:جدول زیر   

 تعداد تکرار در پروژه دالیل تاخیر در پروژه

 30 مشکل در نقشه های اجرایی

 50 عدم تامین به موقع متریال

 5 مواردسایر 

 8 مشکالت نقدینگی

 12 عدم مهارت نیروی انسانی

 homeبرای رسم نمودار پارتو جدول فوق، ابتدا اعداد را از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم که برای این کار از تب  -1

 را انتخاب کرده و سپس به صورت نزولی اعداد را مرتب کنید: sort & Filterگزینه  Editingدر قسمت 

 

 

 جدول فوق بصورت زیر نمایش داده خواهد شد:

 تعداد تکرار در پروژه دالیل تاخیر در پروژه

 50 عدم تامین به موقع متریال

 30 مشکل در نقشه های اجرایی

 12 عدم مهارت نیروی انسانی

 8 مشکالت نقدینگی

 5 سایر موارد

 



2 
 (IPMAمدرس:پیام نجات خواه)

 www.nejatkhah.comوب: 

 

 جمع می کنیم: یک ستون دیگر اضافه کرده و بصورت تجمعی اعداد را با هم -2

 تجمعی تعداد تکرار در پروژه دالیل تاخیر در پروژه

 50 50 عدم تامین به موقع متریال

 80 30 مشکل در نقشه های اجرایی

 92 12 عدم مهارت نیروی انسانی

 100 8 مشکالت نقدینگی

 105 5 سایر موارد

 

محاسبه می کنیم به  100را از  ر علتدر این مرحله یک ستون دیگر اضافه کرده و ارزش ه :سازی اعدادنرمال  -3

 ضرب می کنیم: 100را به جمع کل تقسیم کرده و در  در ستون تجمعی عبارت دیگر هر عدد

بروید. 4غیر اینصورت به مرحله در  می باشد 3شود نیاز به انجام مرحله   100یر ازغاعداد نکته اگر جمع تجمعی *  

 درصد تجمعی تجمعی تعداد تکرار در پروژه دالیل تاخیر در پروژه

 50 50 متریالعدم تامین به موقع 
47.62 

 76.19 80 30 مشکل در نقشه های اجرایی

 87.62 92 12 عدم مهارت نیروی انسانی

 95.24 100 8 مشکالت نقدینگی

 100.00 105 5 سایر موارد

 

نمودار ستونی را انتخاب کرده و داده مربوط به ستون های تعداد تکرار و درصد  Chartsو در قسمت   insertدر تب  -4

 :تجمعی را به نمودار اضافه کنید

 

 

 

(50/105)*100 

(80/105)*100 

(92/105)*100 

(100/105)*100 

(105/105)*100 
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د اطالعات نمودار، مانند شکل ورا انتخاب کنید و در پنجره مربوط به ور  select dataگزینه و روی نمودار راست کلیک کرده 

 :داده ها را وارد کنید زیر 

  

 تعداد تکرار در پروژه:اعداد مربوط به ستون  1

 درصد تجمعیاعداد مربوط به ستون  2

 دالیل تاخیراتاعداد مربوط به ستون  3

 

 نمودار بصورت زیر نمایش داده می شود:

 

گزینه  Designدر این مرحله نمودار نارنجی رنگ که مربوط به اعداد تجمعی است را انتخاب کرده و سپس در تب  -5

change chart type   را کنید و در پنجره بازه شده نوع نمودار کلیکرا Line  )قرار دهید)خطی: 
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 به صورت زیر ادامه دهید: 2013در اکسل 

 

قرار دهید  Secondary Axis ،برای آنکه نمودار درصد تجمعی را بصورت  Lineپس از تغییرنمودار بصورت  2010در اکسل 

 را انتخاب کنید: Secondary Axis،الزم است روی نمودار مربوطه)نمودار نارنجی رنگ( دبل کلیک کرده و گزینه  
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نمایش داده خواهد شد:نمودار بصورت زیر   
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