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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مقدمه. 1

نظام    از مجموعه گزارشهای خروجی پروژه       طرح مدیریت پروژه   استاندارد  این سند،    
طرح .  بر دارد  در  را  2 فاز   –)  نماتن(مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار        

مدیریت یک پروژه   اصول، ضوابط و روش های      سندی است که    )  PMP(مدیریت پروژه   
 فنی و مدیریتی پروژه را تعیین کرده و           فرآیندهای  این طرح .  کند  می تعیینافزاری را    نرم

 . نماید  پروژه را مشخص میدستیابی به اهداف  الزم جهتیها فعالیت

اطمینان از این نکته است که همه عناصر درگیر در پروژه دید               PMPهدف اصلی از تهیه     
اند  های فنی و مدیریتی پروژه کسب کرده        واحدی از اهداف، مراحل، سازماندهی ، و رویه        

 .  گ و همسو شده استو تالش همه این عناصر در جهت دستیابی به اهداف پروژه هماهن
 
 هدف 1-1

 در پروژه های   1سند به منظور تعیین سرفصل ها و محتوای طرح مدیریت پروژه           این  
نرم افزاری تهیه شده است و در آن حداقل مطالب الزم برای تهیه و ارائه اینگونه                     

هدف از تهیه این استاندارد، یکسان سازی طرح های            .  طرح ها تشریح شده است     
پروژه های نرم افزاری، و فراهم آوردن امکان ممیزی و کنترل             مدیریت پروژه در     

 .کیفیت این گونه طرح هاست

                                                 
1 PMP: Project Management Plan 
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 دامنه کاربرد 1-2

استاندارد ارائه شده در این سند، مطالب الزم برای تهیه و ارائه طرح مدیریت پروژه                
در مورد پروژه های نرم افزاری که قالب       .  در پروژه های نرم افزاری را دربرمی گیرد     

ده در این استاندارد برای تهیه طرح مدیریت پروژه در آنها استفاده می شود،              ارائه ش 
هیچ گونه محدودیتی از نظر حجم پروژه، نوع نرم افزارهای تولیدشده در جریان                  
پروژه، متدولوژی و مدل فرآیند انتخاب شده و ابزار بکارگرفته شده برای تولید                   

 . نرم افزار وجود ندارد

ده در این استاندارد برای تهیه طرح مدیریت پروژه های                  هرچند قالب ارائه ش    
نرم افزاری تهیه شده است، با این وجود استفاده از آن برای تهیه طرح مدیریت                      
پروژه در سایر پروژه های انفورماتیکی و در زمینه های مشابه و مرتبط با نرم افزار،              

  . می باشدبا رعایت موارد اختالف و اعمال تغییرات الزم، امکان پذیر

از استاندارد ارائه شده در این سند می توان برای تهیه طرح مدیریت پروژه برای                   
که ممکن است پروژه     (پروژه هایی که به صورت زیرپروژه ای از یک پروژه اصلی            

 .اجرا می شوند، نیز استفاده نمود) نرم افزاری نباشد

ه منظور آموزش نحوه تهیه    باید توجه نمود که این استاندارد با مقاصد آموزشی و ب           
به همین دلیل آنچه در آن ارائه می شود،         .  طرح های مدیریت پروژه تهیه نشده است       

.  تهیه این طرح    فرآیند طرح مدیریت طرح است، و نه استاندارد           فرآوردهاستاندارد  
فرآیند برنامه ریزی پروژه و تهیه طرح مدیریت طرح ممکن است لزوماً با ترتیب ارائه               

 . تشریح مطالب استاندارد طرح مدیریت طرح یکی نباشدشده در
  

 تعاریف  1-3

 :در نگارش این طرح، از اصطالحات زیر استفاده شده است

منظور از پروژه در این سند، هر پروژه  نرم افزاری است که از قالب           :  پروژه 1-  3-  1
ارائه شده در این استاندارد، برای تهیه طرح مدیریت پروژه در آن استفاده             

 .می شود

پروژه ای است که موضوع آن انجام همه یا بخشی از            :  پروژه نرم افزاری  2-  3-  1
 . باشد2فعالیت های زیستچرخ توسعه نرم افزار

                                                 
2 Software Development Lifecycle 
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بخشی از یک پروژه، که با توجه به دامنه، اهداف، نتایج و یا                :  3زیرپروژه 3-  3-  1
 . منابع مورد نیاز، بتوان آن را به صورت یک پروژه مستقل در نظر گرفت

یقی یا حقوقی است که پروژه به درخواست و سفارش          شخص حق :  کارفرما 4-  3-  1
 .او اجرا می شود

شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به اجرای پروژه متعهد            :  4کارگزار 5-  3-  1
 .گردیده است

شخص حقیقی یا حقوقی است که انجام بخشی از پروژه           :  5کارگزار فرعی  6-  3-  1
 .از سوی کارگزار به او واگذار شده است

واجد صالحیتی که پس از تهیه نرم افزار، از آن               هر یک از افراد    :  کاربر 7-  3-  1
 .استفاده خواهند نمود

منظور از ناظر، شخص حقیقی یا حقوقی است که از سوی کارفرما              :  ناظر 8-  3-  1
ناظر ممکن است   .  به منظور نظارت بر حسن اجرای پروژه تعیین شده است        

شخص حقیقی یا حقوقی مستقل از سازمان کارفرما، یکی از واحدهای                
ازمان کارفرما، و یا یک یا چند نفر از کارکنان کارفرما باشد که                 تابعه س 

 .عهده دار انجام وظایف نظارتی می گردند

به مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده و سامان مندی گفته          :  تضمین کیفیت   9-  3-  1
می شود که برای حصول اطمینان از تطابق ویژگی های همه یا بخشی از                

 6.ای اعالم شده باید انجام شودفرآورده ها با مشخصات و نیازه

چارچوبی شامل فرآیندها، فعالیت ها و وظایفی که در طی              :  مدل فرآیند  1-3-10
مراحل توسعه، بهره برداری و نگهداری از یک فرآورده نرم افزاری اجرا             

 7.می شوند

 مجموعه ای از فعالیت های مرتبط که ورودی های مشخصی را به            :8فرآیند 1-3-11
 یک فرآیند مجموعه ای است همگن       9. کنندخروجی های مشخصی تبدیل می   

                                                 
3 Sub-project 
4 Contractor 
5 Subcontractor 
6 IEEE-730: p.3 
7 ISO-12207: p.3 (Life cycle model) 
8 Process 
9 ISO-12207: p.4 (Process) 
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هر فرآیند  .  از وظایف مرتبط که یکی از اهداف پروژه را برآورده می کنند           
هر فرآیند  .  به تولید یک یا چند فرآورده کلیدی پروژه منجر می شود               

رشته ای از فعالیت های مرتبط است که معموالً برای انجام آنها مهارت های           
 به عبارت دیگر، فرآیندها باالترین سطح         10.ستمشابه و مرتبط الزم ا       

  . تقسیم بندی وظایف یک پروژه نرم افزاری از نظر نوع وظایف است

فرآیندی است که برای اطمینان از تطابق ویژگی های                   :  11تصدیق 12-  3-  1
یک فعالیت در چرخه توسعه نرم افزار، با نیازهای اعالم            )  های (فرآورده

 12.شده همان مرحله انجام می شود

فرآیند ارزیابی یک محصول نرم افزاری، که با هدف                :  13ه گذاریصح 13-  3-  1
 14.اطمینان از تطابق ویژگی های آن با نیازهای کاربر انجام می شود

بررسی رسمی فرآورده ها و فرآیندهای پروژه      :  15)بازنگری فنی (بازنگری   14-  3-  1
برای اطمینان از تطابق این فرآورده ها و فرآیندها با استانداردهای پروژه             

 نیازهای کاربران، که به شکل گروهی و در طی جلسات رسمی انجام              یا/و
موضوع هر بازنگری فنی ممکن است بررسی و ارزیابی یک               .  می گردد

 16.فرآورده یا فرآیند خاص پروژه باشد

غیر (بررسی رسمی فرآورده های پروژه توسط یک یا چند نفر          :  17بازرسی 15-  3-  1
 خطاها و موارد عدم تطابق       که به منظور شناسایی   )  از تهیه کننده فرآورده  

این فرآورده ها با استانداردهای توسعه یا نیازهای کاربران، پس از تهیه              
تفاوت بازرسی با بازنگری فنی در این         .  18این فرآورده ها انجام می شود    

(در بازرسی تنها فرآورده ها بررسی می شوند، نه فرآیندها، و      )  1(است که   
تنها پس از تهیه فرآورده انجام          بازرسی بر خالف بازنگری فنی          )  2

 .می شود، نه در حین تهیه

                                                 
10  CDM-HND: p.1-5 
11 Verification 
12 ISO-12207: p.5 (Verification) 
13 Validation 
14 ISO-12207: p.5 (Validation) 
15 Technical review 
16 IEEE-1028: p.5 (Technical Review) 
17 Inspection 
18 IEEE-1208: p.4 (Inspection) 
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بررسی غیررسمی فرآورده های پروژه برای اطمینان      :  19بازنگری گام به گام  16-  3-  1
یا نیازهای  /از تطابق این فرآورده ها و فرآیندها با استانداردهای پروژه و           

 20.کاربران، که به شکل گروهی و در طی جلسات غیررسمی انجام می گردد

بررسی رسمی فرآورده ها یا فرآیندهای پروژه برای ارزیابی           :  21زیممی 17-  3-  1
یا نیازهای  /تطابق این فرآورده ها و فرآیندها با استانداردهای پروژه و             

کاربران، که توسط شخص یا گروهی مستقل از تهیه کنندگان فرآورده ها یا           
 22.مجریان فرآورده ها انجام می شود

ک نرم افزار یا جزء نرم افزاری         فرآیند بررسی یا اجرای ی        :  23آزمون 18-  3-  1
به صورت دستی یا خودکار، به منظور ارزیابی تطابق ویژگی های آن با               
نیازهای مشخص شده از قبل، و یا به منظور مقایسه بین نتایج موردانتظار            

آزمون اساساً پس از هر واحد پیاده سازی قابل اعمال است          .  و نتایج واقعی  
بسته به سطح   .  باشد شده و قابل اجرا می    های نوشته    و موضوع آن برنامه   

های موضوع آزمون، سطوح مختلفی از آزمون قابل اجرا               تکامل برنامه 
 .است

مجموعه مستندات، ابزارها و اجزای نرم افزاری که یک نسخه            :  پیکربندی 19-  3-  1
 .خاص از یک نرم افزار را مشخص می کند

 کنترل ارائه و    فرآیند شناسایی اقالم پیکربندی،   :  CM(24 (مدیریت پیکربندی  20-  3-  1
تغییرات این اقالم در طول زیستچرخ توسعه نرم افزار، ثبت و گزارشدهی              
وضعیت اقالم پیکربندی و درخواست های تغییر، و تصدیق صحت اقالم              

 .پیکربندی را مدیریت پیکربندی می نامیم
 
  

 اختصارات 1-4

 :در نگارش این طرح، از اختصارات زیر استفاده شده است

1-3-12 PMP :پروژهطرح مدیریت  

                                                 
19 Walk-through (Walkthrough) 
20 IEEE-1028: p.5 (Walk-through) 
21 Auditing 
22 IEEE-1028: p.4(Audit) 
23 Test 
24 CM: Configuration Management 
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1-3-13 MDD :سند توصیف متدولوژی 

1-3-14 QA : تضمین کیفیت 

1-3-15 V&V : تصدیق و صحه گذاری 
   

 منابع و مراجع 1-5

 : استاندارد  استفاده شده استتهیه اینجع زیر برای ااز مر
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 قالب طرح مدیریت پروژه. 2

در استفاده از قالب     .  مدیریت پروژه در این فصل ارائه می شود          طرح    استانداردقالب  
 :استاندارد ارائه شده باید به نکات زیر توجه نمود

o           سرفصل های ارائه شده در قالب استاندارد، باید به عنوان سرفصل های حداقل
دیگر به طرح های مدیریت      به این ترتیب افزودن سرفصل های        .  تلقی گردد 

در این صورت   .  پروژه، به دلیل الزامات قراردادی یا دالیل دیگر مجاز می باشد        
توصیه می گردد افزودن مطالب اضافی بگونه ای صورت پذیرد که                      
سرفصل های موجود در این استاندارد، با همین ترتیب و همین شماره گذاری            

 .قابل تشخیص باشد

o    مشخص )  *( شده در قالب استاندارد، با عالمت          برخی از سرفصل های ذکر
ذکر مطالب ذیل این سرفصل ها در طرح، برخالف سایر سرفصل ها            .  شده اند

اجباری نیست و می توان به دلیل حجم پروژه، توافق کارفرما و کارگزار، یا                
بالموضوع بودن مطالب آن سرفصل با توجه به موضوع پروژه، چنین                  

ح حذف نمود، بی آنکه تطابق آن طرح با این              سرفصل هایی را از یک طر      
در صورت حذف مطالب این سرفصل ها از یک           .  استاندارد خدشه دار گردد  

طرح، عناوین سرفصل های حذف شده باید در طرح ذکر شده و دالیل و                    
 . توجیهات حذف هر سرفصل بیان گردد

o             و »  ...باید«،  »...ضروری است «در تشریح مطالب استاندارد، از واژه های
رعایت موارد  .  برای بیان ضرورت و الزام استفاده شده است             »  ...نباید«

مشخص شده با این واژه ها برای تطابق یک طرح با این استاندارد ضروری               
 .است

o      برای بیان مواردی   »  ...شایسته است «و  »  ...توصیه می شود «همچنین از واژه
با این استاندارد    استفاده شده است که رعایت آنها برای تطابق یک طرح                

 .ضروری نیست، اما رعایت آنها توصیه می گردد

o   رعایت .  نیز برای بیان موارد اختیاری استفاده شده است         »  ...می توان«واژه
موارد مشخص شده با این واژه  برای تطابق یک طرح با این استاندارد                     

 .ضروری نیست

o               پروژه را     در صورت توافق کارگزار با کارفرما، می توان طرح مدیریت 
در این صورت هریک از سرفصل هایی      .  به صورت تدریجی تکمیل و ارائه کرد     
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در «که در اصالحیه های بعدی طرح تکمیل خواهد شد، باید با عباراتی نظیر                
 .، مشخص گردد»اصالحیه های بعدی تکمیل خواهد شد

o              در هر سند      25قسمت های ابتدایی هر طرح که به منظور کنترل مستندات 
، فهرست   28، تاریخچه  27، تائیدیه  26مانند صفحه روکش    ( می شود     گنجانده

، جزء الزامات این استاندارد نبوده و مشمول ضوابط عمومی              ...)مطالب و   
 .مستندسازی هر پروژه می باشد

 
 

                                                 
25 Document Control 
26 Cover Page 
27 Approval 
28 History 



 2 فاز –) نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار   65     از 13صفحه    

 NMTN.STD.ProjPlan استاندارد طرح مدیریت پروژه 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 ]صفحه روکش[

 ]تائیدیه[

 ]تاریخچه[
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 مقدمه . 1

 هدف 1-1
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 تعاریف  1-3

 اختصارات 1-4
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 سایر تجهیزات و امکانات 4-2-4

 برنامه کار . 5

 ساختار تفکیکی کار 5-1

 زمانبندی تفصیلی 5-2

 برنامه تحویل فرآورده ها 5-3
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باید توجه نمود که     .  در این بخش هریک از سرفصل های قالب یادشده تشریح می گردد            
سرفصل های استاندارد، با عبارات زیرخط دار مشخص شده است، و سایر عباراتی که در        

 .شده اند، جزء قالب استاندارد نمی باشندتوضیح هر مطلب ذکر 
   
 ]صفحه روکش[

 :در صفحه روکش طرح حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

o  طرح مدیریت پروژه«عنوان« 

o عنوان کامل پروژه 

o عنوان کارفرما 

o  عنوان کارگزار 

o تاریخ تهیه طرح 

o  به انضمام شماره اصالحیه(شناسه سند( 

o تعداد صفحات سند 

 ]تائیدیه[

 : قسمت تائیدیه، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشددر

o  سند) یا تهیه کنندگان(نام، سمت و امضای تهیه کننده 

o  مسئول کنترل کیفی سند) یا افراد(نام، سمت و امضای فرد 

o  مسئول تائید و تصویب سند) یا افراد(نام، سمت و امضای فرد 

o انتاریخ بررسی و تائید سند توسط هریک از تائیدکنندگ 

 ]تاریخچه[

 :در قسمت تاریخچه، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

o       هر یک از اصالحیه های پیشین و             29شماره و تاریخ تصویب 
 اصالحیه فعلی

o            شرح مختصری از دالیل صدور هر اصالحیه و شماره صفحات یا
 .شماره بندهایی که تغییر کرده است

 ]فهرست مطالب[

 :زیر باید ذکر شده باشددر فهرست مطالب، حداقل مطالب 

o شماره بندهای سند 

                                                 
29 Approval 
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o عنوان کامل هر بند 

o شماره صفحه شروع هر بند 

توصیه می گردد در نسخه الکترونیکی سند، عنوان هر بند با استفاده از                
 .، به ابتدای بند مربوطه در سند متصل شود30امکان اتصال ابرمتنی

 مقدمه .1

 :مقدمه طرح باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 دفه 1-1

می توان به  .  در این بند، هدف از تهیه طرح به طور خالصه ذکر می گردد              
مواردی از قبیل نام پروژه ای که طرح برای آن تهیه می شود، اهداف کلی از              

 .تهیه طرح و ضرورت تهیه آن اشاره نمود

 دامنه کاربرد 1-2

در صورتی  .  دامنه کاربرد طرح به طور دقیق باید در این بند تشریح گردد            
مطالب مندرج در طرح تنها برای برنامه ریزی و کنترل بخشی از پروژه             که  

کاربرد دارد، و یا اینکه مفاد آن تنها تا زمان معینی معتبر است، این                      
همچنین فرآیندها و    .  محدودیت ها باید بروشنی مورد اشاره قرار گیرد          

 .قسمت هایی که از دایره شمول طرح خارج است، باید به صراحت ذکر گردد

 تعاریف  1-3

کلیه واژگان تخصصی و اصطالحاتی که در تهیه طرح از آنها استفاده                 
شده است، باید در این قسمت ذکر شده و برای هریک تعریف روشنی                   

 . ارائه گردد

 پروژه تهیه شده است،       31درصورتی که سند دیگری به عنوان واژه نامه        
 .جاع دادمی توان به جای تکرار مطالب آن در این بند، به آن سند ار

 اختصارات 1-4

مورداستفاده در طرح، باید فهرست       )   های32کوته نوشت(کلیه اختصارات    
 .شده و تشریح گردند

                                                 
30 Hyperlink 
31 Glossary 
32 Abbreviations (Acronyms) 
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 اسناد مرتبط 1-5

 :در این بند فهرست و مشخصات اسناد زیر باید ذکر شود

o                     منابع و مراجعی که برای تهیه طرح از آنها استفاده شده است
  ...)کتابهای مرجع، اسناد قراردادی و قانونی،(

o سایر اسناد پروژه که در این طرح به آنها ارجاع داده شده است. 

o استاندارد حاضر 

برای هر سند فهرست شده در این بند، مشخصات کامل سند، تا حدی که                
در مورد  .  شناسایی سند به صورت یگانه ممکن باشد، باید ذکر گردد              

بت چاپ و تاریخ    ، ناشر، نو  )یا نویسندگان (کتابها، ذکر عنوان، نام نویسنده      
در مورد سایر اسناد، عنوان کامل، شناسه سند،          .  انتشار توصیه می شود  

 .و تاریخ انتشار باید قید گردد) درصورت وجود(شماره اصالحیه 

 *مرور طرح 1-6

در این بند، قسمت های مختلف طرح و محتوای اجمالی هر قسمت، باید                  
 .به صورت گذرا تشریح گردد

 *روش تغییر طرح 1-7

. ند، روش و ضوابط تجدیدنظر و تغییر طرح باید تشریح گردد              در این ب  
اشاره به مواردی از قبیل مرجع یا مراجع تصمیم گیری برای تجدیدنظر،              

بعدی توصیه   )  های (تغییر، کنترل، تائید، تصویب و انتشار اصالحیه            
همچنین اگر برنامه زمانی خاصی برای تجدیدنظر و تغییرات              .  می گردد

با ذکر تاریخ های مشخص یا با      (نظر می باشد، این برنامه     آینده طرح مورد    
 .باید ذکر شود) ارجاع به مراحل و مقاطع پروژه

 مرور پروژه .2

 :مرور پروژه باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 موضوع و محدوده  2-1

 پروژه باید در این بند بروشنی و با دقت تشریح               33موضوع و محدوده  
 :عیین محدوده پروژه توصیه می گرددتوجه به موارد زیر در ت. گردد

o پروژه برای تهیه چه نرم افزاری اجرا می شود؟ 

                                                 
33 Scope 
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o        برخوردار  34نرم افزار یادشده از چه توانائی ها و کارکردهای اصلی 
 خواهد بود؟

o         هدف از اجرای پروژه، تهیه کل نرم افزار است، یا بخش های خاصی
 از آن؟

o           های(، یا واحد   )ها(کاربر نهایی این نرم افزار چه افراد، سازمان (
 سازمانی خواهند بود؟

o               آیا هدف از اجرای پروژه، انجام کل زیستچرخ توسعه نرم افزار
 است، یا بخشی از آن؟ درصورت اخیر، کدام بخش ها؟

o                       آیا پروژه به صورت مستقل انجام می شود، یا به عنوان
 زیرپروژه ای از یک پروژه دیگر؟

o          محسوب می شود، در چه      نرم افزاری که فرآورده نهایی پروژه
 باید نصب و راه اندازی شود؟) هایی(مکان

o                    کارگزار برای شناخت نیازمندی های اولیه، و تغییر در این
نیازمندی ها، از نظرات کدام بخش از سازمان کارفرما استفاده               

 خواهد کرد؟

o             نیز )  35بازمهندسی فرآیندها  (آیا پروژه شامل بهبود عملیات
 می باشد، یا خیر؟

o فزار نهایی باید با چه نرم افزارهای دیگری در محیط اجرا                نرم ا
 ارتباط عملیاتی و اطالعاتی داشته باشد؟

o           ،درتهیه نرم افزار از چه زبانهای برنامه نویسی، محیط های توسعه
ابزارهای طراحی، نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده، و سایر                

 نرم افزارهای کمکی استفاده خواهد شد؟

o  نرم افزار شامل چه عناصری از نظر سخت افزار،            محیط اجرایی 
سیستم عامل، شبکه و نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده خواهد              

 بود؟

o معماری فنی نرم افزار نهایی چه خواهد بود؟ 

                                                 
34 Major Functionality 
35 Business Process Re-engineering 



 2 فاز –) نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار   65     از 19صفحه    

 NMTN.STD.ProjPlan استاندارد طرح مدیریت پروژه 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

o            آیا تبدیل اطالعات موجود یا تهیه اطالعات اولیه برای نرم افزار، در
 محدوده پروژه می گنجد؟ اگر بلی، چه اطالعاتی؟

o              چه سطوح یا مراحلی از آزمون نرم افزار در محدوده پروژه قرار
 دارد؟

o                ،آیا آموزش نرم افزار نیز در محدوده پروژه قرار دارد؟ اگر بلی
چه مطالبی آموزش داده خواهد شد، در چه سطحی، و به چه                   

 کسانی؟

مطالب مندرج در بند موضوع و محدوده پروژه منحصر به موارد یادشده             
مطالب الزم برای تعیین و تحدید دقیق محدوده و موضوع             نیست و کلیه     

 .پروژه باید در این قسمت ذکر گردد

در صورتی که همه یا بخشی از موارد و مطالب الزم برای تعیین محدوده               
تهیه ) 36مثالً سند مشخصات نیازمندی های نرم افزار(پروژه در سند دیگری     

 . آن سند ارجاع دادشده یا خواهد شد، می توان مطالب مرتبط را به

 تحویل دادنی ها 2-2

، اعم از     37در این بند، فهرست کلیه فرآورده های تحویل دادنی پروژه              
نرم افزار نهایی، نرم افزارهای کمکی، بانکهای اطالعاتی، مستندات،                  

برای هر  .  باید ذکر گردد  ...  گزارش های مدیریتی، دوره های آموزشی و        
ذکر .  فرآورده باید ذکر گردد       فرآورده تحویل دادنی، حداقل عنوان          

نرم افزار، (مشخصات کمکی مانند شرح مختصر محتوای فرآورده، نوع             
، و مرحله ای که در پایان آن فرآورده تحویل          ...)بانک اطالعاتی، مستندات،    
 .می شود، توصیه می گردد

به منظور ارائه مشخصات تحویل دادنی های پروژه، می توان از فرم زیر              
 :استفاده نمود

 
 ردیف شرح/عنوان نوع مرحله

    

 

                                                 
36 SRS: Software Requirements Specification 
37 Deliverables 
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 محدودیت ها و مفروضات 2-3

اعم از الزامات   (در این بند کلیه محدودیت ها و مفروضات حاکم بر پروژه            
از جمله می توان به     .  ، باید بروشنی ذکر گردد     )قراردادی، فنی یا مدیریتی    

 ):ولی محدود به این موارد نمی شود(موارد زیر اشاره نمود 

o  پروژهمحل اجرای 

o مدت اجرای پروژه 

o تاریخ یا شرایط آغاز پروژه 

o تاریخ تحویل آخرین فرآورده یا پایان قرارداد 

o شرایط تعلیق یا توقف پروژه پیش از پایان 

o میزان بکارگیری و مشارکت عوامل کارفرما 

o ... 

 *ارتباط با سایر پروژه ها 2-4

در صورتی که بین اجرای پروژه، با سایر پروژه هایی که در محیط                     
کارفرما، کارگزار یا شخص ثالثی اجرا شده است، درحال اجراست، یا اجرا          
خواهد شد، هرگونه ارتباط قابل ذکری وجود دارد، اینگونه ارتباطات باید             

 .در این بند ذکر گردند

 مخاطرات 2-5

برای هر  .  مخاطرات شناسایی شده برای پروژه، در این بند باید ذکر گردند          
ذکر سایر مشخصات   .  اطره باید ذکر گردد   مخ)  شرح(مورد، حداقل عنوان    

پیشگیری، کاهش اثرات،   (از قبیل احتمال وقوع، درجه تاثیر، گونه مقابله            
 .و روش مقابله توصیه می گردد...) جبران اثرات، 

به منظور ارائه نتایج تحلیل مخاطرات پروژه، می توان از فرم زیر استفاده              
 :نمود

 روش مقابله
گونه 
مقابله

درجه 
 رتاثی

احتمال وقوع ردیف شرح/عنوان

      

توصیه می شود برنامه شناسایی، تحلیل و مدیریت مخاطرات پروژه در              
طول اجرای آن، شامل مسئولیت، روش ها، و ضوابط شناسایی و مقابله با             

 .مخاطرات در این بند تشریح گردد
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 سازماندهی .3

 :سازماندهی پروژه باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 ار سازمانیساخت 3-1

 38در این بند ساختار سازمانی پروژه، باید درقالب یک نمودار تشکیالتی             
ضوابط ترسیم این نمودار به استانداردهای سازمانی کارگزار        .  ارائه گردد 

 :بستگی دارد، اما رعایت نکات زیر ضروری است

o                برای هر یک از عناصر موجود در نمودار، عنوان کامل و گویایی
 .باید ذکر شود

o    باید به نحو مناسبی از    ...)  کمیته، گروه، واحد،    (واحدهای سازمانی
 .متمایز گردند...) مدیر، مسئول، (افراد 

o           خطوط فرماندهی و گزارش دهی باید به طور مشخص و بدون ابهام
 .ترسیم شده باشند

ذکر اسامی افرادی که در ساختار سازمانی پروژه نقش دارند، ضروری              
 الزامات قراردادی کارگزار موظف به ذکر اسامی           نیست، مگر آنکه بنابر    

همچنین می توان فهرست اسامی عناصر کلیدی پروژه را به صورت          .  باشد
 .پیوست به انتهای طرح افزود، و در این بند به آن ارجاع داد

 واسط های سازمانی 3-2

در این بند، عناوین نهادها و افراد خارج از سازمان اجرایی پروژه که                   
، باید ...)نمایندگان کارفرما، ناظر،   (این سازمان مرتبط می باشند     به نحوی با   

نوع ارتباط با هریک از این نهادها یا افراد و همچنین آن              .  مشخص گردند 
بخش از سازمان اجرایی پروژه که موظف به برقراری ارتباط می باشد، و             

، مکاتبه رسمی، مکاتبه غیررسمی    :  به عنوان مثال (نحوه برقراری ارتباط     
 .باید مشخص شود...) برگزاری جلسه، ارسال پیام الکترونیکی، 

نشانی، شماره تلفن، شماره نمابر،      (توصیه می شود سایر اطالعات کمکی       
 .هریک از واسط های سازمانی نیز ذکر شود...) نشانی پست الکترونیکی، 

 شرح وظایف و اختیارات 3-3

از ارکان و عناصر     در این بند، وظایف، اختیارات و مسئولیت های هریک            
. ذکر شده اند، باید تشریح گردد     )  1-3(سازمان اجرایی پروژه، که در بند        

                                                 
38 Organization Chart 
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رعایت قالب خاصی برای تشریح این وظایف و اختیارات الزم نیست، اما               
درهر صورت توضیحات ارائه شده باید به اندازه کافی تعیین کننده                   

 .یی پروژه باشدمسئولیت و حدود اختیارات هریک از ارکان سازمان اجرا

 *ارتباطات 3-4

دراین بند، باید نحوه برقراری ارتباطات بین اعضای سازمان اجرای پروژه        
ارتباط شفاهی، ارتباط    (نحوه برقراری ارتباط با هر عضو          .  تعیین گردد 

. و روش برقراری ارتباط باید ذکر شود          ...)  کتبی، ارتباط الکترونیکی،      
ای برقراری ارتباط با هر عضو       همچنین توصیه می شود اطالعات الزم بر      

 .ذکر گردد...) نشانی، تلفن، نمابر، پست الکترونیکی، ساعات تماس و (

 منابع .4

 :بخش منابع پروژه، باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 )کارکنان(منابع انسانی  4-1

. پروژه باید تشریح گردد   )  کارکنان(در این بند، برنامه تامین منابع انسانی        
 :اید حداقل شامل بندهای فرعی زیر باشداین بند ب

 نیروی انسانی مورد نیاز 4-1-1

دراین بند مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای پروژه باید               
برای هر نقش در سازمان اجرایی پروژه، شرایط احراز              .  تشریح گردد 

و تعداد مورد نیاز،      ...)  مهارتهای علمی و عملی، تخصص، سابقه کار،            (
 .یخ شروع بکارگیری در پروژه و تاریخ پایان آن باید ذکر شودتار

برای تشریح نیروی انسانی موردنیاز پروژه، می توان از فرمی مشابه فرم             
 :زیر استفاده کرد

 
پایان 

 بکارگیری

شروع 
 بکارگیری

ردیف نقش شرایط احراز تعداد

      
 

 روش تامین نیروی انسانی 4-1-2

نی موردنیاز برای اجرای پروژه باید تشریح           روش تامین نیروی انسا     
برای تامین نیروی انسانی، می توان از کارکنان فعلی کارگزار،                .  گردد
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استخدام کارکنان جدید، پیمان سپاری، یا ترکیبی از این روش ها استفاده             
 .نمود

 برنامه زمانی تامین نیروی انسانی 4-1-3

 موردنیاز پروژه باید تشریح     دراین بند برنامه زمانی تامین نیروی انسانی      
برای هر نقش سازمانی، تاریخ و زمانهای الزم برای شناسایی،               .  گردد

جذب، آموزش، آشنایی و توجیه، بکارگیری و رهاسازی هرنفر باید                  
 .مشخص گردد

 *طرح آموزش نیروی انسانی 4-1-4

در صورتی که برای بکارگیری همه یا بخشی از نیروی انسانی پروژه،                
ای خاصی الزم باشد، در این بند باید عناوین، محتوا، تاریخ ارائه            آموزش ه

 .و سایر مشخصات این آموزش ها ذکر شود

 *)بودجه(منابع مالی  4-2

همچنین .  بودجه الزم برای اجرای کل پروژه باید در این قسمت ذکر گردد            
توصیه می شود تسهیم بودجه به تفکیک هریک از مراحل و فعالیت های                

 .مشخص گرددعمده آن 

 سایر منابع 4-3

در این بند، برنامه تامین سایر منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه باید                 
 :این بند باید حداقل شامل بندهای فرعی زیر باشد. تشریح گردد

 نرم افزار 4-3-1

فهرست و مشخصات نرم افزارهای الزم برای اجرای پروژه باید در این               
 نرم افزار به عالوه مشخصات الزم برای         ذکر عنوان هر   .  بند ذکر گردد   

 .و تعداد نصب آن ضروری است...) ، 39شماره گونه(شناسایی 

 سخت افزار 4-3-2

فهرست و مشخصات تجهیزات سخت افزاری الزم برای اجرای پروژه باید           
ذکر مشخصات الزم برای شناسایی هر جزء            .  در این بند ذکر گردد       

داد موردنیاز از هر جزء، ضروری         و تع ...)  ،  40پیکربندی(سخت افزاری  
 .است

                                                 
39 Version 
40 Configuration 



 2 فاز –) نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار   65     از 24صفحه    

 NMTN.STD.ProjPlan استاندارد طرح مدیریت پروژه 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 *فضای کاری 4-3-3

فضای کاری مورد نیاز برای اجرای پروژه، بر حسب تعداد نفر یا مساحت             
 . مورد نظر، باید در این بند ذکر گردد

 سایر تجهیزات و امکانات 4-3-4

سایر تجهیزات و امکانات الزم برای اجرای پروژه باید در این بند ذکر                  
جمله این تجهیزات و امکانات می توان به تجهیزات اداری متعارف،          از  .  گردد

، وسایل نقلیه، امکانات     ...)تلفن، نمابر، اتصال اینترنت،       (امکانات ارتباطی    
 .اشاره نمود... مسافرت و اقامت در خارج از محل اصلی اجرای پروژه و 

 برنامه کار .5

 : باشدبخش برنامه کار پروژه، باید حداقل شامل بندهای زیر

 ساختار تفکیکی کار 5-1

 پروژه، باید تا حد فعالیت های         (WBS)در این بند ساختار تفکیکی کار        
محدودیتی در مورد قالب ارائه      .  کاری پایه به تفکیک مراحل تشریح شود       

WBS              وجود ندارد، اما در هر صورت مشخصات زیر باید برای هریک از 
 :فعالیت های کاری ذکر گردد

o شناسه 

o  ختصرشرح م(عنوان( 

o شرح فعالیت 

o منابع مورد نیاز 

o نتایج/فرآورده ها 

o وابستگی به سایر فعالیت ها 

 زمانبندی تفصیلی 5-2

در مورد قالب ارائه    .  در این بند، زمانبندی تفصیلی پروژه باید ارائه گردد         
محدودیتی ...)  به شکل جدول، نمودار گانت، نمودار شبکه ای،         (این برنامه   

 اطالعات زیر باید از برنامه ارائه شده           وجود ندارد، اما در هر صورت       
 :قابل استخراج باشد

o عناوین فعالیت های کاری 

o زمان شروع هر فعالیت 

o زمان خاتمه هر فعالیت 
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به عنوان (عالوه بر ارائه این اطالعات، مبنا و مفروضات تدوین زمانبندی              
 .باید بروشنی بیان گردد) مثال احتساب یا عدم احتساب روزهای تعطیل

یعنی اینکه زمانبندی به تفکیک چه سطحی از         (زمانبندی ارائه شده      عمق  
WBS     به الزامات قراردادی و توافق کارگزار و          ) پروژه تهیه شده است ،

همچنین ممکن است این عمق در مورد مراحل             .  کارفرما بستگی دارد   
مختلف پروژه تفاوت داشته باشد، به این معنی که برای مراحل آغازی                 

ی در حد فعالیت های جزئی و برای مراحل بعدی در حد                پروژه زمانبند 
فعالیت های کالن تهیه شده و در اصالحیه های بعدی، بتدریج زمانبندی               

 .تفصیلی همه مراحل  ارائه گردد

در هر صورت مراحل و فعالیت هایی که مبنای تدوین زمانبندی پروژه قرار            
 .سازگار باشند) 1-5(گرفته اند، باید با محتوای بند 

 برنامه تحویل فرآورده ها 5-3

. در این بند، برنامه زمانی تحویل همه فرآورده های پروژه، باید ارائه گردد            
 . سازگار باشد) 2-5(این برنامه باید با زمانبندی ارائه شده در بند 

برای ارائه برنامه تحویل فرآورده های پروژه می توان از فرمی مشابه فرم            
 :زیر استفاده نمود

 
حویلتاریخ ت ردیف عنوان فرآورده شرح نوع

     

 
 *پایان پروژه 5-4

. در این بند اقداماتی که در پایان پروژه انجام خواهد شد، باید ذکر گردد                
این اقدامات ممکن است شامل تحویل نهایی فرآورده ها، تنظیم و مبادله                
صورتجلسه های تحویل نهایی، تسویه حساب، بایگانی اسناد و مدارک،              

 .منابع پروژه و سایر اقدامات مشابه باشدرهاسازی 

 پایش و کنترل .6

 : و کنترل پروژه باید حداقل شامل بخش های زیر باشد41بخش پایش

                                                 
41 Monitoring 



 2 فاز –) نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار   65     از 26صفحه    

 NMTN.STD.ProjPlan استاندارد طرح مدیریت پروژه 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 کنترل نیازمندی ها 6-1

در این بند روش ها و ضوابط کنترل تغییرات نیازمندی های نرم افزار باید             
ا، مسئولیت و اختیارات تعیین، تغییر و تصویب نیازمندی ه            .  ذکر گردد 

 .سازمان و گردش کار الزم به این منظور باید تشریح گردد

 کنترل پیشرفت کار 6-2

این بند باید   .  در این بند، روش کنترل پیشرفت کار پروژه باید تشریح گردد          
 :حداقل شامل بندهای فرعی زیر باشد

 نحوه محاسبه پیشرفت  پروژه 6-2-1

. د تشریح گردد  در این بند روش و ضوابط میزان پیشرفت کار پروژه بای            
مقاطعی که می توان پیشرفت کار را اندازه گیری نمود، و ضوابط محاسبه             

 WBSمطابق با   (پیشرفت کل پروژه برمبنای پیشرفت هریک از اجزای آن          
 .باید روشن شود) پروژه

 روش پایش پیشرفت کار 6-2-2

در این بند روش اطالع مراجع ذیربط از میزان پیشرفت پروژه باید تشریح             
مسئولیت گزارش دهی، مقاطع گزارش دهی و مسئولیت کنترل و تائید         .  رددگ

 .باید مشخص شود

 اقدامات اصالحی 6-2-3

در این بند باید توضیح داده شود که در صورت انحراف پروژه از میزان                
پیشرفت پیش بینی شده، چه اقدامات اصالحی و توسط چه کسانی باید                

 .انجام شود

 *طرح کنترل هزینه 6-3

توصیه .  در این بند، روش و برنامه کنترل هزینه پروژه باید تشریح گردد             
 :می شود در این برنامه، موارد زیر روشن گردد

o  اعم از هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی(نحوه محاسبه هزینه ها( 

o روش و مسئولیت گزارش دهی هزینه ها 

o                 اقدامات اصالحی الزم درصورت انحراف هزینه ها از بودجه
  بینی شدهپیش

 *طرح اندازه گیری 6-4
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های 42در این بند، روش و برنامه جمع آوری، محاسبه و گزارش دهی سنجه          
توصیه می شود در این برنامه، موارد زیر روشن        .  پروژه باید تشریح شود   

 :گردد

o عناوین و تعاریف سنجه های موردنیاز 

o نحوه محاسبه و اندازه گیری هر سنجه 

o ی نتایجنحوه جمع آوری و جمع بند 

 گزارش دهی 6-5

در این بند، روش و ضوابط تهیه و ارائه گزارشهای کنترلی پروژه باید                  
توصیه می شود در مورد هر گزارش عنوان، مسئولیت تهیه،          .  تشریح گردد 

مقاطع تهیه، سرفصل مطالب گزارش، فرم های مرتبط،  نحوه توزیع                   
 . گرددو روش نگهداری سوابق گزارش تشریح ) گیرندگان گزارش(

 فرآیند فنی .7

 :بخش فرآیند فنی پروژه باید حداقل شامل بخش های زیر باشد

 مدل فرآیند 7-1

. در این بند مدل فرآیند مورد استفاده برای اجرای پروژه باید تشریح  گردد            
توصیه می شود در تشریح مدل فرآیند پروژه، الگوی توسعه نرم افزار                

، متدولوژی مورد استفاده،    .)..آبشاری، مارپیچی، تکاملی، توسعه سریع،       (
مراحل و مقاطع عمده، فعالیت های پشتیبان، و ارتباط بین مراحل و                     

 .فرآورده های عمده مشخص گردد

 تهیه شده   (MDD)در صورتی که برای پروژه سند توصیف متدولوژی           
 .باشد، می توان مطالب این بند را به سند یادشده ارجاع داد

 روشها و ابزارها 7-2

فهرست و مشخصات روشها، ابزارها و تکنیک هایی که برای            در این بند     
انجام هریک از مراحل و فعالیت های پروژه مورد استفاده قرار می گیرد،               

در مورد ابزارهای نرم افزاری مورد استفاده، ذکر           .  باید مشخص شود   
 .عنوان و شماره گونه الزامی است

 تهیه شده   (MDD)در صورتی که برای پروژه سند توصیف متدولوژی           
 .باشد، می توان مطالب این بند را به سند یادشده ارجاع داد

                                                 
42 Metric 
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 استانداردهای فنی 7-3

در این بند فهرست و مشخصات استانداردهای فنی که برای انجام هریک              
 .از مراحل و فعالیت های پروژه مورد استفاده قرار می گیرد، باید ارائه شود

 تهیه شده   (MDD)ی  در صورتی که برای پروژه سند توصیف متدولوژ         
 .باشد، می توان مطالب این بند را به سند یادشده ارجاع داد

 زیرساخت فنی 7-4

در این بند مشخصات زیرساخت فنی که برای انجام پروژه مورد استفاده             
زیرساخت فنی شامل سخت افزار، شبکه،       .  قرار می گیرد، باید ارائه شود      

، و نرم افزارهای کمکی برای     نرم افزارهای پایه، ابزارهای مهندسی نرم افزار    
 .آزمون نرم افزار می گردد

 فرآیندهای پشتیبان .8

 :بخش فرآیندهای پشتیبان پروژه باید حداقل شامل بخش های زیر باشد

 مستندسازی 8-1

این طرح باید حداقل    .  در این بند طرح مستندسازی پروژه باید ارائه گردد         
 :شامل اطالعات زیر باشد

o پروژهنحوه شناسه گذاری مستندات  

o محیط نرم افزاری و ابزارهای تهیه نسخه های الکترونیکی مستندات 

o                   نحوه تایپ و        (ضوابط صوری تهیه مستندات پروژه
 ...)صفحه پردازی، نوع قلم های مورد استفاده، روش شماره گذاری، 

o            روال و گردش کار تهیه، آماده سازی، انتشار، نگهداری، و بایگانی
 اسناد

o     ل مستندات، شامل شناسایی، روند تائید و         قواعد و ضوابط کنتر
 تصویب، کنترل نسخه ها، ضوابط دسترسی و انتشار

در صورتی که طرح جداگانه ای برای مستندسازی پروژه تهیه شده است،            
 .می توان مطالب این بند را به آن سند ارجاع داد

 مدیریت پیکربندی 8-2

 پروژه  43کربندیضوابط فرآیند مدیریت پیکربندی باید در طرح مدیریت پی         
 .تدوین و در این بند به آن ارجاع داده شود

                                                 
43 Configuration Management Plan 
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 تصدیق و صحه گذاری 8-3

ضوابط فرآیندهای تصدیق و صحه گذاری باید در طرح تصدیق و                    
 . تدوین و در این بند به آن  ارجاع داده شود(V&V) 44صحه گذاری

 تضمین کیفیت 8-4

وژه  پر 45ضوابط فرآیند تضمین کیفیت پروژه باید در طرح تضمین کیفیت          
 .تدوین و در این بند به آن ارجاع داده شود

 مدیریت کارگزاران فرعی 8-5

این .   پروژه باید ارائه گردد     46در این بند طرح مدیریت کارگزاران فرعی        
 :طرح باید حداقل شامل اطالعات زیر باشد

o              ضوابط شناسایی، تشخیص صالحیت و ارزشیابی کارگزاران
 فرعی

o  کارگزاران فرعی واگذار نمودبخش هایی از پروژه که می توان به 

o مواردی که باید در عقد قرارداد با کارگزاران فرعی رعایت نمود 

o نحوه نظارت بر کار کارگزاران فرعی 

o نحوه تحویل نتایج کار کارگزاران فرعی 

o                   فرم ها، رویه ها و استانداردهای مورداستفاده در مدیریت
 کارگزاران فرعی

دیریت کارگزاران فرعی پروژه تهیه     در صورتی که طرح جداگانه ای برای م      
 .شده است، می توان مطالب این بند را به آن سند ارجاع داد

 پیوست ها .9

کلیه مطالب کمکی که ذکر آنها برای فهم مطالب طرح الزم است، باید به                  
بویژه وجود پیوست زیر در     .  صورت پیوست به انتهای طرح افزوده شود       

 :انتهای طرح توصیه می شود

 *واژه نامه 9-1

کلیه واژگان و اصطالحات فنی استفاده شده در طرح باید در این بخش                 
 47برای هر واژه، ذکر برابر انگلیسی و کوته نوشت           .  توضیح داده شوند   

                                                 
44 Validation & Verification Plan 
45 Quality Assurance Plan 
46 Subcontractor Management Plan 
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واژه نامه باید برحسب حروف الفبای      .  ، ضروری است  )درصورت وجود (
فارسی نیز  -توصیه می شود واژه نامه انگلیسی    .  فارسی مرتب شده باشد    

 .دارائه گرد
 

                                                                                                                                            
47 Abbreviation 
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 نمونه ای از یک طرح مدیریت پروژه )1پیوست 

 
در این قسمت نمونه ای از یک طرح مدیریت پروژه برای یک پروژه نرم افزاری فرضی                    

توجه کنید که این مثال تنها برای روشن ساختن کاربرد استاندارد حاضر             .  ارائه می گردد 
پاره ای از موارد، برخی    همچنین در   .  تهیه شده و صحت محتوای آن مورد نظر نبوده است         

 مشخص  ]...[مطالب  به دلیل رعایت اختصار حذف شده است، که این موارد با عالمت                   
 .گردیده است
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 »الف«سازمان 

 معاونت برنامه ریزی

 مدیریت آمار و اطالعات

 
 طرح مدیریت پروژه

 تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی
 
 

 
 AMAR.PMP.1 :            شناسه سند

 1:       شماره اصالحیه

 15/1/83:           تاریخ انتشار

      50:        تعداد صفحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »ب«شرکت 

 
هرگونه تکثیر و . این سند صرفاً در محدوده توافق شده با کارفرما قابل انتشار و توزیع است

 .دوده ممنوع می باشدتوزیع همه یا بخشی از این سند در خارج از این مح
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 تائیدیه

  نام و نام خانوادگی سمت تاریخ امضا

 تهیه کننده عباس عباسی مدیر فنی 10/1/83 

 کنترل کیفیت علی علوی  QA مسئول 15/1/83 

 تصویب کننده حسین حسینی مدیر پروژه 15/1/83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخچه

 اصالحیهشماره  تاریخ انتشار توضیحات

 0 10/12/82 نسخه اولیه

 تاریخ شروع پروژه به دلیل تاخیر در - 10ص 
 .دریافت پیش پرداخت تغییر کرد

 پست مسئول پیکربندی به سازمان اجرایی - 13ص 
 .طرح افزوده شد

15/1/83 1 
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 مقدمه .1

 هدف 1-1

تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای         این سند دربردارنده طرح مدیریت پروژه          
هدف از تهیه این طرح، تعیین اصول، ضوابط و رویه های           .  می باشد»  الف« سازمان   فصلی

شتیبانی پروژه،  مدیریت پروژه، به منظور ایجاد درک واحد از فرآیندهای مدیریتی، فنی و پ            
 .دربین همه دست اندرکاران و عناصر درگیر در پروژه می باشد

  
 دامنه کاربرد 1-2

. این سند در مرحله برنامه ریزی پروژه تهیه شده و به تصویب مدیر پروژه رسیده است                 
رعایت ضوابط مصرح در این طرح، در تمامی مراحل اجرای پروژه و در انجام کلیه                       

 تیم اجرایی پروژه در شرکت کارگزار انجام می گیرد، ضروری             فعالیت هایی که از سوی    
 . است

و شرکت ناظر، به منظور         »  الف«فعالیت های انجام شده از سوی کارکنان سازمان             
آماده سازی محیط، نظارت بر اجرای پروژه و تحویل نتایج آن از شمول این طرح خارج                  

 .است
 

 تعاریف  1-3

 :د استفاده قرار گرفته استدر نگارش این طرح، اصطالحات زیر مور

منظور از پروژه، پروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی           :  پروژه  1-3-1
 .می باشد

 .می باشد» الف«منظور از کارفرما، دفتر آمار و اطالعات سازمان : کارفرما 1-3-2

 .می باشد» ب«منظور از کارگزار، شرکت : کارگزار 1-3-3

است، که به موجب قرارداد با کارفرما وظایف         »  ج«ظور از ناظر، شرکت       من :ناظر  1-3-4
 . نظارت بر اجرای پروژه را برعهده گرفته است

منظور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که انجام بخشی از پروژه            :  کارگزار فرعی   1-3-5
 . از سوی کارگزار به او واگذار شده است، یا خواهد شد

1-3-6 ]...[ 
 

 اختصارات 1-4

 : نگارش این طرح، اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته استدر

1-4-1 PMP :طرح مدیریت پروژه 

1-4-2 MDD :سند توصیف متدولوژی 

1-4-3 QA : تضمین کیفیت 

1-4-5 ]...[ 
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 اسناد مرتبط 1-5

o  پیوست قرارداد(شرح خدمات تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی( 

o  شناسه طرح کیفیت پروژه، بهAMAR.QAP.1 

o  طرح مدیریت پیکربندی پروژه، به شناسهAMAR.CMP.1 

o  طرحV&V پروژه، به شناسه AMAR.V&V.1 

o  شیوه نامه مستندسازی پروژه، به شناسهAMAR.DOC.1 

o  سند توصیف متدولوژی پروژه، به شناسهAMAR.MDD.1 

o                   سه ، به شنا    »ب«استاندارد مدلسازی داده ها و طراحی بانک اطالعاتی شرکت
STD.DAT.4 

 
 مرور طرح 1-6

 مرور پروژه، شامل موضوع ومحدوده، فرآورده ها،            2پس از این مقدمه، در فصل            
محدودیت ها و مفروضات حاکم بر تهیه این طرح، و ارتباط با سایر پروژه های درحال اجرا    

همچنین در این فصل، مخاطرات عمده پروژه که در           .  ارائه خواهد شد  »  الف«در سازمان   
 .ضر شناسایی شده اند، و نحوه مقابله با این مخاطرات تشریح می گرددحال حا

 به تشریح سازماندهی پروژه، شامل ساختار تشکیالتی، واسط های سازمانی،               3فصل  
وظایف و اختیارات هر یک از ارکان پروژه، و همچنین ارتباطات بین عناصر پروژه                       

 .اختصاص دارد

و )  بودجه(، منابع مالی    )کارکنان(شامل منابع انسانی    منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه،       
 . توضیح داده شده است4سایر منابع، و همچنین نحوه تامین این منابع در فصل 

، برنامه زمانی، زمانبندی     (WBS)، برنامه کار شامل ساختار تفکیکی کار            5در فصل    
 .تحویل فرآورده ها، و برنامه پایان کار ارائه شده است

در این فصل   .  تشریح مکانیزم های پایش و کنترل پروژه اختصاص یافته است          به   6فصل  
طرح های پیش بینی شده برای کنترل نیازمندی ها، کنترل پیشرفت کار، کنترل هزینه ها،                 

، و مکانیزم گزارش دهی توضیح داده       )اندازه گیری(جمع آوری و پایش سنجه های پروژه        
 .شده است

 فرآیند، ابزارها و روشها، استانداردهای فنی، زیرساخت فنی         فرآیند فنی پروژه شامل مدل    
 . تشریح شده است7و طرح پذیرش فرآورده در فصل 

طرح های الزم برای برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای پشتیبان پروژه، شامل مستندسازی،            
 مورد اشاره قرار    8 و مدیریت کارگزاران فرعی در فصل         V&V  ،QAمدیریت پیکربندی،   

 .ته اندگرف

واژه نامه ای مشتمل بر واژگان تخصصی بکاررفته در این طرح به انتهای طرح افزوده شده              
 .است
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 روش تغییر طرح 1-7

 در پایان هریک از مراحل پروژه، باید از نظر تطابق با شرایط واقعی و انحراف                PMPطرح  
 .از برنامه توسط مدیر پروژه بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد

 در مفاد این طرح که مطابق با نظر مدیر پروژه صورت می گیرد، باید در                    هرگونه تغییر 
همچنین تغییرات طرح که     .  کمیته فنی پروژه به طور رسمی مرور شده و تصویب گردد             

منجر به صدور اصالحیه جدید می گردد، همزمان با مبناگذاری، باید به صورت رسمی                  
 .برای کارفرما و ناظر پروژه ارسال گردد

 . مشمول طرح مدیریت پیکربندی پروژه می باشدPMPضوابط تغییر در سایر 
 

 مرور پروژه .2

 موضوع و محدوده 2-1

موضوع پروژه عبارتست از تجزیه و تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار                    
این نرم افزار پس از تهیه در دفتر آمار . »الف«جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی سازمان 

. مان نصب و توسط کارکنان این دفتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت               و اطالعات ساز  
 این نرم افزار از هریک از واحدهای استانی سازمان         (web interface)همچنین واسط وب    

 .قابل دسترسی و استفاده خواهد بود

 :توانائیها و کارکردهای عمده نرم افزار عبارت است از

o             سازمان مطابق قالب های اطالعاتی        امکان ورود اطالعات آمارهای فصلی
، به صورت متمرکز یا از هریک از       »الف«استاندارد دفتر آمار و اطالعات سازمان       

 )از طریق واسط وب(واحدهای استانی 

o               امکان انتقال اطالعات وارد شده از واحدهای استانی به مرکز به صورت بیدرنگ
(Online) یا مقطعی (Batch) 

o تانهای مختلف و تهیه آمارهای کشوریامکان تلفیق اطالعات اس 

o امکان استخراج و چاپ جداول  و نمودارهای آماری از بانک اطالعاتی سیستم 

o امکان ساخت صفحات وب به صورت پویا، مشتمل بر جداول و نمودارهای آماری 

امکانات و کارکردهای نرم افزار به صورت جزئی در شرح خدمات پیوست قرارداد تشریح              
چنین نیازمندی هایی که باید توسط نرم افزار ارضاء شود، در مرحله شناخت           هم.  شده است 

 (SRS)نیازمندی ها به طور دقیق شناسایی و در سند مشخصات نیازمندی های نرم افزار              
 .مستند خواهد شد

به منظور شناخت نیازمندی های مورد انتظار، از نظرات مدیرکل و کارکنان منتخب دفتر                 
که به صورت نمونه با توافق       (ی و واحد آمار یکی از دفاتر استانی             آمار و اطالع رسان   

 .استفاده خواهد شد) کارفرما تعیین می گردد

پروژه حاضر شامل تجدیدنظر و بازطراحی قالب های استاندارد جداول آماری سازمان               
 .نبوده و امکانات نرم افزار صرفاً برمبنای جداول موجود طراحی خواهد شد
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 :ع آوری و انتشار آمارهای فصلی، از دو جزء زیر تشکیل خواهد شدنرم افزار جم

o                 نرم افزار مرکزی که امکانات عمده ورود متمرکز اطالعات، جمع بندی و تلفیق
اطالعات، استخراج گزارشها، مدیریت بانک اطالعاتی و مدیریت کاربران را                  

ر و اطالعات    این بخش از نرم افزار منحصراً در دفتر آما          .  فراهم خواهد آورد   
 .نصب خواهد شد

o                واسط وب که امکان ورود غیرمتمرکز اطالعات و همچنین نمایش گزارشهای
 .خروجی از طریق وب را فراهم خواهد آورد

  تحت سیستم عامل(PC) نرم افزار برای اجرا برروی کامپیوترهای شخصی 

 Windows XP  استفاده خواهد   در تهیه نرم افزار مرکزی از ابزارهای زیر       .   تهیه می شود 
 :شد

o  زبان برنامه نویسیVisual C++ 

o  نرم افزار مدیریت پایگاه داده هایMS-SQL Server 2000 

 تهیه شده و باید قابلیت نمایش از طریق           ASPواسط وب نرم افزار با استفاده از زبان           
 . و گونه های باالتر را داشته باشدInternet Explorer 6مرور گر 

زار و در طول دوره اجرای آزمایشی، نحوه استقرار، اجرا و نگهداری               پس از تهیه نرم اف   
 نفر از کارشناسان معرفی شده از سوی کارفرما آموزش داده 3نرم افزار به تعداد حداکثر 

 .خواهد شد
  

 تحویل دادنی ها 2-2

 :فرآورده های زیر در طول اجرای پروژه به کارفرما تحویل داده خواهد شد
 

 ردیف حشر/عنوان نوع مرحله

 1 (SRS)سند مشخصات نیازمندی های نرم افزار  سند تحلیل

 2 (prototype)نسخه نمایشی  نرم افزار تحلیل

 3 گزارش طراحی نرم افزار سند طراحی

 4 )نسخه آلفا(نرم افزار  نرم افزار تولید

 5 طرح آزمون پذیرش سند تولید

 6 طرح انتقال سند انتقال

 7  برنامه(Source) به انضمام کد –) نسخه نهایی(زار نرم اف نرم افزار تولید

  ]...[ 8 

 
................  خیابان   –همه فرآورده ها در محل دفتر آمار و اطالعات سازمان واقع در تهران              

 .تحویل خواهد شد
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 محدودیت ها و مفروضات 2-3

 :در تهیه این طرح محدودیت ها و مفروضات زیر درنظر گرفته شده است

 . به پایان برسد15/4/83 پروژه باید در تاریخ 2-3-1

 31/1/83 کلیه قالب های استاندارد آمارهای فصلی سازمان باید پیش از تاریخ                  2-3-2
 .توسط کارفرما در اختیار کارگزار قرار گیرد

مطابق با  ( تجهیزات و امکانات سخت افزاری الزم برای نصب و استفاده از نرم افزار             2-3-3
 31/3/83، پیش از تاریخ )ده در پیشنهاد اجرایی پروژه توسط کارگزارطرح ارائه ش

 .در دفتر آمار و اطالع رسانی نصب شده باشد
 

 ارتباط با سایر پروژه ها 2-4

 .)این قسمت به دلیل عدم وجود موارد قابل ذکر، حذف شده است(
 

 مخاطرات 2-5

 :خالصه نتایج تحلیل مخاطرات پروژه در جدول زیر ارائه شده است

 ش مقابلهرو
گونه 
 مقابله

درجه 
 تاثیر

احتمال 
 وقوع

 ردیف شرح/عنوان

هماهنگی با مدیریت 
 شرکت

 زیاد زیاد پیشگیری

کمبود برنامه نویس به دلیل 
تخصیص به پروژه های دیگر 

 شرکت

1 

مستندسازی توافقات با 
 مدیریت فعلی

کاهش 
 اثرات

 متوسط زیاد
تغییر مدیریت دفتر آمار و 

 اطالع رسانی
2 

یه و ارائه نسخه ته
 نمونه به کاربران

 کم متوسط پیشگیری
عدم شناسایی کامل نیازهای 

 کاربران
3 

]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 4 

در طول اجرای پروژه، مدیر پروژه مسئولیت شناسایی و تحلیل مخاطرات جدید را برعهده              
، مدیر پروژه    )با درجه تاثیر زیاد    (درصورت شناسایی مخاطرات عمده       .  خواهد داشت 

موظف است موضوع را کتباً به هیئت مدیره شرکت اطالع داده و نتیجه تصمیم گیری را                   
 .بالفاصله در اسناد پروژه مستند نماید
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 سازماندهی .3

 ساختار سازمانی      3-1

واحدها با کادر مضاعف و افراد با . ساختار سازمانی پروژه در نمودار زیر ارائه شده است    
 . شده اندکادر ساده مشخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . طرح ارائه شده است2فهرست اسامی کارکنان پروژه در پیوست 
 

 واسط های سازمانی      3-2

ارتباط با کارفرما از طریق مکاتبات رسمی با امضای مدیر پروژه، و                 :  کارفرما 3-2-1
 .همچنین شرکت در جلسات کمیته راهبری برقرار می گردد

طریق مکاتبات رسمی با امضای مدیر پروژه، و همچنین          ارتباط با ناظر از      :  ناظر 3-2-2
یک نسخه از کلیه مکاتبات       .  شرکت در جلسات کمیته راهبری برقرار می گردد         

 .رسمی با کارفرما، باید به ناظر رونوشت گردد

ارتباط با شرکت از طریق حضور مدیر پروژه در جلسات هیئت مدیره و             :  کارگزار 3-2-3
 پیشرفت کار برای مدیرعامل شرکت، به            همچنین ارسال گزارش های هفتگی     
 .امضای مدیر پروژه صورت می گیرد

 
 شرح وظایف و اختیارات 3-3

مدیر پروژه باالترین مقام اجرایی گروه مجری پروژه و نماینده رسمی             :  مدیر پروژه   3-3-1
 : باشد شرکت در قرارداد بوده و وظایف و اختیارات زیر را دارا می

 مدیر پروژه

 مدیر فنی

 QAمسئول  مسئول پشتیبانی

 واحد آزمون

کمیته فنی

 مسئول پیکربندی

 امه نویس ارشدبرن تحلیل گر ارشد

1تحلیل گر  2تحلیل گر  1برنامه نویس 2برنامه نویس برنامه نویس وب

تیم تحلیل  تیم برنامه نویسی
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o  وظایف مدیریت عمومی پروژه 

o دادنی پروژه قبل از ارائه به کارفرما های تحویل تصویب نهایی فرآورده 

o  کنترل و هدایت پیشرفت کار پروژه طبق برنامه زمانبندی 

o                 برگزاری، اداره و ارائه گزارش به جلسات کمیته راهبری پروژه، به عنوان
 نماینده رسمی شرکت 

o  تامین و تخصیص منابع الزم برای اجرای پروژه 

o کارکنان پروژهکارگماری   بهانتخاب و  

o ایجاد هماهنگی بین تیم اجرایی پروژه و سازمان کارفرما 

o                    اعالم هرگونه تغییرات ضروری در روند اجرا و حدود و ثغور پروژه به
 کارفرما

 ]...[: مدیر فنی 3-3-2

3-3-3 ]...[ 

 ارتباطات 3-4

کلیه ارتباطات رسمی با کارفرما و ناظر به شکل تهیه و ارسال نامه رسمی بر روی        3-4-1
 .سربرگ شرکت انجام می شود

ارتباط داخلی بین اعضای تیم پروژه به صورت شفاهی، یادداشت غیررسمی و                3-4-2
 .نامه رسمی صورت می گیرد

به منظور سرعت در برقراری ارتباط، همزمان با صدور هر یادداشت یا نامه                    3-4-3
رسمی، یک نسخه الکترونیکی از آن به نشانی پست الکترونیکی گیرنده ارسال                 

 .می شود

 .ارتباط با کلیه کارکنان کلیدی پروژه، باید از طریق تلفن همراه امکان پذیر باشد 3-4-4

نام، نشانی و روش تماس با هریک از ارکان پروژه در جدول زیر آورده شده                     3-4-5
 :است

 زمان تماس نحوه تماس
نام و نام 
 خانوادگی

 سمت

 نشانی .... ط –....  پ -.... خ –تهران 

 تلفن 1111111

 نمابر 1111112

mmohammadi@alef.org ا. پ. 

 نماینده کارفرما دیمحمد محم 16:00 الی 8:00

 نشانی .... ط –....  پ -.... خ –تهران 

 تلفن 2222222

 نمابر 2222223

rrezaee@jim.com ا. پ. 

 نماینده ناظر رضا رضایی 18:00 الی  8:00

 انینش ... ط –...  پ –...  خ –تهران 

 تلفن 3333333

 نمابر 3333334

 مدیر پروژه حسین حسینی 20:00 الی 8:00
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 زمان تماس نحوه تماس
نام و نام 
 خانوادگی

 سمت

 همراه 09121111111

hhoseyni@be.com ا.پ. 

   

 نشانی ... ط –...  پ –...  خ –تهران 

 تلفن 3333333

 نمابر 3333334

 همراه 09122222222

aabbassi@be.com ا.پ. 

 مدیر فنی عباس عباسی 22:00 الی 8:00

 
 منابع .4

 )کارکنان(منابع انسانی  4-1

 نیروی انسانی مورد نیاز 4-1-1

 :تخصص های موردنیاز برای اجرای پروژه عبارتند از
پایان 

 بکارگیری

شروع 
 بکارگیری

 ردیف نقش شرایط احراز تعداد

15/4/83 1/1/83 1 

 سال سابقه کار     5 حداقل   -
 در زمینه مهندسی نرم افزار

ا مدیریت     آشنایی ب       -
 پروژه های نرم افزاری

 1 مدیر پروژه

15/4/83 1/1/83 1 

 سال سابقه کار     3 حداقل   -
 در زمینه مهندسی نرم افزار

 تسلط بر تحلیل و طراحی      -
 سیستم های اطالعاتی

 ++VC تسلط بر زبان -

 2 مدیر فنی

 3 برنامه نویس ++VC آشنایی با زبان - 2 1/3/83 31/3/83

]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 4 

 
 روش تامین نیروی انسانی 4-1-2

به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز پروژه در پست های مدیر پروژه، مدیر             
این کارکنان  .   از کارکنان تمام وقت شرکت استفاده خواهد شد       QAفنی و مسئول    

 .باید از ابتدا تا پایان پروژه به صورت تمام وقت تخصیص داده شوند

 های برنامه نویس ارشد، تحلیل گر ارشد و تحلیل گر به صورت             در مورد پست   
. پاره وقت از کارکنان شرکت، شاغل در واحد فنی شرکت استفاده خواهد شد                

 . باید صورت گرفته باشد15/1/83تخصیص این کارکنان حداکثر تا تاریخ 

تعیین و تخصیص پست های برنامه نویس و برنامه نویس وب، از طریق درج                 
درج آگهی و انجام مراحل       .  ستخدام در نشریات صورت خواهد گرفت       آگهی ا 
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مصاحبه، انتخاب و عقد قرارداد باید به گونه ای برنامه ریزی شود که حداکثر تا               
 . این نفرات انتخاب شده باشند15/2/83تاریخ 

 
 برنامه زمانی تامین نیروی انسانی 4-1-3

 :ارائه شده استبرنامه زمانی تامین نیروی انسانی پروژه در جدول زیر 
 

 نقش تخصیص آموزش توجیه بکارگیری رهاسازی

 مدیر پروژه 1/1/83 - - 1/1/83 15/4/83

 مدیر فنی 1/1/83 - 10/1/83 10/1/83 15/4/83

 1برنامه نویس  15/2/83 25/2/83 29/2/83 1/3/83 31/3/83

]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 

 
 طرح آموزش نیروی انسانی 4-1-4

نظور اطمینان از کسب مهارتهای الزم، کارکنانی که در پست برنامه نویس               به م
تخصیص داده می شوند، قبل از بکارگیری در پروژه در دوره آموزشی زیر                 

 :شرکت خواهند نمود
SQL-SCRPT کد دوره 

 عنوان دوره TSQL scriptingآشنایی با برنامه نویسی 

 پیش نیاز SQL-INTER و SQL-BASICدوره های 

 مدت ساعت 30

 مکان واحد آموزش شرکت

 محتوا MCSEمطابق سرفصل های استاندارد 

 .در مورد سایر کارکنان آموزش خاصی الزم نیست
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 )بودجه(منابع مالی  4-4

ریال می باشد، که     ......................  بودجه پیش بینی شده برای انجام پروژه              
 :پروژه تسهیم می گرددبه صورت زیر بین مراحل و فعالیت های مختلف 

 ردیف فعالیت/مرحله )ریال(بودجه  )درصد(سهم 

 1 برنامه ریزی پروژه .................... 5%

 2 شناخت نیازمندی ها .................... 15%

 3 طراحی .................... 25%

 4 ساخت .................... 25%

 5 انتقال .................... 5%

 6 تضمین کیفیت .................... 10%

 7 مدیریت پروژه .................... 10%

 8 سایر فرآیندهای پشتیبان .................... 5%

  جمع .................... 100%

 
 

 سایر منابع 4-5

 نرم افزار 4-5-1

 تامین و نصب     31/1/83نرم افزارهای زیر برای اجرای پروژه حداکثر تا تاریخ            
مسئولیت تامین، نصب و پشتیبانی نرم افزارها در طول اجرای پروژه          .  خواهد شد 

 .به عهده واحد پشتیبانی فنی شرکت خواهد بود
 ردیف عنوان شماره گونه تعداد نصب

3 2000 MS-SQL Server 1 

3 6.0 MS Visual Studio 2 

2 8.0.1 Sybase PowerDesigner 3 

]...[ ]...[ ]...[ 4 

 
 زارسخت اف 4-5-2

 تامین و نصب    25/1/83سخت افزارهای زیر برای اجرای پروژه حداکثر تا تاریخ          
مسئولیت تامین، نصب و پشتیبانی سخت افزارها در طول اجرای              .  خواهد شد 

 .پروژه به عهده واحد پشتیبانی فنی شرکت خواهد بود
 ردیف مشخصات تعداد

5 

PC Workstation: 
CPU:  Pentium IV, 1 GHz 
RAM: 256 MB – SDRAM 
HDD: 6 GB – IDE 
Video: 16 MB – SVGA 
Monitor: 17” 
CD-ROM: 32x 
Other: LAN Card+Mouse+Keyboard 
 

1 

]...[ […] 2 
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 فضای کاری 4-5-3

 نفر با امکانات متعارف      10برای اجرای پروژه فضای کاری با گنجایش حداقل           
مسئولیت .  د تامین و تخصیص داده خواهد ش        20/1/83اداری حداکثر تا تاریخ      

تامین و پشتیبانی اداری در طول اجرای پروژه به عهده واحد اداری شرکت                   
 .خواهد بود

 
 سایر تجهیزات و امکانات 4-5-4

 .)مورد قابل ذکری وجود ندارد(
 

 برنامه کار .5

 ساختار تفکیکی کار 5-1

 :مراحل عمده پروژه به شرح زیر می باشد

 تحلیل 5-1-1

 طراحی 5-1-2

 ساخت 5-1-3

 انتقال 5-1-4

 و مشخصات فعالیت های کاری پروژه در سند توصیف              جزئیات هریک از این مراحل      
 . به تفصیل تشریح شده است(MDD)متدولوژی 

 
 زمانبندی تفصیلی 5-2

در .  طرح ارائه شده است   )  3(زمانبندی تفصیلی پروژه در حد فعالیت های کاری در پیوست          
. ده استتهیه این برنامه، شنبه تا پنج شنبه هر هفته به عنوان روزهای کاری درنظر گرفته ش  

همچنین تعطیالت رسمی   .   ساعت محاسبه شده است    8تعداد ساعات کاری هر روز برابر        
 .کشور در تدوین زمانبندی پروژه درنظر گرفته شده است
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 برنامه تحویل فرآورده ها 5-3

 ردیف شرح/عنوان نوع تاریخ

 1 طرح مدیریت پروژه سند 15/1/83

 2 طرح کیفیت پروژه سند 15/1/83

 3 طرح مدیریت پیکربندی دسن 15/1/83

 4 (SRS)سند مشخصات نیازمندی های نرم افزار  سند 31/1/83

 5 (prototype)نسخه نمایشی  نرم افزار 31/1/83

 6 گزارش طراحی نرم افزار سند 31/2/83

 7 )نسخه آلفا(نرم افزار  نرم افزار 31/3/83

 8 طرح آزمون پذیرش سند 31/3/83

 9 الطرح انتق سند 31/3/83

 10  برنامه(Source) به انضمام کد –) نسخه نهایی(نرم افزار  نرم افزار 15/4/83

 
 پایان پروژه 5-4

 :در مقطع پایان پروژه اقدامات زیر باید صورت گیرد

o   یک نسخه از فرآورده های نهایی پروژه به پیوست نامه         :  تحویل نهایی فرآورده ها
 .رسمی شرکت برای کارفرما ارسال خواهد شد

o یک نسخه از فرآورده های نهایی پروژه، همزمان با ارسال            :  ایگانی فرآورده ها ب
 .برای کارفرما، تحویل واحد مدیریت اسناد شرکت خواهد شد

o     صورتجلسه تحویل نهایی کار توسط نمایندگان           :  صورتجلسه  تحویل نهایی
 .کارفرما و ناظر امضا و برای شرکت ارسال خواهد شد

o  شرکت پس از دریافت صورتجلسه تحویل نهایی، نامه          واحد مالی :  تسویه حساب 
پیگیری .  درخواست تسویه حساب را تنظیم و برای کارفرما ارسال خواهد نمود            
 .دریافت مطالبات باقیمانده پروژه برعهده واحد مالی شرکت خواهد بود

o ]...[ 
 

 پایش و کنترل .6

 کنترل نیازمندی ها 6-1

طرح مدیریت  ی نرم افزار به تفصیل در        ضوابط و رویه های کنترل تغییر نیازمندی ها         
 . تشریح شده استپیکربندی پروژه

 
 کنترل پیشرفت کار  6-2

 نحوه محاسبه پیشرفت  پروژه 6-2-1
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پیشرفت پروژه با احتساب میانگین وزنی پیشرفت هریک از مراحل عمده پروژه              
میزان پیشرفت هر مرحله با اعالم        .  و مطابق با وزنهای زیر محاسبه می گردد        

 .پروژه و تائید ناظر مسجل خواهد شدمدیر 
 ردیف مرحله )درصد(وزن 

 1 برنامه ریزی پروژه 10%

 2 شناخت نیازمندی ها 20%

 3 طراحی 30%

 4 ساخت 30%

 5 انتقال 10%

  جمع 100%

 
 روش پایش پیشرفت کار 6-2-2

مدیر فنی پروژه موظف است در گزارش ادواری پیشرفت پروژه، پیشرفت واقعی            
 روز یکبار به مدیر پروژه ارائه         15ریخ تهیه گزارش را درج و هر          پروژه تا تا  

 .نماید

همچنین مدیر پروژه موظف به محاسبه و درج پیشرفت واقعی پروژه در                      
 .گزارشهای ماهیانه پروژه، برای ارائه به کمیته راهبری پروژه می باشد

 :از جدول زیر برای گزارش پیشرفت کار استفاده خواهد شد
 پیشرفت

 برنامه واقعی

 مرحله پروژه مرحله پروژه

 وزن
 )درصد(

 ردیف مرحله

 1 تحلیل 20%    

 2 طراحی 30%    

 3 ساخت 30%    

 4 انتقال 20%    

  جمع 100%    

  
 اقدامات اصالحی 6-2-3

در صورتی که در هریک از گزارش های ارائه شده به کمیته راهبری پروژه،                   
باشد، دالیل و عوامل تاخیر پروژه در        %  30یش از   میزان انحراف منفی پروژه ب     

همان جلسه تحلیل و به همراه اقدامات اصالحی الزم به طور رسمی در                        
 .صورتجلسه منعکس خواهد شد

باشد، موضوع در اولین جلسه     %  50در صورتی که انحراف منفی پروژه بیش از          
دیر عامل  بعدی کمیته راهبری با حضور مدیرکل دفتر آمار و اطالعات، و م                  

شرکت بررسی و عوامل تاخیر به همراه اقدامات اصالحی الزم به طور رسمی در             
 .صورتجلسه منعکس خواهد شد
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 طرح کنترل هزینه 6-3

مسئولیت پایش و کنترل هزینه های پروژه مطابق با بودجه پیش بینی شده، بر عهده                  
 . مدیر پروژه می باشد

سناد قطعی برای هزینه های پروژه،     واحد امور مالی شرکت موظف است هنگام صدور ا        
این طرح،  )  1-2-4(تسهیم هر قلم هزینه ای را بر مبنای سرفصل های تعیین شده در بند              

 .از مدیر پروژه استعالم و در سیستم حسابداری هزینه تمام شده شرکت وارد نماید

 و  هر پانزده روز یکبار هزینه بخش های مختلف پروژه توسط واحد امور مالی محاسبه             
مدیر پروژه موظف است این هزینه ها را در گزارش           .  به مدیر پروژه اعالم خواهد شد      

 .ادواری خود به هیئت مدیره شرکت درج و اعالم نماید

% 30در صورتی که هزینه های انجام شده نسبت به بودجه پیش بینی شده بیش از                     
 الزم را بررسی و انحراف داشته باشد، مدیر پروژه موظف خواهد بود اقدامات اصالحی

 .به هیئت مدیره شرکت گزارش نماید
 

  گیریطرح اندازه 6-4

 :در طول اجرای پروژه، سنجه های زیر اندازه گیری و گزارش خواهد شد

o ساعت مصرف شده به ازای هر خط کد برنامه تحویلی-میزان نفر 

o نسبت اشکاالت گزارش شده از سوی کاربران، به تعداد خطوط برنامه 

ژه مسئولیت جمع آوری و گزارش مقادیر سنجه های یادشده را در پایان             مدیر فنی پرو  
گزارش پایانی مقادیر اندازه گیری شده در پایان پروژه          .  پروژه برعهده خواهد داشت    

 .توسط واحد فنی شرکت تحلیل خواهد شد
 

 گزارش دهی 6-5

مدیرپروژه موظف است در پایان هر ماه گزارش پیشرفت پروژه را مطابق با                 
تنظیم و به کمیته راهبری       العمل تهیه گزارش خارجی پیشرفت پروژه          دستور

 .پروژه ارائه نماید

، روزانه موظفند در مقاطع زمانی        کارکنان پروژه در حین اجرای پروژه، کلیه        
 تنظیم و به مدیر     کرددستورالعمل تهیه گزارش کار   گزارش کار خود را مطابق با       

گزارشهای رسیده را مطابق با        مدیر فنی پروژه      .  فنی پروژه تحویل دهند     
بندی نموده و هر هفته         جمع دستورالعمل تهیه گزارش داخلی پیشرفت پروژه       

 .نماید یکبار به کمیته فنی پروژه ارائه می
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 فرآیند فنی .7

 مدل فرآیند 7-1

به منظور توسعه نرم افزار در این پروژه، از ترکیبی از الگوی آبشاری و تکنیک های                      
فرآیند توسعه نرم افزار از مراحل عمده       .   استفاده شده است   (prototyping)نمونه سازی  

 :زیر تشکیل خواهد شد

o تحلیل 

o طراحی 

o ساخت 

o انتقال 

سند جزئیات هریک از این مراحل و فرآورده های تولیدشده در هر مرحله به تفصیل در                   
 . تشریح شده است)MDD(توصیف متدولوژی 

 
 روشها و ابزارها 7-2

 : اجرای پروژه استفاده خواهد شداز مجموعه ابزارهای زیر در

o    نرم افزارSybase PowerDesigner 6           به منظور مدلسازی داده ها و تولید 
 اتوماتیک بانک اطالعاتی نرم افزار

o ]...[ 
 

 استانداردهای فنی 7-3

رعایت این  .  استانداردهای فنی زیر در اجرای پروژه مورد استفاده قرار خواهد گرفت                
 : اجرای پروژه ضروری خواهد بوداستانداردهای در کلیه مراحل

o               به شناسه    »ب«استاندارد مدلسازی داده ها و طراحی بانک اطالعاتی شرکت ،
STD.DAT.4 

o            استاندارد طرح مدیریت پروژه، از مجموعه استانداردهای نظام مهندسی نرم افزار
 NMTN.STD.ProjPlan، به شناسه )نماتن(

o           استانداردهای نظام مهندسی       استاندارد طرح مدیریت پیکربندی، از مجموعه 
 NMTN.STD.CMP، به شناسه )نماتن(نرم افزار 

o              استاندارد طرح کیفیت پروژه، از مجموعه استانداردهای نظام مهندسی نرم افزار
 NMTN.STD.QAP، به شناسه )نماتن(

o                استاندارد طرح توصیف متدولوژی، از مجموعه استانداردهای نظام مهندسی
 NMTN.STD.MDD شناسه ، به)نماتن(نرم افزار 

o           استاندارد طرح آزمون نرم افزار، از مجموعه استانداردهای نظام مهندسی نرم افزار
 NMTN.STD.TestPlan، به شناسه )نماتن(

o ]...[  
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 زیرساخت فنی 7-4

 :عناصر زیرساخت فنی الزم برای اجرای پروژه عبارتست از

o  شبکه داخلی با مشخصات]...[ 

o 2-3-4 در بند سخت افزار با مشخصات مندرج 

o  1-3-4نرم افزارهای طراحی و توسعه، با مشخصات مندرج در بند 

o ]...[ 
 

 فرآیندهای پشتیبان .8

 مستندسازی 8-1

شیوه نامه آماده سازی و نگهداری    ضوابط و رویه های مستندسازی پروژه، به تفصیل در          
 . تشریح شده استمستندات پروژه

 
 مدیریت پیکربندی 8-2

 طرح مدیریت پیکربندی پروژه   ربندی پروژه، به تفصیل در     ضوابط و رویه های مدیریت پیک    
 .تشریح شده است

 
 تصدیق وصحه گذاری 8-3

 تشریح   پروژه V&Vطرح  ضوابط و رویه های تصدیق وصحه گذاری پروژه، به تفصیل در         
 .شده است

 
 تضمین کیفیت 8-4

 تشریح  طرح تضمین کیفیت پروژه   ضوابط و رویه های تضمین کیفیت پروژه، به تفصیل در         
 .ده استش

 
 مدیریت کارگزاران فرعی 8-5

 .)به دلیل عدم استفاده از کارگزاران فرعی در این پروژه، این بند حذف شده است(
 

 پیوست ها .9

 واژه نامه      9-1

 فهرست اسامی کارکنان پروژه      9-2

 برنامه زمانی تفصیلی پروژه      9-3
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 ارتباط با سایر استانداردهای مرجع )2پیوست

 
 مرجع مختلفی برای تهیه طرح های مدیریت پروژه های نرم افزاری در سطح            استانداردهای

 4در این پیوست، ارتباط قالب ارائه شده در این استاندارد با             .  بین المللی تدوین شده است   
درمورد هر استاندارد مرجع، پس از       .  استاندارد مرجع بین المللی زیر بررسی شده است       

و جایگاه آن استاندارد، جدول تناظر بندهای استاندارد         بیان شرح کوتاهی درباره اهمیت       
 .یادشده و بندهای متناظر در این استاندارد ذکر گردیده است

 
   1058IEEE-1998استاندارد  .1

 یکی از قدیمی ترین و حرفه ای ترین       (IEEE)موسسه مهندسین برق و الکترونیک       
و فناوری اطالعات   موسسات غیردولتی دنیا در زمینه مهندسی برق، الکترونیک           

این موسسه که مرکز آن در ایاالت متحده آمریکا قرار دارد، بخش عمده ای              .  است
از شهرت جهانگیر خود را مدیون فعالیت بی وقفه و حرفه ای در زمینه تدوین و                  

استانداردهای .   می باشد ITانتشار استانداردهای فنی در زمینه  برق، الکترونیک و          
IEEE     ینه ها و موضوعات عمالً به عنوان استانداردهای مرجع          در بسیاری از زم

 .پذیرفته شده و یا پایه تهیه استانداردهای جهانی قرار گرفته اند

 ، استانداردهای این موسسه در       IEEEیکی از غنی ترین مجموعه استانداردهای       
زمینه مهندسی نرم افزار است، که بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته و وسیعاً                  

 .ر شده استمنتش

استانداردی که در اینجا به عنوان استاندارد مرجع مورد استفاده قرار گرفته است،            
 1987 این موسسه است، که اولین نسخه آن در سال                1058استاندارد شماره    

در اینجا . منتشر گردید و پس از آن به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است      
 : مشخصات زیر مورد ارجاع قرار گرفته است این استاندارد با1998نسخه سال 

 
IEEE Std 1058-1998: IEEE Standard for Software Management Plans, The 
Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc., 1998 
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Signature Page تائیدیه 
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 )ESA(استاندارد آژانس فضایی اروپا  .2

استانداردهای مهندسی نرم افزار آژانس فضایی اروپا اساساً بر مبنای                       
اردها تاکید   تدوین شده است، با این تفاوت که در این استاند           IEEEاستانداردهای  

نسبتاً شدیدتری بر یک زیستچرخ توسعه نرم افزار مبتنی بر الگوی آبشاری                   
 . صورت گرفته است

 نیز به دلیل ماهیت فراملی آن از جمله استانداردهای معتبر                  ESAاستاندارد  
 . منتشر شده است1984مهندسی نرم افزار است که اولین نسخه آن در سال 

ینجا، از ترجمه فارسی این استاندارد با مشخصات        نسخه مرجع مورد استناد در ا     
 :زیر مورد ارجاع قرار گرفته است

 
نیا و   مرآت.ا:   ـ آژانس فضایی اروپا، ترجمه        افزار استانداردهای مهندسی نرم   

 تا  142 صفحات   1376نیا، اداره کل آمار و اطالعات وزارت کشاورزی ـ             مرآت.ن
144 

 
متناظر در استاندارد حاضر) های(دشماره بن ESAشماره بند استاندارد 

 - مقدمه. 1

 )1-2(  مرور اجمالی پروژه1-1

 )2-2(  تحویل دادنی های پروژه1-2

 )6-1(  تکامل طرح مدیریت پروژه نرم افزار1-3

 )4-1(  مĤخذ و مراجع1-4

 )3-1(  تعاریف، مفاهیم و سرنام ها1-5

 )3(  سازمان پروژه2

 )1-7(  مدل فرآیند2-1

 )1-3(  ساختار سازمانی2-2

 )2-3(  واسط ها و مرزهای سازمانی2-3

 )3-3(  مسئولیت های پروژه2-4

 -  فرآیند مدیریتی3

 )3-2(  اهداف، اولویت های مدیریت3-1

 )3-2(  فرضیات، وابستگی ها و محدودیت ها3-2

 )5-2(  مدیریت خطر3-3
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 )4(  منابع موردنیاز5-3

 )3-4(، ) 2-2-4(، ) 2-1-4( منابع و بودجه تخصیص 5-4

 )2-5(  زمانبندی5-5

 
 
 RUPاستاندارد  .3

 معروف شده است، یک       RUP که به     Rational Unified Processمتدولوژی  
 Rationalمدل فرآیند استانداردشده توسعه نرم افزار است که توسط شرکت               

حی آن بسیاری از     این فرآیند که در طرا      .  به صورت تجاری پشتیبانی می شود    
ایده های پیشرفته مهندسی نرم افزار از جمله توسعه تکاملی، نمونه سازی، و                  

، CASEمدلسازی شیءگرا بکارگرفته  شده است، با مجموعه ای از ابزارهای                
به دلیل رواج و   .  قالب های استاندارد و الگوهای آماده مدلسازی پشتیبانی می شود        

 نرم افزار، قالب های استاندارد این فرآیند نیز         دربین مهندسین  RUPمقبولیت عام   
 .وسیعاً مورد استفاده قرار می گیرد

 این استاندارد با      2003نسخه مرجع مورد استناد در اینجا، از نسخه سال                  
 :مشخصات زیر مورد ارجاع قرار گرفته است

 
Rational Unified Process, Version 2003, Rational Inc. 
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  اوراکلPJMاستاندارد  .4

 که مکملی برای       Oracle Project Management Method (PJM)روش   
 محسوب می گردد، یک روش کنترل پروژه          Oracle CDMمتدولوژی معروف    

 ITاست که توسط شرکت اوراکل برای برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه های             
 با مجموعه مفصلی از قالب های استاندارد ارائه می گردد         PJM.  طراحی شده است  

مدیران پروژه های نرم افزاری را قادر می سازد بسادگی و بسرعت اسناد                که  
به دلیل رواج و مقبولیت عمومی     .  مختلفی را در روند اجرای پروژه خود تهیه نمایند        

 دربین بسیاری از شرکتهای تولیدکننده نرم افزار، بویژه                CDMمتدولوژی   
یت می کنند، استاندارد   شرکتهایی که در زمینه توسعه سیستم های اطالعاتی فعال         

PJM             نیز وسیعاً مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک استاندارد مرجع درآمده 
 .است

 این استاندارد با مشخصات زیر 1999نسخه مورد استناد در اینجا، از نسخه سال 
 :مورد ارجاع قرار گرفته است

 
Oracle Project Management Method Handbook, Release 2.6.0, 
March 1999, Oracle Corporation 

 
 فاقد شماره گذاری   PJM در روش    PMPتوضیح آنکه متن اصلی قالب استاندارد       (

 .)است
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 ارتباط با استانداردهای ارجاع کار )3پیوست

 
 با  )نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار            فاز اول پروژه     

هدف تدوین استانداردهای ارجاع کار در پروژه های نرم افزاری به سفارش شورای عالی             
 به صورت عمومی   1382انفورماتیک کشور انجام و نتایج نهایی آن در شهریور ماه سال             

در این فاز ضوابط الزم برای تعریف و ارجاع کار، انتخاب کارگزار و                   .  منتشر گردید 
 .  استاندارد تدوین شده است6نظارت بر اجرای پروژه های نرم افزاری در قالب 

هرچند کاربردپذیری قالب ارائه شده در این استاندارد، محدود به پروژه های نرم افزاری              
 طریق پیمان سپاری نبوده و حتی در مورد این پروژه ها نیز مشروط به                  انجام شده از  

نمی باشد، اما در مواردی که طرح      )   نماتن 1موضوع فاز   (رعایت استانداردهای ارجاع کار     
مدیریت پروژه مطابق با استاندارد حاضر در مورد پروژه هایی تهیه می شود که مسبوق               

 و محتوای   PMPه اند، مقایسه و هم سنجی مفاد       به رعایت استانداردهای ارجاع کار بود      
درپیوست حاضر با   .  اسناد مبادله شده در فرآیند ارجاع کار، ممکن است مفید واقع شود            

ارجاع بندهای قالب ارائه شده در استاندارد حاضر به مطالب مرتبط در استانداردهای                  
قایسه هایی فراهم شده   ، راهنمایی برای چنین م    )هرجا که امکان آن بوده است     (ارجاع کار   

 .است

 :مشخصات متون مورد استفاده برای ارجاع به استانداردهای ارجاع کار عبارتست از
 

o          نحوه :  ، مرحله اول  )نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
 25/6/82 به تاریخ NMTN.GNL.02ارجاع کار، به شناسه 

o     نحوه :  ، مرحله اول  )نماتن(ید و توسعه نرم افزار     نظام مهندسی و استانداردهای تول
، به شناسه       مشاوره پروژه های نرم افزاری     )  فصل اول  ارجاع کار،       

NMTN.CNS.02 25/6/82 به تاریخ 

o          نحوه :  ، مرحله اول  )نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
، به شناسه   (RFP)نهاد  تهیه درخواست برای ارائه پیش     )  فصل دوم ارجاع کار،   

NMTN.RFP.03 25/6/82 به تاریخ 

o          نحوه :  ، مرحله اول  )نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
، به شناسه      نظارت بر پروژه های نرم افزاری       )  فصل سوم  ارجاع کار،      

NMTN.MNT.02 25/6/82 به تاریخ 
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o         نحوه :  ، مرحله اول  )نماتن(نرم افزار  نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه
 NMTN.PRP.03، به شناسه       (Proposal)پیشنهاد  )  فصل چهارم ارجاع کار،     

 25/6/82به تاریخ 

o          نحوه :  ، مرحله اول  )نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
، به شناسه     برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد       )  فصل پنجم ارجاع کار،     

NMTN.EVL.03 25/6/82 به تاریخ 

o          نحوه :  ، مرحله اول  )نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
 NMTN.CNT.02، به شناسه      پیمان نامه نرم افزاری )  فصل ششم ارجاع کار،    

 25/6/82به تاریخ 
 

صفحه   شماره فصل و شماره        PMPدر جداول زیر در مقابل هر بند از قالب استاندارد             
 :مرتبط از استانداردهای فوق ذکر شده است

 
 مطالب متناظر در استانداردهای ارجاع کار

صفحه توضیح  فصل
 شماره بند در استاندارد حاضر

 مقدمه. 1   

  هدف1-1   

  دامنه کاربرد1-2   

  تعاریف 1-3   

  اختصارات1-4   

  اسناد مرتبط1-5   

  مرور طرح1-6   

  تغییر طرح روش1-7   

 مرور پروژه. 2   

 6 5 هویت کارفرما و کارگزار

 6 6 موضوع پیمان

 6 23 محل اجرا

  موضوع و محدوده2-1

کنترل فرآورده های پروژه با محتوای فرم 
NMTN.PRP.FRM012.01 

15 4 

 6 22 تحویل کد برنامه ها

ط کنترل فرآورده های پروژه با بند ب شرای
 خصوصی پیمان

34 6 

  تحویل دادنی ها2-2
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 مطالب متناظر در استانداردهای ارجاع کار

صفحه توضیح  فصل
 شماره بند در استاندارد حاضر

  محدودیت ها و مفروضات3-2 6 6 مدت پیمان

  ارتباط با سایر پروژه ها2-4   

  مخاطرات2-5 4 16 

 سازماندهی. 3   

  ساختار سازمانی1-3 4 15 کنترل ساختار اجرایی پروژه

  واسط های سازمانی3-2   

کنترل وظایف و اختیارات هر یک از ارکان 
  پروژهساختار اجرایی

  شرح وظایف و اختیارات3-3 4 15

  ارتباطات3-4   

 منابع. 4   

 )کارکنان( منابع انسانی 4-1   

کنترل تخصص های مورد نیاز  با محتوای 
 NMTN.PRP.FRM013.01فرم 

  نیروی انسانی موردنیاز4-1-1 4 15

  روش تامین نیروی انسانی4-1-2   

   
وی  برنامه زمانی تامین نیر4-1-3

 انسانی

کنترل بودجه پروژه با محتوای فرم 
NMTN.PRP.FRM014.01 

 )بودجه( منابع مالی 4-2 4 18

  سایر منابع4-3   

  نرم افزار4-3-1   

  سخت افزار4-3-2   

  فضای کاری4-3-3   

  سایر تجهیزات و امکانات4-3-4   

 برنامه کار. 5   

 پروژه با محتوای فرم WBSکنترل 
NMTN.PRP.FRM012.01 

15 4 

 پروژه با بند الف شرایط WBSکنترل 
 خصوصی پیمان

34 6 
  ساختار تفکیکی کار5-1

 4 15 کنترل برنامه زمانی پروژه

 6 6 مدت پیمان
  زمانبندی تفصیلی5-2

  برنامه تحویل فرآورده ها3-5 4 15 کنترل برنامه زمانی پروژه

  پایان پروژه5-4   
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 مطالب متناظر در استانداردهای ارجاع کار

صفحه توضیح  فصل
 شماره بند در استاندارد حاضر

 رلپایش و کنت. 6   

  کنترل نیازمندی ها1-6 6 20 تغییرات در پیمان

  کنترل پیشرفت کار6-2   

  نحوه محاسبه پیشرفت 6-2-1   

  روش پایش پیشرفت کار6-2-2   

  اقدامات اصالحی6-2-3   

  طرح کنترل هزینه6-3   

  طرح اندازه گیری6-4   

  گزارش دهی6-5   

 فرآیند فنی. 7   

 16 4 

کنترل متدولوژی توسعه با بند د شرایط 
 خصوصی پیمان

35 6 
  فرآیند مدل7-1

 16 4 

کنترل محیط و ابزارهای توسعه با بند ج 
 شرایط خصوصی پیمان

35 6 
  روشها و ابزارها7-2

  استانداردهای فنی7-3 4 16 

  زیرساخت  فنی7-4 4 16 

 فرآیندهای پشتیبان. 8   

  طرح مستندسازی1-8 6 13 نحوه تحویل مستندات

  طرح مدیریت پیکربندی8-2 4 16 

 V&V طرح 8-3 4 16 

  طرح تضمین کیفیت8-4 4 16 

  طرح مدیریت کارگزاران فرعی5-8 6 21 پیمانکار جزء

 پیوست ها. 9   

  واژه نامه9-1   

 
 


