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  مقدمه. 1

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

 از مهمترین فرآیندهای پشتیبان توسعه          (V&V)حه گذاری  فرآیندهای تصدیق و ص     
نرم افزار است که اجرای صحیح و دقیق آنها نقش عمده ای در تضمین کیفیت پروژه های                 

 V&Vگام نخست در اجرای این فرآیندها، برنامه ریزی فعالیت های         .  نرم افزاری ایفا می کند  
از این رو  .  دوین و ارائه می گردد   است که نتیجه آن به شکل طرح تصدیق و صحه گذاری ت           

استانداردسازی قالب و محتوای اینگونه طرح ها به منظور ارتقای کیفی پروژه های                    
  .نرم افزاری، اقدامی ضروری است

 
 هدف 1-1

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

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

 .کنترل کیفیت این گونه طرح هاست

                                                 
1 VVP: Verification & Validation Plan 
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 دامنه کاربرد 1-2

لب الزم برای تهیه و ارائه طرح تصدیق و             استاندارد ارائه شده در این سند، مطا         
در مورد پروژه های     .  صحه گذاری در پروژه های نرم افزاری را دربرمی گیرد            

نرم افزاری که قالب ارائه شده در این استاندارد برای تهیه طرح تصدیق و                           
صحه گذاری در آنها استفاده می شود، هیچ گونه محدودیتی از نظر حجم پروژه، نوع              

رهای تولیدشده در جریان پروژه، متدولوژی و مدل فرآیند انتخاب شده و                نرم افزا
 . ابزار بکارگرفته شده برای تولید نرم افزار وجود ندارد

از استاندارد ارائه شده در این سند می توان برای تهیه طرح تصدیق و صحه گذاری                 
ن است  که ممک (برای پروژه هایی که به صورت زیرپروژه ای از یک پروژه اصلی               

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

هر چند آزمون نرم افزار جزء فعالیت های تصدیق و صحه گذاری محسوب می گردد،             
به دلیل وجود استاندارد ویژه ای برای طرح های آزمون نرم افزار در مجموعه                    

ه می شود برای تهیه    ، توصی )NMTN.STD.TestPlanبه شناسه   (استانداردهای نماتن   
 .طرح های آزمون از استاندارد یادشده استفاده شود

در صورتی که همه یا بخشی از محتوای طرح تصدیق و صحه گذاری در سایر اسناد               
تشریح شده باشند، می توان بخش های          )  CMP یا    MDD    ، QAPمانند  (پروژه  

 مطالب در این طرح      موردنظر را صرفاً به اسناد مرتبط ارجاع داد و از تکرار آن                
 . خودداری نمود

 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 تصدیق و صحه گذاری در آن              

 .استفاده می شود

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

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

                                                 
2 Software Development Lifecycle 
3 Sub-project 
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است که پروژه به درخواست و سفارش      شخص حقیقی یا حقوقی     :  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

که پس از تهیه نرم افزار، از آن          واجد صالحیتی      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                
، و یا یک یا چند نفر از کارکنان کارفرما باشد که                تابعه سازمان کارفرما  

 .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.باید انجام شودفرآورده ها با مشخصات و نیازهای اعالم شده 

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
رآیند مجموعه ای است همگن     یک ف   9.خروجی های مشخصی تبدیل می کنند   

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           

                                                 
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) 



 2 فاز –) نماتن( تولید و توسعه نرم افزار نظام مهندسی و استانداردهای  35     از 8صفحه    

 NMTN.STD.VVP استاندارد طرح تصدیق و صحه گذاری 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 دیگر، فرآیندها باالترین سطح         به عبارت 10.مشابه و مرتبط الزم است       
  . 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

یند ارزیابی یک محصول نرم افزاری، که با هدف                فرآ:  13صحه گذاری 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             

ران، که به شکل گروهی و در طی جلسات رسمی انجام            یا نیازهای کارب  /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
د عدم تطابق   که به منظور شناسایی خطاها و موار       )  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   
یه فرآورده انجام    بازرسی بر خالف بازنگری فنی تنها پس از ته               )  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

می فرآورده ها یا فرآیندهای پروژه برای ارزیابی          بررسی رس :  21ممیزی 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

ا جزء نرم افزاری     فرآیند بررسی یا اجرای یک نرم افزار 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 را می های نوشته شده و قابل اج      و موضوع آن برنامه   

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

ای سیستم   نوعی آزمون است که در سطح واحدهای پایه         :  24آزمون واحد  19-  3-  1
انجام )  ساخته های نیم  ای و برنامه   ها، توابع، روالهای پایگاه داده     زیر برنامه (

 . شود می

سازی اجزا و عناصر        ز ترکیب و یکپارچه      پس ا  :  25آزمون یکپارچگی   20-  3-  1
های اجرایی، آزمون یکپارچگی با هدف       افزاری با یکدیگر و تولید برنامه      نرم

افزاری در ترکیب با یکدیگر اجرا        اطمینان از صحت کارکرد واحدهای نرم      
های اجرایی یکپارچه و قابل       موضوع آزمون یکپارچگی، برنامه    .  شود می

 . اجرا است

                                                 
19 Walk-through (Walkthrough) 
20 IEEE-1028: p.5 (Walk-through) 
21 Auditing 
22 IEEE-1028: p.4(Audit) 
23 Test 
24 Unit test 
25 Integration test 
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سطحی از آزمون است که در آن همه عناصر یک                :  26آزمون سیستم  21-  3-  1
این اجزا  .  گیرند سیستم با همدیگر به عنوان یک کل مورد آزمایش قرار می          

ها، مستندات کاربر،        های اجرایی، پایگاه داده          عبارتند از برنامه      
هدف از آزمون سیستم اطمینان      .  افزاری انسانی و تجهیزات سخت     نیروی

بخشهای سیستم به درستی با یکدیگر تبادل داده        از این نکته است که همه       
بینی    پیش  27دهند و در گردش اطالعات هیچ شکاف         و عملیات انجام می    

غیر (بویژه ارتباط سیستم با روالهای دستی           .  ای موجود نیست    نشده
رویکرد اصلی در آزمون سیستم، طراحی و         .  باید آزمون شود  )  مکانیزه

 . اجرای سناریوهای آزمون است

آزمون پذیرش، که آزمون پذیرش کاربر هم نامیده             :  28ون پذیرش آزم 22-  3-  1
شود، پس از تحویل نسخه اجرایی نرم افزار در محل استفاده عملیاتی و             می

ریزی و هدایت مشترک تیم مجری       معموالً با برنامه  (توسط کاربران نهایی    
هدف از این آزمون اطمینان از این نکته است که              .  شود اجرا می )  پروژه
م در شرایط عملیاتی معمولی و با اطالعات واقعی قادر به برآورده              سیست

 .باشد کردن نیازهای کاربران می

مجموعه مستندات، ابزارها و اجزای نرم افزاری که یک نسخه            :  پیکربندی 23-  3-  1
 .خاص از یک نرم افزار را مشخص می کند

 فرآیند شناسایی اقالم پیکربندی، کنترل ارائه      :  CM(29 (مدیریت پیکربندی  24-  3-  1
و 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  -4  -1 V&V :گذاری نرم افزارفرآیندهای تصدیق و صحه  

1  -4  -2 VVP :طرح تصدیق و صحه گذاری 

                                                 
26 System test 
27 Gap 
28 Acceptance test 
29 CM: Configuration Management 
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1  -4  -3 MDD :سند توصیف متدولوژی 

1  -4  -4 CMP : طرح مدیریت پیکربندی 

1  -4  -5 QA :تضمین کیفیت 

1  -4  -6 QAP : طرح تضمین کیفیت 
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 منابع و مراجع 1-5

 : استاندارد  استفاده شده استتهیه اینجع زیر برای ااز مر
 

 مشخصات شناسه

IEEE-1012 ANSI/IEEE Std 1012-1998, IEEE Standard for Software 
Verification and Validation, 1998 

IEEE-1028 ANSI/IEEE Std 1028-1997, IEEE Standard for Software 
Reviews, 2002 

IEEE-730 ANSI/IEEE Std 730-1998, IEEE Standard for Software Quality 
Assurance Plans, 1998 

ISO-12207 Information technology- Software Lifecycle processes,  ISO-
IEC 12207, 1st Edition, 1999 

ANDRIOLE-86 Andriole, S.J. (ed.), Software Validation, Verification, Testing 
and Documentation, Petrocelli Books, 1986 

SEI-CM03 Collofello, J.S., Software Technical Review Process, CMU-SEI 
Curriculum Module, 1998 

NIST-234 
Reference Information for the Software Verification and 
Validation Process, National Institute of Standards and 
Technology, 1996 

NASA-2210 Software Assurance Standard, NASA-STD-2210-93, 1992 

TICKIT-5 The TickIT Guide, Issue 5.0, 2001 

ESA-76 
نیا و  مرآت.ا:  ـ آژانس فضایی اروپا، ترجمهافزار استانداردهای مهندسی نرم

 1376نیا، اداره کل آمار و اطالعات وزارت کشاورزی ـ   مرآت.ن

ISO-9001 
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،       -   9001 ایزو   –استاندارد ایران   

 1374چاپ اول ، دی ماه 
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 دیق و صحه گذاریقالب طرح تص. 2

 
در استفاده از   .   در این فصل ارائه می شود       طرح تصدیق و صحه گذاری     استانداردقالب  

 :قالب 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 تصدیق      به این ترتیب افزودن سرفصل های        .  تلقی گردد 

در این  .  وصحه گذاری، به دلیل الزامات قراردادی یا دالیل دیگر مجاز می باشد         
صورت 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 )  *( ذکر شده در قالب استاندارد، با عالمت           برخی از سرفصل های
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                   

ک طرح حذف نمود، بی آنکه تطابق آن طرح با این                سرفصل هایی را از ی     
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 »  ...یدبا«،  »...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 استفاده شده است       »  ...توصیه می شود «همچنین از واژه
رد ضروری نیست، اما     که رعایت آنها برای تطابق یک طرح با این استاندا             

 .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
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o              در صورت توافق کارگزار با کارفرما، می توان طرح تصدیق و صحه گذاری 
در این صورت هریک از          .   به صورت تدریجی تکمیل و ارائه کرد             را

سرفصل هایی که در اصالحیه های بعدی طرح تکمیل خواهد شد، باید با                  
 .، مشخص گردد»در اصالحیه های بعدی تکمیل خواهد شد«عباراتی نظیر 

o              در هر سند      30قسمت های ابتدایی هر طرح که به منظور کنترل مستندات 
، فهرست   33، تاریخچه  32، تائیدیه  31مانند صفحه روکش    (گنجانده می شود     

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

 
 

                                                 
30 Document Control 
31 Cover Page 
32 Approval 
33 History 
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 ]صفحه روکش[

 ]تائیدیه[

 ]تاریخچه[

 ]فهرست مطالب[

 مقدمه . 1

 هدف 1-1

 دامنه کاربرد 1-2

 تعاریف 1-3

 *اختصارات 1-4

        اسناد مرتبط1-5

 *   مرور طرح    1-6

 *       روش تغییر طرح1-7

 V&Vمدیریت فرآیندهای  . 2

 سازمان 2-1

 V&Vمقاطع زمانی انجام فعالیتهای  2-2

 V&V*زمانبندی انجام فعالیتهای  2-3

 منابع مورد نیاز 2-4

 مسئولیتها 2-5

 ابزارها و روشها 2-6

  V&Vفعالیتهای  . 3

 گزارشدهی . 4

 *پیوست ها . 5
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باید توجه نمود که     .  ردددر این بخش هریک از سرفصل های قالب یادشده تشریح می گ            
سرفصل های استاندارد، با عبارات زیرخط دار مشخص شده است، و سایر عباراتی که در        

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

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

o  طرح تصدیق و صحه گذاری«عنوان« 

o ان کامل پروژهعنو 

o عنوان کارفرما 

o  عنوان کارگزار 

o تاریخ تهیه طرح 

o  به انضمام شماره اصالحیه(شناسه سند( 

o تعداد صفحات سند 

 ]تائیدیه[

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

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

o  ئول کنترل کیفی سندمس) یا افراد(نام، سمت و امضای فرد 

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

o تاریخ بررسی و تائید سند توسط هریک از تائیدکنندگان 

 ]تاریخچه[

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

o       هر یک از اصالحیه های پیشین و             34شماره و تاریخ تصویب 
 اصالحیه فعلی

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

 ]فهرست مطالب[

 :در فهرست مطالب، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

o شماره بندهای سند 

                                                 
34 Approval 



 2 فاز –) نماتن( تولید و توسعه نرم افزار نظام مهندسی و استانداردهای  35     از 17صفحه    

 NMTN.STD.VVP استاندارد طرح تصدیق و صحه گذاری 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

o عنوان کامل هر بند 

o شماره صفحه شروع هر بند 

 استفاده از   توصیه می گردد در نسخه الکترونیکی سند، عنوان هر بند با             
 .، به ابتدای بند مربوطه در سند متصل شود35امکان اتصال ابرمتنی

 مقدمه .1

 :مقدمه طرح باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 هدف 1-1

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

 .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            
 بخشی  V&Vکه مطالب مندرج در طرح تنها برای برنامه ریزی فرآیندهای           

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

 .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،       36درصورتی که سند دیگری به عنوان واژه نامه        
 .می توان به جای تکرار مطالب آن در این بند، به آن سند ارجاع داد

 *اختصارات 1-4

مورداستفاده در طرح، باید فهرست       )   های37کوته نوشت(کلیه اختصارات    
 .شده و تشریح گردند

                                                 
35 Hyperlink 
36 Glossary 
37 Abbreviations (Acronyms) 
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 اسناد مرتبط 1-5

 : و مشخصات اسناد زیر باید ذکر شوددر این بند فهرست

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 

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

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

 .قید گرددو تاریخ انتشار باید ) 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

. در این بند، روش و ضوابط تجدیدنظر و تغییر طرح باید تشریح گردد                 
توصیه می گردد به مواردی از قبیل مرجع یا مراجع تصمیم گیری برای                

بعدی، و  )  های (غییر، کنترل، تائید، تصویب و انتشار اصالحیه       تجدیدنظر، ت 
فهرست کسانی که درصورت تغییر طرح باید از تغییرات مطلع شوند،                 

همچنین اگر برنامه زمانی خاصی برای تجدیدنظر و تغییرات          .  اشاره شود 
با ذکر تاریخ های مشخص یا با      (آینده طرح مورد نظر می باشد، این برنامه        

 .باید ذکر شود)  مراحل و مقاطع پروژهارجاع به
 

 V&Vمدیریت فرآیندهای  .2

 .این بخش حداقل باید حاوی بندهای زیر باشد

 سازمان  2-1

 همراه با شرح وظایف مربوطه       V&Vعناصر درگیر در انجام فعالیتهای       
بخشی از واحدها و عناصر موجود در           .  در این بند معرفی می شوند       

 موثرند، باید درقالب     V&V فعالیت های   ساختار سازمانی پروژه که در     
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ضوابط ترسیم این نمودار به        .   تشریح گردند   38یک نمودار تشکیالتی   
استانداردهای سازمانی کارگزار 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    ...)  یته، گروه، واحد،    کم(واحدهای سازمانی
 .متمایز گردند...) مدیر، مسئول، (افراد 

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

در صورتی که ساختار سازمانی پروژه در طرح مدیریت پروژه تشریح              
 متناظر در طرح مدیریت پروژه      شده باشد، می توان مطالب این بند را به بند        

 باید  V&Vدر این صورت عناصر درگیر در فرآیندهای              .  ارجاع داد 
 .صراحتاً مشخص شوند

، وابستگی یا   V&Vدر مورد همه عناصر سازمانی درگیر در فرآیندهای          
 .استقالل سازمانی از تیم تهیه نرم افزار باید بروشنی تصریح گردد

 V&Vهای مقاطع زمانی انجام فعالیت  2-2

 پروژه  V&Vدر این بند باید مقاطع زمانی انجام هریک از فعالیتهای                 
مقاطع زمانی فعالیتهای تصدیق عموماً در سند متدولوژی            .  تعیین  شود 

زمان .  پروژه و در کنار سایر فعالیتهای فنی پروژه مشخص می گردد              
ر انجام فعالیتهای صحه گذاری معموالً در پایان مراحل تولید نرم افزا                

 .می باشد

 *V&Vزمانبندی انجام فعالیتهای   2-3

 بر اساس زمانبندی ارائه     V&Vدر این بند باید زمانبندی انجام فعالیتهای        
در واقع این برنامه زمانی        .  شده در طرح مدیریت پروژه ارائه  شود           

 به V&Vمی تواند همان زمانبندی انجام پروژه باشد که در آن فعالیتهای             
 . اندنحوی متمایز شده
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 منابع مورد نیاز  2-4

.  در این بند باید تعیین  گردد      V&Vمنابع مورد نیاز برای انجام فعالیتهای       
 :برحسب مورد به موارد زیر می توان اشاره نمود

o برحسب تخصص ها و مدت زمان مورد نیاز: نیروی انسانی 

o نوع، تعداد و مدت زمان استفاده از کامپیوترها و سایر          :  سخت افزار
 یزات سخت افزاریتجه

o نوع و تعداد نرم افزارهای موردنیاز: نرم افزار 

o سایر منابع موردنیاز 

 مسئولیتها  2-5

.  باید در این بند مشخص  شود      V&Vمسئولیت انجام هریک از فعالیتهای      
در صورتیکه مسئولیت یک فعالیت به عهده یک گروه یا یک کمیته باشد،                

 .وه نیز مشخص گرددباید فرد پاسخگو از طرف کمیته یا گر

 ابزارها و روشها  2-6

در این بند ابزارها و روشهای بکارگرفته شده برای انجام فرآیندهای                 
V&V)        و الزامات استفاده از    ...)  مانند چک لیست ها، ابزارهای نرم افزاری و

در صورتی که بخشی از این ابزارها و روشها در          .  آنها باید مشخص  شود   
تشریح شده است، می توان    )  ثالً طرح آزمون نرم افزار   م(سایر اسناد پروژه    

 .به آن اسناد ارجاع داد
 
 V&Vفعالیتهای  .3

گذاری، به تفکیک مراحل      های طراحی شده برای تصدیق و صحه          فعالیت
 هایهای الزم برای مدیریت فرآیند        زیستچرخ توسعه، همچنین فعالیت     

V&V گردد ارائه باید  در این فصل. 

 :فعالیتها مشخصات زیر باید ارائه گرددبه ازای هریک از 

 عنوان فعالیت •

 شناسه •

 هدف •

 روشها و معیارها •

 ورودی ها •
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 فرآورده ها •

 مسئولیتها •

 گزارشدهی .4

 پروژه انجام     V&V  هایهایی که در چهارچوب فرآیند          کلیه فعالیت  
شوند، باید به صورت رسمی ثبت شده و نتایج آنها به نحو مناسبی                  می

نحوه گزارشدهی راجع به انجام فعالیتهای        در این فصل     .  گزارش شود 
V&Vباید تعیین  گردد . 

 *پیوستها .5

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

طرح متن طرح به آنها اشاره شده است و همچنین پیوست زیر در انتهای                
 :توصیه  می شود

 *واژه نامه 5-1

کلیه واژگان و اصطالحات فنی استفاده شده در طرح باید در این بخش                 
 39برای هر واژه، ذکر برابر انگلیسی و کوته نوشت          .  توضیح داده شوند   

واژه نامه باید برحسب حروف الفبای      .  ضروری است )  درصورت وجود (
فارسی نیز  -امه انگلیسی توصیه می شود واژه ن  .  فارسی مرتب شده باشد    

 . ارائه گردد
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 نمونه ای از یک طرح تصدیق و صحه گذاری )1پیوست 

 
در این فصل یک نمونه از طرح تصدیق و صحه گذاری برای یک پروژه نرم افزاری فرضی               

این نمونه تنها به منظور تشریح بیشتر مطالب و رفع ابهامات احتمالی ذکر             .  ارائه می گردد 
 .ید آن را جزئی از استاندارد محسوب نمودشده است، و نبا
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 »الف«سازمان 

 معاونت برنامه ریزی

 مدیریت آمار و اطالعات

 
 طرح تصدیق و صحه گذاری

 پروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی
 
 

 
 AMAR.VVP.1:             شناسه سند

 1:       شماره اصالحیه

 31/3/83:           تاریخ انتشار

      50:        تعداد صفحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »ب«شرکت 

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

 .توزیع همه یا بخشی از این سند در خارج از این محدوده ممنوع می باشد
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 تائیدیه

  انوادگینام و نام خ سمت تاریخ امضا

 تهیه کننده عباس عباسی QAکارشناس  25/3/83 

 کنترل کیفیت علی علوی  QA مسئول 30/3/83 

 تصویب کننده حسین حسینی مدیر پروژه 31/3/83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخچه

 شماره اصالحیه تاریخ انتشار توضیحات

 0 15/1/83 نسخه اولیه

 1 31/3/83 .تغییر کرد بند مسئولیت ها – 3ص 
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 مقدمه .1
 

 هدف 1-1

تهیه نرم افزار جمع آوری و       (V&V)این سند دربردارنده طرح تصدیق و صحه گذاری           
به منظور مشخص نمودن      این طرح،    .  اشدمی ب»  الف« سازمان    انتشار آمارهای فصلی   

ها با   های الزم در طول اجرای پروژه برای حصول اطمینان از تطابق فرآورده                  فعالیت
 .نیازهای کاربران و همچنین صحت و کفایت فرآیندهای پروژه تهیه شده است

  
 دامنه کاربرد 1-2

تهیه پروژه  ضوابط بیان شده در این طرح، همه مراحل زیستچرخ توسعه نرم افزار در                  
را از مرحله تحلیل و طراحی      »  الف« سازمان   نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی     

 . تا پایان مرحله انتقال دربرمی گیرد
 

 تعاریف  1-3

 :در نگارش این طرح، اصطالحات زیر مورد استفاده قرار گرفته است

 جمع آوری و انتشار     در این طرح منظور از پروژه، پروژه تهیه نرم افزار           :  پروژه  1-3-1
 .آمارهای فصلی 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« منظور از ناظر، شرکت       :ناظر  1-3-4
 . ای پروژه را برعهده گرفته استنظارت بر اجر

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

 :در نگارش این طرح، اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته است

1-4-1 V&V : و صحه گذاریتصدیق 

1-4-2 MDD :سند توصیف متدولوژی 

1-4-3  SRS:سند مشخصات نیازهای نرم افزار  

1-4-4  SPR:  گزارش اشکال نرم افزار   

1-4-4  ]...[ 
 

 اسناد مرتبط 1-5

o  طرح مدیریت پروژه، به شناسهAMAR.PMP.1 
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o  طرح تضمین کیفیت پروژه، به شناسهAMAR.QAP.2 

o شناسه شیوه نامه مستندسازی پروژه، به AMAR.DOC.1 

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

o  به شناسه »ب«نظامنامه کیفیت شرکت ،STD.Q001 

o  به شناسه »ب« واحد کیفیت شرکت –شیوه نامه برگزاری جلسات ممیزی ،STD.Q05 

o ]...[ 
 

 مرور طرح 1-6

مانبندی، منابع،  ، شامل سازمان، زV&V مدیریت فرآیندهای    2پس از این مقدمه، در فصل       
 ..مسئولیت ها و ابزارها و روشها ارائه خواهد شد

 که در هریک از مراحل زیستچرخ توسعه نرم افزار           V&V به تشریح فعالیت های      3فصل  
 .باید انجام شود، اختصاص دارد

 . توضیح داده شده است4 در فصل V&Vروشها و ضوابط گزارشدهی فعالیت های 

ژگان تخصصی بکاررفته در این طرح به انتهای طرح افزوده شده           واژه نامه ای مشتمل بر وا   
 .است

 
 روش تغییر طرح 1-7

 به صورت ماهیانه و درجریان بازنگری مدیریتی توسط مدیر پروژه و مسئول             VVPطرح  
 .تضمین کیفیت پروژه مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار خواهد گرفت

پس از هر تغییر    .  وژه تصویب گردد  هرگونه تغییر در مفاد این طرح، باید توسط مدیر پر           
صورت )  ات( پروژه موظف است از آگاهی همه نفرات ذینفع در تغییر             QAطرح، مسئول   

 .گرفته اطمینان حاصل نماید

همچنین تغییرات طرح که منجر به صدور اصالحیه جدید می گردد، همزمان با مبناگذاری،               
 . گرددباید به صورت رسمی برای کارفرما و ناظر پروژه ارسال

 . مشمول طرح مدیریت پیکربندی پروژه می باشدVVPسایر ضوابط تغییر در 
 

 V&V هایمدیریت فرآیند  .2

 . گردد  ارائه میV&V هایدر این بخش نحوه مدیریت فرآیند
 

  سازمان  2-1

ترکیب عناصر سازمانی ذکرشده    :  ( پروژه عبارتند از   V&V  هایعناصر درگیر در فرآیند   
 تشریح شده   طرح مدیریت پروژه  ها با یکدیگر، به صورت مشروح در          و نحوه ارتباط آن    

 ). است
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های  گذاری فرآورده  ؛ کمیته راهبری پروژه وظیفه بررسی و صحه       کمیته راهبری   2-1-1
های  گذاری سایر فرآورده    کلیدی و مهم و همچنین هدایت و نظارت بر صحه             

 . پروژه را به عهده دارد

های کلیدی و مهم     فنی پروژه وظیفه بررسی و تصدیق فرآورده      ؛ کمیته    فنی  کمیته  2-1-2
 . پروژه را به عهده دارد

ریزی، هدایت و هماهنگی کلیه           ؛ مدیر پروژه مسئول برنامه         مدیر پروژه    2-1-3
 . باشد  پروژه میV&Vهای  فعالیت

های پروژه را به      پروژه وظیفه بررسی و تصدیق فرآورده       QA؛ تیم     QAتیم    2-1-4
 .  داردعهده

 ؛ آزمون واحد و آزمون یکپارچگی هر زیر سیستم،           های توسعه زیرسیستم   تیم  2-1-5
 . پذیرد های توسعه انجام می توسط تیم

از نظر سازمانی از تیم تهیه نرم افزار مستقل            )  5-1-2بجز مورد    (کلیه عناصر فوق      
 . می باشند

 
 V&Vمقاطع زمانی انجام فعالیتهای   2-2

ی پروژه به صورت مشروح در سند توصیف متدولوژی پروژه مدون              متدولوژی تفصیل 
های  های تصدیق در طی اجرای مراحل و به عنوان بخشی از فعالیت                فعالیت.  شده است 

 . توسعه سیستم مطابق با مفاد این طرح اجرا خواهد شد
 

 : گردد گذاری به دو دسته تقسیم می های صحه فعالیت

های میانی پروژه توسط نمایندگان کارفرما در        ردهبررسی و بازنگری برخی از فرآو      •
 )MDDمطابق با (حین تکمیل مراحل 

اخذ ”  که به عنوان وظیفه       .  های پایانی هر مرحله     بررسی و تائید رسمی فرآورده       •
 . در انتهای همه مراحل گنجانده شده است“ تائیدیه کارفرما 

 
 V&V انجام فعالیتهای زمانبندی  2-3

 نسبیها به صورت      و در ضمن تشریح فعالیت      3 در بند    V&Vالیت   اجرای هر فع   زمان
 با مقایسه این زمان ها و برنامه  زمانی تفصیلی پروژه که در طرح                    . شده است   تعیین

 .مدیریت پروژه ذکر شده است، زمان دقیق اجرای هر فعالیت تعیین می گردد
 

  منابع مورد نیاز  2-4

 :  عبارتند ازV&V هایمنابع الزم برای اجرای فعالیت

 :نیروی انسانی •

 ) ساعت در ماه، در طول اجرای پروژه30(مدیر پروژه  -

 ) ساعت در ماه، در طول اجرای پروژهQA) 50مسئول  -
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- ]...[ 

 :افزار سخت •

 به منظور انجام    PMP دستگاه کامپیوتر با مشخصات تعیین شده در             3تعداد  
این .   باشد در طول مدت اجرای پروژه مورد نیاز می                  V&Vفعالیت های   

 .کامپیوترها باید به شبکه متصل باشند

 :نرم افزار •

نرم افزارهای زیر باید بر روی کامپیوترهای اختصاص یافته برای انجام                     
 . نصب شده باشدV&Vفعالیت های 

 MS-Word 2000نرم افزار  -

  TracerProنرم افزار  -

- ]...[ 

 :سایر منابع •

 به صورت مشترک از محل      V&Vسایر منابع موردنیاز برای انجام فعالیت های         
  .منابع عمومی پروژه تامین خواهد شد

 
  ها مسئولیت  2-5

 . ها ذکر شده است  و در ضمن تشریح فعالیت3 در بند V&Vمسئولیت اجرای هر فعالیت 
 

  ابزارها و روشها  2-6

شود، که هر یک به تناسب یک یا چند مرحله  های متنوعی را شامل می  فعالیتV&Vفرآیند 
ها، حصول اطمینان    هدف از همه این فعالیت    .  اند از زیستچرخ توسعه سیستم، طراحی شده     

ها با مشخصات طراحی شده و همچنین تطابق آنها با نیازهای کاربران              از تطابق فرآورده  
 از آنها استفاده خواهد     V&Vهای   روشهایی را که در این پروژه برای انجام فعالیت        .  است

 : بندی نمود وان جمعت شد، به شکل زیر می
 

 )Review( بازنگری •

o فنی بازنگری  ) Technical Review( 

o مشترک بازنگری ) Joint Review ( 

  ) Inspection (رسیباز •

  )Test( آزمون  •

o  آزمون واحد)Unit Test(  

o  آزمون یکپارچگی )Integration Test(  

o  آزمون سیستم )System Test(  

o  آزمون پذیرش ) Acceptance Test( 
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به صورت رسمی تشکیل     )   مشترک بازنگری فنی و چه       بازنگریچه    (بازنگریجلسات  
شود، بنابراین انجام اقدامات زیر قبل، در حین و بعد از تشکیل جلسات بازنگری الزامی                می

 . است

 : قبل از تشکیل جلسه

 تعیین موضوع، اعضا، زمان و مکان برگزاری جلسه -1

 سال موضوع و دستور کار جلسه دعوت از اعضای جلسه به همراه ار -2

 در حین تشکیل جلسه 

 توجیه همه اعضا نسبت به موضوع و دستور کار جلسه  -3

 ای که فرصت طرح همه موضوعات باشد مدیریت زمان جلسه به گونه -4

 ثبت مذاکرات و مصوبات جلسه به صورت رسمی  -5

 : بعد از تشکیل جلسه

 تهیه گزارش رسمی تشکیل جلسه -6

 های ذینفع  ه افراد و گروهارسال نتایج جلسه ب -7

 پیگیری نتایج جلسه -8

مثالً جلسات  (برخی از جلسات بازنگری ممکن است در ضمن سایر جلسات رسمی پروژه              
برگزار شود، در این صورت، صورت جلسه مربوطه به منزله ثبت               )   ادواری کمیته فنی  

 .رسمی نتایج جلسه بازنگری خواهد بود

 V&Vهای نرم افزاری زیر برای انجام فعالیت های           عالوه بر روش های فوق، از ابزار        
 :استفاده خواهد شد

 SRS برای بررسی قابلیت ردیابی نیازهای اعالم شده در          TracerProنرم افزار   •
 در مراحل بعد

  برای بررسی خودکار کدهای نرم افزارCodeProbeنرم افزار  •

• ]...[ 

 :تهمچنین چک لیست های زیر مورد استفاده قرار خواهد گرف

 )CHK.DataModel.1به شناسه (چک لیست طراحی مدل داده ای  •

 )CHK.UI.3به شناسه (چک لیست طراحی واسط کاربر  •

• ]...[ 
  

  V&Vفعالیتهای   . 3

گذاری، به تفکیک مراحل زیستچرخ توسعه،          های طراحی شده برای تصدیق و صحه          فعالیت
 .گردد  فصل ارائه می در اینV&Vهای الزم برای مدیریت فرآیند  همچنین فعالیت

 
 مرحله تحلیل و طراحی کلی 3-1

 :شود  در آغاز توسعه سیستم و با اهداف زیر اجرا میتحلیل و طراحی کلیمرحله 

 SRSهای کاربران از سیستم و تهیه گزارش  شناسایی و مستندسازی خواسته . 1
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 ای و فرآیندی سیستم استخراج مدل داده .2

به منظور انتقال نتایج تحلیل و طراحی و        )  Prototype(طراحی و ارائه نسخه نمونه       .3
 اخذ نظرات کاربران

 :های عمده این مرحله عبارتند از فرآورده

 SRSگزارش نیازمندیهای سیستم  . 1

 طرح آزمون پذیرش سیستم . 2

 ای و فرآیندی سیستم مدل داده .3

 های سیستم نسخه اولیه پایگاه داده .4

 های نمونه برنامه .5

 : عبارتند ازتحلیل و طراحی کلی در مرحله V&Vهای   فعالیت

 SRS بازنگری . 1

 تهیه طرح آزمون پذیرش سیستم . 2

  گزارش تحلیل سیستمبازنگری . 3

 ها  طراحی پایگاه دادهبازنگری.   4

  نسخه نمونهبازنگری.   5
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 تحلیل و طراحی کلی :مرحله

      B-SRS :شناسه SRS  بازنگری  :فعالیت

 :هدف

پذیری و    و اطمینان از صحت، کفایت، امکان        SRSل کیفی گزارش     هدف از این فعالیت کنتر     
 .باشد سازگاری آن می

 :روشها و معیارها

 باید از نظر معیارهای زیر در حین تهیه در جلسات بازنگری             SRSگزارش  :   فنی بازنگری . 1
 :فنی، و قبل از ارائه در جلسات کمیته فنی مورد بررسی و تائید قرار گیرد

o صحت 

o کفایت 

o ذیریپ امکان 

o تطابق با استانداردهای مرجع 

o سازگاری 

o شرح خدمات قرارداد نسبت به قابلیت ردیابی 

o ها تطابق با نتایج مصاحبه 

 باید از نظر معیارهای زیر در جلسات کمیته راهبری              SRSگزارش  :   مشترک بازنگری . 2
 :مورد بررسی و تائید قرار گیرند

o های کارفرما تطابق با نیازها و محدودیت 

 :ها ورودی

o صورت جلسات مصاحبه 

o شرح خدمات قرارداد 

o  گزارشSRS 

 :ها فرآورده 

o  گزارش فعالیتV&V  

o شامل شرح اشکاالت و تغییرات مصوببازنگریجلسات  صورت  

o  گزارشSRS 
 

 :ها مسئولیت

 کمیته فنی:  فنیبازنگری.  1

  کمیته راهبری:  مشترکبازنگری .2
[...]



 2 فاز –) نماتن( تولید و توسعه نرم افزار نظام مهندسی و استانداردهای  35     از 33صفحه    

 NMTN.STD.VVP استاندارد طرح تصدیق و صحه گذاری 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 دهی  گزارش.  4

شوند، باید به صورت      پروژه انجام می   V&V  هایوب فرآیند هایی که در چهارچ    کلیه فعالیت 
دو گزارش عمده زیر برای ثبت      .  رسمی ثبت شده و نتایج آنها به نحو مناسبی گزارش شود          

 :  طراحی شده استV&Vهای  دهی فعالیت و گزارش
 

 V&Vگزارش فعالیت  •

 (SPR)گزارش اشکال  •
 

 .رح آزمون نرم افزار تشریح شده استسایر فرم های مورد نیاز در آزمون نرم افزار، در ط
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 V&Vگزارش فعالیت  4-1

 به عنوان یکی    V&V که در این طرح، گزارش فعالیت        V&Vهای   در پایان هر یک از فعالیت     
های آن تعیین شده است، فرم زیر باید تکمیل شده و در سوابق مستندات                      از خروجی 

 مربوطه V&Vئول اجرای فعالیت    مسئولیت تکمیل فرم، بر عهده مس     .  سیستم نگهداری شود  
 . باشد می

 
 V&Vفرم فعالیت 

 :                                                مرحله     :             پروژه   

 :شناسه:                                                       V&Vفعالیت   

 : هدف
 
 
 

 : شرح فعالیت
 
 
 
 

 : نتایج
 
 
 
 
 :مجریان/ جری م

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت امضا

    

    

    

    

    

    

    

 :تائید کننده 

 امضاء:                          تاریخ

 : تنظیم کننده

 امضاء     :                           تاریخ 
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 گزارش اشکال  4-2

، اشکالی مشاهده گردد، مسئول     )آزمونغیر از     (V&Vچنانچه در حین اجرای یک فعالیت        
اشکال   گزارشاجرای آن فعالیت موظف است برای هر اشکال مشاهده شده یک برگ فرم                

برای گزارش اشکاالت مشاهده . تنظیم نموده و به نحو مناسب به مسئول ذیربط تحویل دهد
 . استفاده می شود SPRشده در جریان آزمون نرم افزار از فرم های 

 
 ش اشکال فرم گزار

 :                                                         مرحله      :              پروژه

 :                                                    شناسه                                    :             V&V فعالیت 

 :  شناسه برگه                                                                            

 : شرح اشکال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  گزارشگر :  تاریخ  امضاء

 :نتایج/   شرح اقدامات انجام شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تائید کننده 

 امضاء:                          تاریخ

 : تنظیم کننده

 ضاء     ام:                           تاریخ 

 


