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ًظبست ثش اخشاي كحيح عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي دس دػتگبُّبي اخشايي

ثش اػبع هبدُ  6ثشًبهِ هلي آهبس دػتگبُ ّبي اخشايي هنلفٌذ تب پبيبى ثشًبهِ چْبسم تَػؼِ ًؼجت ثِ ػبهبًذّي
حذاقل دٍ ػيؼتن اعالػبتي – ػوليبتي خَد اقذام ًوبيٌذّ .وچٌيي ثب تَخِ ثِ ثٌذ ّـ هبدُ  ٍ 5هبدُ  11ثشًبهِ،
اخشاي هشاحل هختلف عشح ّبي آهبسي ٍ ّوچٌيي ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي دػتگبُ ّبي اخشايي ٍ هجبدلِي
هَافقتٌبهِ ٍ تخليق اػتجبسات هشثَط ثِ ايي عشح ّب دس چبسچَة آييي ًبهِ ًظبستي مِ ثِ تلَيت ؿَساي ػبلي
آهبس خَاّذ سػيذ اًدبم خَاّذ ؿذ .دس ايي ساػتب هدوَػِي حبضش سٍيِ ًظبست ثش ػبهبًذّي حذاقل دٍ ػيؼتن
اعالػبتي ـ ػوليبتي دػتگبُ ّبي اخشايي هَسد اؿبسُ دس ثٌذ الف هبدُ  6ثشًبهِ سا اسائِ هي ًوبيذ.
ايي سٍيِ ؿبهل هشاحل ،فؼبليتّب ٍ هؼئَليتّبي هشتجظ ثب اخشاي عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي اػت
مِ سٍال مبس ثيي ػَاهل ٍػبصهبى ّبي هختلف سا ّوبٌّگ ًوَدُ ٍ تذٍيي آى دس ًظبست ثش اخشاي كحيح
فؼبليتْبي اخشايي عشح دس دػتگبُ ّبي اخشايي هَثش هي ثبؿذ.

هركس آهبر ايراى :هتَلي ،ػيبػت گزاس ٍ هؼئَل ًظبست فٌي ٍ تبييذ هشاحل هختلف اخشاي عشح ػبهبًذّي ًظبم
آهبسّبي ثجتي
دستگبُ اجرايي :ػبصهبىّب ٍ ٍصاستخبًِّبي ّذف ثشاي ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي مِ هؼئَل اخشاي پشٍطُ
دس ػبصهبى خَد ّؼتٌذ.
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هجری/هطبٍر :اؿخبف حقيقي ،دػتگبُ اخشايي ،ؿشمت ّبي هـبٍس ٍ يب تشميجي اص آًْب مِ هؼئَليت اخشاي
فبصّبي ؿشح خذهبت سا ثؼْذُ داسًذ.
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عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي ؿبهل دٍ فبص ثِ ؿشح صيش اػت:
فبص اٍل :ؿبهل ؿٌبخت ،تحليل ٍ عشاحي ملي ًظبم آهبسّبي ثجتي اػتً .تيدِ ايي فبص تْيِ RFP
ػيؼتوْبي پيـٌْبدي ثشاي حَصٓ ػبصهبًي ّذف اػت مِ دس فبص دٍم ثِ اخشا دس هيآيذ.
فبص دٍم :ؿبهل عشاحي ،پيبدُ ػبصي ٍ اػتقشاس ػيؼتوْبي پيـٌْبدي ًظبم آهبسّبي ثجتي اػت مِ دس فبص اٍل
ؿٌبػبيي ؿذُ اًذ.
حَصُ ًظبست ثش اخشاي عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي ؿبهل ثخؾ ّبي صيش اػت:
ً -1ظبست قجل اص ؿشٍع فبص يل
ً -2ظبست ثؼذ اص ؿشٍع فبص يل تب اتوبم آى
ً -3ظبست ثؼذ اص ؿشٍع فبص دٍم تب اتوبم آى
ً -4ظبست ثؼذ اص اتوبم فبص دٍم ٍ اػتقشاس ػيؼتنّب دس حَصٓ ػبصهبًي هشتجظ
ايي ػٌذ ؿبهل حَصٓ ًظبست دس ثٌذ  3يبد ؿذُ هيگشدد.
ػبختبس ػٌذ:
دس ايي ػٌذ اثتذا ،هقذهبت ملي ٍ اّذاف ػٌذ اسائِ ؿذُ اػت .ػبختبس اكلي ػٌذ ؿبهل ًوَداس خشيبى فشآيٌذ
ًظبست ٍ هؼشفي فؼبليتْبي آى هيثبؿذ .ثٌبثشايي تَكيِ هيؿَد مِ ثِ لحبػ استجبط تٌگبتٌگ ايي دٍ ثخؾ ثب
ينذيگش ،هغبلؼِ ّوضهبى ٍ هتَالي ّش فؼبليت دس ًوَداس خشيبى فؼبليت ًيض دًجبل ؿَد.
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فهرست فعاليتها عبارتنذ از:
عٌَاى فعبليت

كذ تطريح

هركس آهبر

دستگبُ

فعبليت

ايراى

اجرايي

هجری/
هطبٍر
طرح

اًتخبة هقذهبتي ػيؼتنّبي هَسد ًظش

1

ّونبسي هـتشك دس اًتخبة ًْبيي ػيؼتنّبي هٌتخت

2

اًتخبة هدشي /هـبٍس

3

تأييذ كالحيت هدشي /هـبٍس

4

اثالؽ ثِ هدشي /هـبٍس ٍ اًدبم هزامشات قشاسدادي

5

تْيِ عشح پشٍطُ

6

√

تْيِ پيؾ ًَيغ قشاسداد

7

√

ػقذ قشاسداد

-

ؿشٍع هشاحل قشاسداد

-

ًظبست هشمض آهبس ايشاى دس حيي اخشاي پشٍطُ

8

ًظبست دػتگبُ اخشايي دس حيي اخشاي پشٍطُ

9

تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ هـخلبت ػيؼتن ّب (ؿٌبخت ٍ تدضيِ
ٍ تحليل تفليلي ٍضغ هَخَد)

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

11

ثشسػي گضاسؽ هـخلبت ػيؼتنّب

11

√

√

اسػبل هؼبئل گضاسؽ هـخلبت ػيؼتنّب

-

√

√

ثشسػي ٍ سفغ هؼبئل گضاسؽ هـخلبت ػيؼتنّب

-

تأييذ گضاسؽ هـخلبت ػيؼتنّب

-

تْيِ ٍ ًلت ًوًَِ ثشًبهِّب (عشاحي هٌغقي ػيؼتنّب)

12

ثشسػي ًوًَِ ثشًبهِّب
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√
√

√
√

√

√

كذ تطريح

هركس آهبر

دستگبُ

فعبليت

ايراى

اجرايي

اسػبل هؼبئل ًوًَِ ثشًبهِّب

-

√

√

ثشسػي ٍ سفغ هؼبئل ًوًَِ ثشًبهِّب

-

عٌَاى فعبليت

تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ عشاحي تفليلي ػيؼتنّب(عشاحي
فيضيني)

هجری/
هطبٍر
طرح

√
√

14

ثشسػي گضاسؽ عشاحي تفليلي ػيؼتنّب

15

√

√

اسػبل هؼبئل گضاسؽ عشاحي تفليلي ػيؼتنّب

-

√

√

ثشسػي ٍ سفغ هؼبئل گضاسؽ عشاحي تفليلي ػيؼتنّب

-

√

تْيِ ٍ اسائِي ثشًبهِي ًشم افضاس(پيبدُ ػبصي)

16

√

ثشسػي ثشًبهِ ي ًشم افضاس

17

√

√

اسػبل هؼبئل ثشًبهِي ًشم افضاس ػيؼتنّب

-

√

√

ثشسػي ٍ سفغ هؼبئل ثشًبهِي ًشم افضاس ػيؼتنّب

-

ًلت ،آهَصؽ ٍ ساُ اًذاصي ػيؼتنّب (پيبدُ ػبصي)

18

ًظبست ثش ًلت ،آهَصؽ ٍ ساُ اًذاصي ػيؼتنّب

19

تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ پيـشفت مبس

21

√

تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽّبي ًْبيي ثِ هشمض ٍ دػتگبُ اخشايي

-

√

ثشاي ثشخي اص فؼبليتّبي ٍاضح ،ؿشح تفليلي اسائِ ًـذُ اػت.
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√
√
√

√

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

31

32

اًتخبة هقذهبتي
سيستن هٌتخت
دستگبُ اجرايي
ّوكبری هطترك در
اًتخبة ًْبيي
سيستن هٌتخت

اًتخبة
هجری/هطبٍر
تبييذ صالحيت
هجری/هطبٍر
اثالغ ثِ
هجری/هطبٍر
تْيِ طرح پرٍشُ
تْيِ پيص ًَيس
قرارداد
ًظبرت هركس در حيي
اجرای پرٍشُ
ًظبرت دستگبُ در
حيي اجرای پرٍشُ

تْيِ گسارش
هطخصبت
سيستن ّب
ثررسي گسارش
تَسط دستگبُ –
هركسآهبر
تْيِ ًٍصت ًوًَِ
ثرًبهِ
ثررسي ًوًَِ
ثرًبهِ تَسط
دستگبُ –
هركسآهبر
تْيِ ٍ ارسبل
گسارش طراحي
تفصيلي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

16

8

17

18

19

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

31

32

ثررسي گسارش
تَسط دستگبُ –
هركسآهبر
تْيِ ٍ ارايِ
ثرًبهِ ًرم افسار
ثررسي ثرًبهِ ًرم
افسار تَسط
دستگبُ –
هركسآهبر
ًصت ،آهَزش ٍ
راُ اًذازی
سيستن
ًظبرت ثر ًصت،
راُ اًذازی ٍ
آهَزش سيستن
تْيِ ٍ ارسبل
گسارش پيطرفت
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انتخاا
سيستن هورد نظر

1

هقاذهات

هسئَل :دػتگبُ اخشايي ( ثب ّونبسي هـتشك هشمض آهبس ايشاى)
زهبى :يل هبُ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
ٍاحذ آهبس ٍ اعالػبت اص دػتگبُ اخشايي
هشمض آهبس ايشاى
ٍرٍدی فعبليت:
مليِ هذاسك فبص اٍل ًظبم آهبسّبي ثجتي
دسخَاػت پيـٌْبد) (RFPػيؼتن ّبي هَسد ًظش
خرٍجي فعبليت :ػيؼتنّبي هٌتخت دس دػتگبُ اخشايي
فعبليت هرتجط :ايي فؼبليت ثب فؼبليت ّونبسي هـتشك دس اًتخبة ًْبيي ػيؼتن ّبي هٌتخت(فؼبليت )2ثلَست
هَاصي اًدبم هي پزيشد.

ثب تَخِ ثِ اسصيبثي ٍضؼيت پيـشفت ٍ تَػؼِ ًظبم آهبسّبي ثجتي ٍ اخشاي پشٍطُ ّب دس دػتگبُ ّبثشاػبع
هؼيبسّبي صيش ثب ّونبسي دػتگبُّبي اخشايي ػيؼتن هَسد هغبلؼِ ثشاي اًدبم پشٍطُ تؼييي خَاّذ ؿذ.
 -1حذامثش اػتقالل ػوليبتي ٍ فشآيٌذّبي مبسي دس اخشاي ػيؼتن هٌتخت اص حيث ٍخَد موتشيي ٍاثؼتگي ثِ
ػبيش ػيؼتن ّبي ػبصهبى دس دػتگبُ اخشايي
 -2تَاًبيي ٍ پتبًؼيل خزة پشٍطُ ثِ لحبػ ًيشٍي اًؼبًي ،هتخلق ،تَاًبيي ّبي فٌي ٍ اهنبًبت
 -3تَليذ ثيـتشيي اقالم آهبسي ٍ اعالػبتي مليذي دس هحذٍدُء ػبصهبًي تَػظ ػيؼتن هٌتخت
 -4ػَاثق هغبلؼبت پشٍطُّبي هـبثِ اًدبم ؿذُ دس دػتگبُّب
-5اٍلَيت ثٌذي پيبدُ ػبصي ػيؼتن ّب دس عشح پيـٌْبدي فبص 1
 -6ثشسػي ثَدخِ ٍ هحذٍديت ّبي هبلي
11

هوکاار هطاتر
در انتخا نهاي سيستن هنتخب

هسئَل :هشمض آهبس ايشاى
زهبى :يل هبُ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
هشمض آهبس ايشاى
ٍاحذّبي دػتگبُ اخشايي
ٍرٍدی فعبليت:
هؼتٌذات فبص 1
هؼتٌذات دسخَاػت پيـٌْبد) (RFPدس فبص 1
خرٍجي فعبليت:
ػيؼتن ّبي هٌتخت دس دػتگبُ اخشايي
فعبليت هرتجط :اًتخبة هقذهبتي ػيؼتن هَسد ًظش دس دػتگبُ اخشايي

ؿٌبػبيي ٍ هؼشفي ػيؼتن ّب ثب تَخِ ثِ هؼيبسّبي هٌذسج دس ؿشح فؼبليت ؿوبسُ  1اًدبم هيپزيشد .دس ايي
فؼبليت هزامشات خذي هشمض آهبس ثب دػتگبُ اخشايي اًدبم پزيشفتِ ٍ آهبدگي پزيشؽ ٍ خزة پشٍطُ دس ّش يل اص
ٍاحذّبي اخشايي اسصيبثي هيگشدد تب پغ اص اًتخبة ًْبيي ػيؼتن ّب دس دػتگبُ اخشايي سيؼل اخشاي عشح
ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي دس دػتگبُ ثِ حذاقل ثشػذ.
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انتخااااا
هجر /هطاور

هسئَل فعبليت :دػتگبُ اخشايي
زهبى :ػِ ّفتِ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي در سبزهبى:
 ٍاحذ آهبس ٍ اعالػبت ٍاحذ اًفَسهبتيل ٍاحذ حقَقيٍرٍدی:
ؿشح خذهبت فبص  2عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي
خرٍجي:
هدشي/هـبٍس هٌتخت

دس ايي ثخؾ دػتگبُ هدشي/هـبٍس ثب كالحيت سا ثشاي اًدبم مبس اًتخبة هي ًوبيذمِ ايي هدشي/هـبٍس تشخيحب
هدشي/هـبٍس فبص اٍل عشح هي ثبؿذ .اقذاهبت ثشاي اًتخبة هدشي/هـبٍسخذيذ ثِ ؿشح صيش اػت.
 -1ؿٌبػبيي پيوبًنبساى ريلالح
 -2دػَت اص پيوبًنبساى هؼتجش ٍ ثب تدشثِ دس صهيٌِ هَضَع ثش اػبع آييي ًبهِ هؼبهالت دػتگبُ
 -3اسائِ ؿشح خذهبت (ٍ دسخَاػت پيـٌْبد ) RFPثِ پيوبًنبساى دػَت ؿذُ
 -4اخز پيـٌْبد اص پيوبًنبساى
 -5ثشسػي پيـٌْبدات
 -1-5تغجيق ميفي پيـٌْبدات ثب ؿشح خذهبت
 -2-5اسصيبثي ّضيٌِ اػالم ؿذُ
 -3-5اسصيبثي صهبى اًدبم مبس
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انتخااااا
هجر /هطاور

 -4-5اسصيبثي ػَاثق پيـٌْبد دٌّذُ دس صهيٌِ هَضَع
 -5-5اسصيبثي تَاًبيي اًدبم مبس ٍ تؼذاد پشٍظُ ّبي آهبسّبي ثجتي اخشا ؿذُ تَػظ پيوبًنبس
 -6اهتيبص ثٌذي ٍ اٍلَيت ثٌذي پيـٌْبد دٌّذگبى
 -7اًتخبة دٍ پيـٌْبد دٌّذُ اٍل ٍ دٍم ثش حؼت اٍلَيت ّبي هَسد ًظش
 -8هؼشفي پيـٌْبد دٌّذُ اٍل ثِ هشمض آهبس

11

ابااابه بااا
هجر /هطااور و انجاام هاراترا
قرارداد

هسئَل فعبليت :هشمض آهبس ايشاى
زهبى :يل ّفتِ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي در سبزهبى:
 دػتگبُ اخشاييٍرٍدی فعبليت:
 هـخلبت ٍ عشح پيـٌْبدي هدشي/هـبٍس هَسد ًظش دػتگبُ اخشاييخرٍجي:
ً -قغِ ًظشات ٍ اكالحبت عشح پيـٌْبدي هدشي/هـبٍس هَسد ًظش دػتگبُ اخشايي

دس ايي فؼبليت هشمض آهبس پيـٌْبد هدشي/هـبٍس پيـٌْبدي سا ثشسػي ٍ ًقغِ ًظشات خَد سا دسثبسُء تبييذ يبػذم
تبييذ يب اكالحبت الصم دسعشح پيـٌْبدي ٍ ؿشح خذهبت ًْبيي ثِ دػتگبُ اسائِ هيًوبيذ .اقذاهبت ثِ ؿشح صيش
اػت.
 -1ثشسػي عشح پيـٌْبدي هدشي/هـبٍس
 تؼذاد پشٍطُ دس دػت هدشي/هـبٍس دس صهيٌِ آهبسّبي ثجتي ثشسػي ميفي ؿشح خذهبت عشح پيـٌْبدي هدشي/هـبٍس ثب ؿشح خذهبت هشمض تؼييي اكالحبت ٍ ًقبط ميفي يب ضؼف عشح پيـٌْبدي اسصيبثي صهبى ثٌذي عشح پيـٌْبدي اسصيبثي ّضيٌِ ٍ آًبليض ّضيٌِ اػالم ؿذُ اسصيبثي تدبسة ٍ ػَاثق پيـٌْبد دٌّذُ دس صهيٌِ هَضَع ٍ يب هَاسد هـبثِ -2اسائِ ًظشيبت هشمض آهبس ثِ دػتگبُ ؿبهل:
 تبييذ كالحيت هدشي/هـبٍس ثِ كَست هنتَة ٍ يب11

ابااابه بااا
هجر /هطااور و انجاام هاراترا
قرارداد

 اسائِ ًقغِ ًظشات اكالحي عشح پيـٌْبدي هدشي/هـبٍس ٍ يب -داليل ػذم تبييذ كالحيت هدشي/هـبٍس

هسئَل فعبليت :دػتگبُ اخشايي
زهبى :دٍ ّفتِ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي در سبزهبى:
ٍرٍدی فعبليت:
تبييذيِ (يب اكالحبت پيـٌْبدي) هشمض آهبس ثشاي هدشي/هـبٍس پيـٌْبدي
خرٍجي:
اثالؽ ثِ هدشي/هـبٍس ٍ اًدبم هزامشات قشاسدادي
ضرح فعبليت:
 تْيِ ًبهِ اثالؽ ثِ هدشي/هـبٍس هٌتخت اسائِ اكالحبت پيـٌْبدي دس ؿشح خذهبت هدشي/هـبٍس هٌتخت اًدبم هزامشات قشاسدادي ثب هدشي/هـبٍس هٌتختًْ -بيي مشدى ؿشح خذهبت ًْبيي ثب هدشي/هـبٍس هٌتخت

11

تهي طرح پروشه

هسئَل فعبليت :هدشي/هـبٍس هٌتخت
زهبى :يل ّفتِ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي در سبزهبى:
 دػتگبُ اخشاييٍرٍدی فعبليت:
 ؿشح خذهبت دػتگبُ اخشايي پيـٌْبد ؿشمت دس هٌبقلِ (يب اػتؼالم) اكالحبت پيـٌْبدي دػتگبُ اخشايي دس ؿشح خذهبتخرٍجي:
 -ػٌذ عشح پشٍطُ

هدشي/هـبٍس ثب تَخِ ثِ ؿشح خذهبت ٍ دسخَاػتْبي دػتگبُ اخشايي ثِ ػٌَاى مبسفشهب ػٌذ عشح پشٍطُ سا مِ
ؿبهل ثٌذّبي صيش اػت تذٍيي هيًوبيذ .خضئيبت ػٌذ ثبيذ ثِ حذي ؿفبف ثبؿذ مِ قبثل تفؼيش ًجبؿذ .ايي ػٌذ
پغ اص تبييذ دػتگبُ دس اختيبس هشمض آهبس ًيض قشاس هي گيشد.
سئَع ايي ػٌذ ػجبستؼت اص:
 -1هقذهِ
تبسيخچِ ثبصًگشي
تؼبسيف
حَصُ پشٍطُ
 -2اّذاف پشٍطُ
اّذاف موي پشٍطُ
اّذاف ميفي پشٍطُ
11

تهي طرح پروشه

 -3ػبصهبى پشٍطُ
ػتبد پشٍطُ (هدشي/هـبٍس ،دػتگبُ اخشايي ٍ )...
مبسؿٌبػبى هدشي/هـبٍس ٍ هؼئَليتّب
چبست ػبصهبًي
 -4هتذٍلَطي
ؿشح هتذٍلَطي
هشاحل هتذٍلَطي
فشآٍسدُّبي ّش هشحلِ
اثضاسّبي هَسد اػتفبدُ )ّ(CASEب
هؼشفي هذلّبي ثلشي ٍ هبتشيغّبي تحليلي
 -5صهبى ثٌذي پشٍطُ
هؼشفي ػبختبس تدضيِ مبس پشٍطُ )(WBS
صهبى ثٌذي پشٍطُ
سئَع گضاسؿبت پيـشفت دٍسُاي
 -6هذيشيت تغييشات
 -7ثَدخِ ثٌذي پشٍطُ
 -8هؼشفي سيؼل ّبي پشٍطُ
 هؼشفي سيؼلّب ساُ مبسّبي هَاخِ ثب سيؼلّب -9هؼيبسّبي قجَلي فشآٍسدُّب
 -10هذيشيت پينشثٌذي
 مذگزاسي هؼتٌذات ًحَُ ثبصًگشي هؼتٌذات11

تهي طرح پروشه

 ًحَُ تبييذ ٍ اسائِ هؼتٌذات -11سٍيِ كحتػٌدي ٍ اػتجبسػٌدي
 -12هؼشفي اػتبًذاسدّب ٍ هشاخغ
ٍ -13اطًُبهِ

11

تهي پايص ناوي
قرارداد

هسئَل فعبليت :هدشي/هـبٍس هٌتخت
زهبى :يل ّفتِ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
 ٍاحذ ريسيظ دػتگبُ اخشاييٍرٍدی فعبليت:
اثالؽ اًتخبة هدشي/هـبٍس
خرٍجي:
پيؾ ًَيغ قشاسداد خْت اخز تبييذ

 تْيِ پيؾ ًَيغ قشاسداد ثشاػبع آئيي ًبهِ هؼبهالت دٍلتي ٍ ًوًَِ ًوبتي(ًظبم هٌْذػي ٍاػتبًذاسدّبي تَليذ ٍتَػؼِ ًشم افضاس)
 هزامشات قشاسدادي ٍ ًْبيي مشدى پيؾ ًَيغ -اسائِ ٍ اخز تبييذيِ الصم ثشاي ػقذ قشاسداد

11

نظاار هرتاس در
حين اجرا پروشه

هسئَل فعبليت :هشمض آهبسايشاى
زهبى :دس عَل قشاسداد دػتگبُ ثب هدشي/هـبٍس
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
 دػتگبُ اخشايي هدشي/هـبٍس قشاسدادٍرٍدی فعبليت:
ؿشح خذهبت فبص  2عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي
سٍيِي ًظبست ثش ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي
قشاسداد
عشح پشٍطُ
خرٍجي فعبليت:
گضاسؽّبي ًظبست ثش حؼي اخشاي پشٍطُ

فؼبليتْبي ًظبستي ثِ دٍ ثخؾ تقؼين هيگشدد.
ً )1ظبست حيي اخشاي پشٍطُ ؿبهل:
 ؿشمت ًوبيٌذُ هشمض آهبس دس خلؼبت حضَسي ثب ًوبيٌذگبى دػتگبُ اخشايي ٍ هدشي/هـبٍس ثشسػي پيـشفت مبس دٍسُ اي ثب تَخِ ثِ گضاسؽّبي پيـشفت مبس هدشي/هـبٍس اخز گضاسؿبت دٍسُاي هويضي دٍسُاي اص ًحَُ پيـشفت مبس دس هحل اػتقشاس تين هدشي/هـبٍس ثب ّوبٌّگي قجلي ثب دػتگبُ اخشايي ٍهدشي/هـبٍس
 )2اػوبل ًظبست اص عشيق ثشسػي ٍ تبييذ فشآٍسدُّب (گضاسؿبت هدشي/هـبٍس):

12

نظاار هرتاس در
حين اجرا پروشه

 ثشسػي گضاسؿبت هدشي/هـبٍس ٍ تغجيق آى ثب ؿشح خذهبت ثشسػي گضاسؿبت هدشي/هـبٍس ٍ تغجيق آى ثب هتذٍلَطي ثشسػي گضاسؿبت ثلحبػ ميفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ اسائِ ًقغِ ًظشات گضاسؿبت هدشي/هـبٍس ثِ دػتگبُ اخشايي -تبييذ ًْبيي گضاسؿبت (دس كَست سفغ اؿنبالت)

11

نظاار دساتهاه در
حين اجرا پروشه

هسئَل فعبليتً :وبيٌذُ دػتگبُ اخشايي
زهبى :اص صهبى ؿشٍع تب اختتبم قشاسداد
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
 هشمض آهبس ايشاى هدشي/هـبٍس دػتگبُ اخشاييٍرٍدی فعبليت:
قشاسداد هدشي/هـبٍس
ؿشح خذهبت هشمض آهبس ايشاى
عشح پشٍطُ
ػٌذ سٍيِي ًظبست ثش ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي
خرٍجي فعبليت:
گضاسؿْبي دٍسُاي ًظبست ثش حؼي اخشاي پشٍطُ

فؼبليتْبي ًظبستي دػتگبُ اخشايي ؿبهل دٍ ثخؾ اػت:
ً )1ظبست حيي اخشاي پشٍطُ
 ثشگضاسي ٍ هذيشيت خلؼبت ادٍاسي (ّفتگي يب دٍ ّفتِاي) دس عَل پشٍطُ ثب ًوبيٌذگبى هدشي/هـبٍس ٍ دسكَست ًيبص ًوبيٌذُ هشمض آهبس ايشاى
 ثشًبهِسيضي ٍ ّوبٌّگي ثب هدشي/هـبٍس ٍ مبسثشاى مٌتشل صهبًجٌذي فؼبليتْب اص عشيق گضاسؿگيشي اص هدشي/هـبٍس -اخز گضاسؽّبي پيـشفت دٍسُاي اص هدشي/هـبٍس

11

نظاار دساتهاه در
حين اجرا پروشه

 هويضي ادٍاسي اص پيـشفت فؼبليتْبي پشٍطُ ثب ّوبٌّگي ًوبيٌذُي هدشي/هـبٍس دس هحل اػتقشاس تينهدشي/هـبٍس
ً )2ظبست ثش ميفيت فشآٍسدُّب (گضاسؿبت هدشي/هـبٍس)
 ثشسػي گضاسؽّب ٍ فشآٍسدُ ّبي هدشي/هـبٍس ٍ تغجيق آى ثب ؿشح خذهبت ٍ ًيبص هٌذيّبي مبسثشاى ثشسػي گضاسؽّب ٍ فشآٍسدُ ّب ٍ تغجيق آى ثب هتذٍلَطي ثشسػي گضاسؽّب ٍ فشآٍسدُ ّبثِ لحبػ ميفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ اسائِ ًقغِ ًظشات دس ثبسُي گضاسؽّب ٍفشآٍسدُ ّب ثِ هدشي -تبييذ ًْبيي گضاسؽّب ثب تَخِ ثِ اكالحبت ٍ اؿنبالت احتوبلي

11

گسارش
هطخصا سيستن هاا (ضاناتت و
تجسي ا و تيليااص تيصاايل و ا
هوجود)

هسئَل فعبليت :هدشي/هـبٍس
زهبى :يل هبُ
ٍرٍدی فعبليت:
ؿشح خذهبت
قشاسداد
عشح پشٍطُ
خذهبت هدشي/هـبٍس
گضاسؽ ّبي فبص 1
خرٍجي فعبليت:
ػٌذ گضاسؽ هـخلبت ػيؼتن

ػٌذ گضاسؽ هـخلبت ػيؼتن دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اخشايي تْيِ ٍ اسػبل هيگشدد مِ يل ًؼخِ آى دس
اختيبس هشمض آهبس قشاس خَاّذ گشفت مِ پغ اص تأييذ ًْبيي ،دٍ ًؼخِ ًْبيي ثشاي هشمض آهبس ايشاى اسػبل هيؿَد.
سئَع هغبلت گضاسؽ ؿٌبخت حذاقل ثبيذ ؿبهل هَاسد صيش ثبؿذ:
 )1هقذهِ
 -1-1هقذهِ گضاسؽ
 -2-1خالكِ هذيشيتي
 -3-1داهٌِ ٍ حَصُ ػيؼتن
 -4-1تؼبسيف ٍ اختلبسات
 -5-1اّذاف ٍ هبهَسيت ػيؼتن
11

گسارش
هطخصا سيستن هاا (ضاناتت و
تجسي ا و تيليااص تيصاايل و ا
هوجود)

 )2هؼشفي ري ًفؼبى ػيؼتن
ػبصهبى مبسثشاى ساّجشاى(ؿبهل مليِ مبسثشاى ػيؼتن اػن اص هذيش ػيؼتن يب مبسثشاى ػغح پبييي آى ٍ )...
هخبعجيي ػيؼتن (اسثبة سخَع ،هـتشيبى ٍ خبهؼِ ّذف)
هؼشفي ٍاحذّبي هشتجظ ثب حَصُ مبسثشاى
هؼشفي ػبصهبى ّبي تبثؼِ ( خبسج اص ػبصهبى) هشتجظ ثب ػيؼتن
 )3ػوليبت ٍ فشآيٌذّبي ػيؼتن
ؿشح فشآيٌذّبي ػيؼتن
ًوَداس هذل ػبصي گشافيني حشفِ ( مؼت ٍ مبس) ػيؼتن ٍ Business Modeling
 )4تؼشيف گضاسؽّبي ػيؼتن ؿبهل ًيبصّبي اعالػبتي ٍ هَخَ ديت ّبي اعالػبتي ػيؼتن
هؼشفي ٍ هـخلبت هَخَديت ّبي مالى ػيؼتن
 ERDاٍليِ ػيؼتن
تؼشيف اقالم آهبسي ٍ ًيبصّبي اعالػبتي دس ػيؼتن
ٍ )5ضغ هَخَد ػيؼتوْبي اعالػبتي
 هؼشفي ػيؼتوْبي مبسثشدي هؼشفي ًشم افضاسّبي هَسد اػتفبدُ عشح ّب ٍ پشٍطُ ّبي دس دػت اقذام )6عشح اٍليِ اًتقبل ػيؼتن
عشح ملي اًتقبل ػيؼتن
ًيبصهٌذي ّب ٍ ثشآٍسد اٍليِ ثشاي اًتقبل ػيؼتن(ًشم افضاس ،ػخت افضاس ،آهَصؽ ،اهٌيت  ،ؿجنِ ٍ )....
 )7پيؾ ثيٌي هخبعشات پشٍطُ ٍ اسائِ ساُ حل ّب

11

گسارش
هطخصا سيستن هاا (ضاناتت و
تجسي ا و تيليااص تيصاايل و ا
هوجود)

ٍ )8اطُ ًبهِ ٍ هشاخغ

11

بررسا گااسارش
هطخصا سيستن

هسئَل فعبليت :دػتگبُ اخشايي  /هشمضآهبس ايشاى
زهبى :دٍ ّفتِ
فعبليت هرتجط:
ٍرٍدی فعبليت:
گضاسؽ هـخلبت ػيؼتن
قشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
هؼتٌذات فبص 1
خرٍجي فعبليت:
ًتيدِ ثشسػي ػٌذ گضاسؽ هـخلبت ػيؼتن

ػٌذ گضاسؽ هـخلبت ػيؼتن دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اخشايي اسػبل هيگشدد ،مِ يل ًؼخِ آى دس اختيبس
هشمض آهبس قشاس هي گيشد ٍ تَػظ هشمض آهبس ايشاى ٍ دػتگبُ اخشايي ثشسػي ٍ ثِ تأييذ ًْبيي هشمض آهبس ايشاى
هيسػذ .اقذاهبت صيش دس ايي هشحلِ الصم اػت:
 ثشسػي ٍ تغجيق گضاسؽ ثب ؿشح خذهبت قشاسداد ،هتذٍلَطي ٍ هؼتٌذات فبص1 ثشسػي ٍ تغجيق گضاسؽ عجق عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد قشاسدادي مٌتشل ٍ ثشسػي اخضاي گضاسؽ ثلحبػ ميفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ -خوغ ثٌذي ٍ اسائِ ًتيدِ ًْبيي

11

بررسا گااسارش
هطخصا سيستن

-تْيِ ًبهِ ًتيدِ ثشسػي ٍ اسػبل ثِ دػتگبُ اخشايي

11

تهي و نصب نوون
برناه (طراح هنطق سيستنها)

هسئَل فعبليت :هدشي/هـبٍس
زهبى :يل هبُ
ٍرٍدی فعبليت:
ػٌذ گضاسؽ هـخلبت ػيؼتن
ًيبصّبي دػتگبُ اخشايي
خرٍجي فعبليت:
ًوًَِ ثشًبهِ

هدشي/هـبٍس هتؼبقت اسائِ گضاسؽ هـخلبت ػيؼتنً ،وًَِ ثشًبهِ سا تْيِ ٍ دس اختيبس ًوبيٌذگبى دػتگبُ قشاس هي
دّذ.
هـخلبت ًوًَِي ثشًبهِي ػيؼتن حذاقل ػجبست اػت اص:
 )1هٌَي ػيؼتن
 )2فشم ّبي ٍسٍد اعالػبت ػيؼتن
ً )3وًَِ ّبيي اص گضاسؿبت ػيؼتن
ًوًَِ ثشًبهِ ثِ ؿنلي اسائِ هي ؿَد مِ دس هحيظ مبسثشاى ًلت ٍ ثشسػي ؿَد.

11

بررس نوون برناه
(طراح هنطق سيستنها)

هسئَل فعبليت :دػتگبُ اخشايي  /هشمضآهبس ايشاى
زهبى :دٍ ّفتِ
فعبليت هرتجط:
ٍرٍدی فعبليت:
ًوًَِ ثشًبهِ
قشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
خرٍجي فعبليت:
ًتيدِ ثشسػي ًوًَِ ثشًبهِ

ًوًَِ ثشًبهِ تَػظ ًوبيٌذگبى ٍ مبسثشاى دػتگبُ ثشسػي ٍ دس ًْبيت تأييذ هي ؿَدً .ظبست ثش اًدبم ايي فؼبليت ّب
تَػظ هشمض آهبس اًدبم هي پزيشد .اقذاهبت صيش دس ايي هشحلِ الصم اػت:
 ًظبست ثش ثشسػي ٍ تغجيق ًوًَِ ثشًبهِ ثب ًيبصهٌذي ّب ٍ ؿشح خذهبت قشاسداد ٍ هتذٍلَطي تَػظ دػتگبُ ًظبست ثش ثشسػي ٍ تغجيق ًوًَِ ثشًبهِ عجق عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد قشاسدادي ٍ ميفيت ٍ اّذاف پشٍطُ -خوغ ثٌذي ٍ اسائِ ًتيدِ ًْبيي
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تهياا و ارسااا
گسارش طراح تيصيل سيستن ها
(طراح فيسيک )

هسئَل فعبليت :هدشي/هـبٍس پشٍطُ
زهبى :ؿؾ هبُ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
 مبسثشاى دس دػتگبُ اخشاييٍرٍدی فعبليت:
 گضاسؿبت هشاحل قجل ٍ خوغ ثٌذي اسائِ ًوًَِ ثشًبهِ ؿشح خذهبت قشاسداد ًيبصهٌذيْبي ري ًفؼبىخرٍجي فعبليت:
 -ػٌذ گضاسؽ عشاحي تفليلي ػيؼتن

ػٌذ گضاسؽ عشاحي تفليلي دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اخشايي اسػبل هي ؿَد مِ يل ًؼخِ آى دس اختيبس هشمض
آهبس ايشاى قشاس خَاّذ گشفت .مِ پغ اص تبييذ ًْبيي دٍ ًؼخِ ًْبيي ثشاي هشمض آهبس اسػبل هيؿَد .سئَع هغبلت
ػٌذ عشاحي تفليلي ؿبهل حذاقل هَاسد صيش هيثبؿذ مِ هغبثق هتذٍلَطي اًتخبثي اسائِ هي گشدد:
 )1هقذهِ
 هتذٍلَطي خالكِ هذيشيتي هفشٍضبت تؼبسيف ٍ اختلبسات )2هذل ػبصي حشفِ ٍ مؼت ٍ مبس ػيؼتن
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تهياا و ارسااا
گسارش طراح تيصيل سيستن ها
(طراح فيسيک )

اسائِ هذل ّبي گشافيني حشفِ ػيؼتن
تـشيح هذل ٍ اخضاي آى
 )3هذل ػبصي دادُ اي ػيؼتن
 هؼشفي خذاٍل اعالػبتي هـخلبت خذاٍل  ERDػيؼتن استجبط دادُاي ػيؼتن ثب ػبيش ػيؼتن ّب )4هذل ػبصي اليِ ٍاػظ مبسثشاى
ًوًَِ فشم ّب ٍ گضاسؿبت ٍ استجبط ثيي اخضا
 )5هذل ػبصي استجبط ثيي اخضا (ّ ) Componentب
 )6عشح فٌي اػتقشاس ػيؼتن ٍ اًتقبل ػيؼتن
 ؿجنِ ػخت افضاس ًشم افضاس پينشثٌذي (هحيظ تَػؼِ ،ػيؼتن ػبهل ٍ )...-تجذيل اعالػبت
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بررسا گااسارش
طراح تيصيل سيستنها (طراح
فيسيک )

هسئَل فعبليت :دػتگبُ اخشايي  /هشمضآهبس ايشاى
زهبى :دٍ ّفتِ
ٍرٍدی فعبليت:
گضاسؽ عشاحي تفليلي
قشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
خرٍجي فعبليت:
ًتيدِ ثشسػي ػٌذ گضاسؽ عشاحي تفليلي

ػٌذ گضاسؽ عشاحي تفليلي دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اخشايي اسػبل هيؿَد مِ يل ًؼخِ آى دس اختيبس هشمض
آهبس قشاس هي گيشد مِ تَػظ هشمض آهبس ايشاى ٍ دػتگبُ اخشايي ثشسػي ٍ ثِ تأييذ ًْبيي هشمض اهبس ايشاى هيسػذ.
اقذاهبت صيش دس ايي هشحلِ الصم اػت:
 ثشسػي ٍ تغجيق گضاسؽ ثب ؿشح خذهبت قشاسداد ٍ هتذٍلَطي ٍ ًيبصهٌذي ّب ثشسػي ٍ تغجيق گضاسؽ عجق عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد قشاسدادي مٌتشل ٍ ثشسػي اخضاي گضاسؽ ثلحبػ ميفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف ػيؼتن خوغ ثٌذي ٍ اسائِ ًتيدِ ًْبيي-تْيِ ًبهِ ًتيدِ ثشسػي ٍ اسػبل ثِ دػتگبُ اخشايي
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برناه

تهي ا و ارا ا
نرم افسار (پياده ساز )

هسئَل فعبليت :هدشي/هـبٍس
زهبى :پٌح ّفتِ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
 مبسثشاى دس دػتگبُ اخشايي ًوبيٌذگبى دػتگبٍُرٍدی فعبليت:
  -هؼتٌذات تْيِ ؿذُ (ػٌذ عشاحي تفليلي ٍ ًيبصهٌذي ّب ٍ ًوًَِ ثشًبهِ ًْبيي ؿذُ)خرٍجي فعبليت:
 - -ثشًبهِي ًشم افضاسي ػيؼتن

 ًشم افضاس ػيؼتن ًْبيي ثشًبهِ ًَيؼي تْيِ ٍ دس اختيبس دػتگبُ اخشايي قشاس هيگيشد ٍدس هحيظ آهبدُ ؿذُتَػظ دػتگبُ ًلت ٍ اسائِ هي گشدد
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بررس برناه
افسار (پياده ساز )

نرم

هسئَل فعبليت :دػتگبُ اخشايي  /هشمضآهبسايشاى
زهبى :دٍ ّفتِ
فعبليت هرتجط:
ٍرٍدی فعبليت:
ثشًبهِي ًشم افضاس
گضاسؿبت عشاحي ػيؼتن
قشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
خرٍجي فعبليت:
ًتيدِ ثشسػي ثشًبهِ ًشم افضاسي

ثشًبهِ ًشم افضاس تَػظ ًوبيٌذگبى دػتگبُ ثشسػي ٍتبييذ هي ؿَد .هشمضآهبس ًظبست ثش اقذاهبت اًدبم ؿذُ سا ثش ػْذُ
داسد .اقذاهبت صيش دس ايي هشحلِ الصم اػت:
 ًظبست ثش ثشسػي ٍ تغجيق ًشم افضاس ثب ؿشح خذهبت قشاسداد ٍ هتذٍلَطي ػبيشًيبصهٌذي ّب ًظبست ثش ثشسػي ٍ تغجيق ًشم افضاس عجق عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد قشاسدادي ًظبست ثش مٌتشل ٍ ثشسػي اخضاي ثشًبهِ ثلحبػ ميفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ -خوغ ثٌذي ٍ اسائِ ًتيدِ ًْبيي
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آهوزش و راه
انذاز سيستن (پياده ساز )

هسئَل فعبليت :هدشي/هـبٍس
زهبى :يل هبُ
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
 مبسثشاى دس دػتگبُ اخشايي ًوبيٌذگبى دػتگبٍُرٍدی فعبليت:
 ًشم افضاس هَسد تبييذ دػتگبُخرٍجي فعبليت:
 -اػتقشاس ػيؼتن

 ًشم افضاس ػيؼتن ًْبيي ؿذُ دس اختيبس دػتگبُ اخشايي قشاس هيگيشد ٍدس هحيظ آهبدُ ؿذُ تَػظ دػتگبًُلت ٍ اسائِ هي گشدد .اقذاهبت صيش الصم االخشا اػت :
 ً-لت ػيؼتن دس هحيظ آهبدُ ؿذُ -آهَصؽ مبسثشاى ػيؼتن ً-ظبست ثش اخشاي ػيؼتن  -اًدبم ػبيش تَافقبت قشاسدادي - -پـتيجبًي ػيؼتن
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آهوزش و راه انذاز سيستن (پياده
ساز )

هسئَل فعبليت :دػتگبُ اخشايي  /هشمضآهبسايشاى
زهبى :يل هبُ
فعبليت هرتجط:
ًظبست ثش ًلت ،آهَصؽ ٍ ساُ اًذاصي ػيؼتن
ٍرٍدی فعبليت:
ثشًبهِ ًشم افضاس
گضاسؿبت عشح اًتقبل ػيؼتن
قشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
خرٍجي فعبليت:
اػتقشاس ػيؼتن

هشمضآهبس ايشاى ٍ دػتگبُ اخشايي ًظبست ثش اقذاهبت اًدبم ؿذُ دس ايي هشحلِ سا ثش ػْذُ داسد.
 ًظبست ثش اخشاي عشح اًتقبل ػيؼتن ًظبست ثش اػتقشاس ػيؼتن عجق عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد قشاسدادي ًظبست ثش مٌتشل ٍ ثشسػي اػتقشاس ػيؼتن ثلحبػ ميفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ -خوغ ثٌذي ٍ اسائِ ًتيدِ ًْبيي
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تهياا و ارسااا
گسارش پيطرفت تار

هسئَل فعبليت :هدشي/هـبٍس
زهبىّ :ش دٍ ّفتِ ٍ هبّيبًِ دس عَل قشاسداد هدشي/هـبٍس
ٍاحذّبی هرتجط ثرای ّوبٌّگي:
 دػتگبُ اخشاييٍرٍدی فعبليت:
 قشاسداد ٍ ؿشح خذهبت هؼبئل پشٍطُخرٍجي فعبليت:
 -گضاسؽ پيـشفت مبس پشٍطُ(ثب اػتفبدُ اص فشم ّبي ًوًَِ ي پيَػت)

گضاسؽ پيـشفت مبس پشٍطُ ّش هبُ ثغَس تفليلي ٍ ّش دٍ ّفتِ (ًيوِ هبُ)يل ثبس تَػظ هدشي/هـبٍس تْيِ ٍ دس دٍ
ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اخشايي اسػبل هيگشدد مِ يل ًؼخِ اص آى دس اختيبس هشمض آهبس ايشاى قشاس خَاّذ گشفت.
سئَع گضاسؽ هبّيبًِ ؿبهل هَاسد صيش اػت:
 )1چنيذُ گضاسؽ
 )2خذٍل فؼبليتْب (دس دػت اقذام ،اقذام ؿذُ ٍ )...
 )3پيـشفت پشٍطُ (صهبى ثٌذي ٍ دسكذ پيـشفت فؼبليتْب)
 )4پيـشفت تدوؼي پشٍطُ (ثشًبهِ ٍاقؼي) – هٌحٌي  Sپشٍطُ
 )5فؼبليتْبي دٍسُ ثؼذ
ً )6وَداس صهبى ثٌذي ثِ سٍص ؿذُ
 )7هؼبئل پشٍطُ
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تهياا و ارسااا
گسارش پيطرفت تار

سئَع گضاسؽ دٍ ّفتِ اي ػجبست اػت اص:
 )1هقذهِ گضاسؽ
 )2خذٍل فؼبليتْب (دس دػت اقذام ،اقذام ؿذُ ٍ )...
 )3پيـشفت پشٍطُ (صهبى ثٌذي ٍ دسكذ پيـشفت فؼبليتْب)
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ايي ًوَداس ،استجبط ملي ثيي فؼبليتْبي ّش ػبصهبى هشتجظ ثب عشح ّبي آهبسّبي ثجتي سا ًوبيؾ هي دّذ .اخضاي
ايي ًوَداس ؿبهل فؼبليتْب ،تلوين ّب ٍ ّوبٌّگي ّبي ثيي ػَاهل ٍ خشيبى اعالػبت اػت مِ دس كفحِ ثؼذ
ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت.
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