مرکز آمار ایران

کد سند WI -43 - 34 – 00

ًظبست ثش اجشاي كحيح عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي دس دػتگبُّبي اجشايي

ثش اػبع هبدُ  6ثشًبهِ هلي آهبس دػتگبُ ّبي اجشايي هىلفٌذ تب پبيبى ثشًبهِ چْبسم تَػؼِ ًؼجت ثِ ػبهبًذّي
حذالل دٍ ػيؼتن اعالػبتي – ػوليبتي خَد الذام ًوبيٌذّ .وچٌيي ثب تَجِ ثِ ثٌذ ّـ هبدُي  ٍ 5هبدُي 11
ثشًبهِ ،اجشاي هشاحل هختلف عشح ّبي آهبسي ٍ ّوچٌيي ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي دػتگبُ ّبي اجشايي ٍ
هجبدلِي هَافمتٌبهِ ٍ تخليق اػتجبسات هشثَط ثِ ايي عشح ّب دس چبسچَة آييي ًبهِي ًظبستي وِ ثِ تلَيت
ؿَساي ػبلي آهبس خَاّذ سػيذ اًجبم خَاّذ ؿذ .دس ايي ساػتب هجوَػِي حبضش سٍيِي ًظبست ثش ػبهبًذّي حذالل
دٍ ػيؼتن اعالػبتي ـ ػوليبتي دػتگبُ ّبي اجشايي هَسد اؿبسُ دس ثٌذ الف هبدُي  6ثشًبهِ سا اسائِ هي ًوبيذ.
ايي سٍيِ ؿبهل هشاحل ،فؼبليتّب ٍ هؼئَليتّبي هشتجظ ثب اجشاي عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي اػت
وِ سٍال وبس ثيي ػَاهل ٍػبصهبى ّبي هختلف سا ّوبٌّگ ًوَدُ ٍ تذٍيي آى دس ًظبست ثش اجشاي كحيح
فؼبليتْبي اجشايي عشح دس دػتگبُ ّبي اجشايي هَثش هي ثبؿذ.

مركس آمبر ايران :هتَلي ،ػيبػت گزاس ٍ هؼئَل ًظبست فٌي ٍ تبييذ هشاحل هختلف اجشاي عشح ػبهبًذّي ًظبم
آهبسّبي ثجتي

2

دستگبه اجرايي :ػبصهبىّب ٍ ٍصاستخبًِّبي ّذف ثشاي ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي وِ هؼئَل اجشاي پشٍطُ
دس ػبصهبى خَد ّؼتٌذ.
مجری/مشبور :اؿخبف حميمي ،دػتگبُ اجشايي ،ؿشوت ّبي هـبٍس ٍ يب تشويجي اص آًْب وِ هؼئَليت اجشاي
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،تجضيِ ٍ تحليل ٍ عشاحي ولي ًظبم آهبسّبي ثجتي اػتً .تيجِ ايي فبص تْيِ RFP
ػيؼتوْبي پيـٌْبدي ثشاي حَصٓ ػبصهبًي ّذف اػت وِ دس فبص دٍم ثِ اجشا دس هيآيذ.
فبص دٍم :ؿبهل عشاحي ،پيبدُ ػبصي ٍ اػتمشاس ػيؼتوْبي پيـٌْبدي ًظبم آهبسّبي ثجتي اػت وِ دس فبص اٍل
ؿٌبػبيي ؿذُ اًذ.
حَصُي ًظبست ثش اجشاي عشح ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي ؿبهل ثخؾ ّبي صيش اػت:
ً -1ظبست لجل اص ؿشٍع فبص يه
ً -2ظبست ثؼذ اص ؿشٍع فبص يه تب اتوبم آى
ً -3ظبست ثؼذ اص ؿشٍع فبص دٍم تب اتوبم آى
ً -4ظبست ثؼذ اص اتوبم فبص دٍم ٍ اػتمشاس ػيؼتنّب دس حَصُي ػبصهبًي هشتجظ
ايي ػٌذ ؿبهل حَصُي ًظبست دس ثٌذّبي  2 ٍ 1يبد ؿذُ هيگشدد.
ػبختبس ػٌذ:
دس ايي ػٌذ اثتذا ،همذهبت ولي ٍ اّذاف ػٌذ اسائِ ؿذُ اػت .ػبختبس اكلي ػٌذ ؿبهل ًوَداس جشيبى فشآيٌذ
ًظبست ٍ هؼشفي فؼبليتْبي آى هيثبؿذ .ثٌبثشايي تَكيِ هيؿَد وِ ثِ لحبػ استجبط تٌگبتٌگ ايي دٍ ثخؾ ثب
يىذيگش ،هغبلؼِ ّوضهبى ٍ هتَالي ّش فؼبليت دس ًوَداس جشيبى فؼبليت ًيض دًجبل ؿَد.
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فهزست فعاليتها عبارتست اس:
عنوان فعبليت

کد
درتشريح

فعاليت*

اًتخبة همذهبتي ٍاحذ ػبصهبًي دػتگبُ اجشايي

مرکز

دستگاه

مجری/

آمارايران

اجرايي

مشاور طرح



1

ّوىبسي دس اًتخبة ٍاحذ ػبصهبًي ٍ تبييذ ًْبيي آى

2

اًتخبة هجشي/هـبٍس




3

تبييذ كالحيت هجشي/هـبٍس

4

اثالؽ ثِ هجشي/هـبٍس ٍ اًجبم هزاوشات لشاسدادي




5

تْيِ عشح پشٍطُ
تْيِ پيؾ ًَيغ لشاسداد
ػمذلشاسداد

6



7




-

ؿشٍع هشاحل لشاسداد



-

ًظبست هشوض دس حيي اجشاي پشٍطُ

8

ًظبست دػتگبُ دس حيي اجشاي پشٍطُ




9

تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ ؿٌبخت



11

ثشسػي گضاسؽ ؿٌبخت
اسػبل هؼبئل گضاسؽ ؿٌبخت
ثشسػي ٍ سفغ هؼبئل گضاسؽ ؿٌبخت
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-






-

تبييذ گضاسؽ ؿٌبخت

-

تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ تجضيِ تحليل






12

ثشسػي گضاسؽ تجضيِ ٍ تحليل

13

4





کد

عنوان فعبليت

درتشريح

فعاليت*

اسػبل هؼبئل گضاسؽ تجضيِ ٍ تحليل

-

ثشسػي ٍ سفغ هؼبئل گضاسؽ تجضيِ ٍ تحليل
تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ عشاحي
ثشسػي گضاسؽ عشاحي
اسػبل هؼبئل گضاسؽ عشاحي
ثشسػي ٍ سفغ هؼبئل گضاسؽ عشاحي
تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ ثشًبهِ گزاس
ثشسػي گضاسؽ ثشًبهِ گزاس
اسػبل هؼبئل گضاسؽ ثشًبهِ گزاس
ثشسػي ٍ سفغ هؼبئل گضاسؽ ثشًبهِ گزاس

مرکز

دستگاه

مجری/

آمارايران

اجرايي

مشاور طرح





-
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15





-





-



16



17





-






-

تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ پيـشفت



18

تْيِ ٍ اسػبل گضاسؽ ّبي ًْبيي ثِ هشوضآهبس ٍ



دػتگبُ اجشايي
اسصيبثي ػولىشد دػتگبُ ٍ پشٍطُ

-



* ثشاي ثشخي اص فؼبليت ّبي ٍاضح  ،ؿشح تفليلي اسائِ ًـذُ اػت.
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هفته

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

16

اوتخاب مقذماتي
ياحذ ساسماوي
دستگاٌ اجزايي
َمكاري در اوتخاب
ياحذ ساسماوي ي
تاييذ وُايي آن

اوتخاب
مجزي/مطاير
تاييذ صالحيت
مجزي/مطاير
ابالغ بٍ
مجزي/مطاير
تُيٍ طزح پزيصٌ
تُيٍ پيص وًيس
قزارداد
وظارت مزكش در حيه
اجزاي پزيصٌ
وظارت دستگاٌ در
حيه اجزاي پزيصٌ

تُيٍ ي ارسال
گشارش ضىاخت
بزرسي گشارش
تًسط دستگاٌ -
مزكشآمار
بزرسي ي رفع
مسايل گشارش
ضىاخت
تُيٍ ي ارسال
گشارش تجشيٍ
يتحليل
بزرسي گشارش
تًسط دستگاٌ –
مزكشآمار
بزرسي ي رفع
مسايل گشارش
تجشيٍ ي تحليل

7

17

18

19

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

31

32

33

هفته

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

33

تُيٍ ي ارسال
گشارش طزاحي
بزرسي گشارش
تًسط دستگاٌ -
مزكشآمار
بزرسي ي رفع
مسايل طزاحي
تُيٍ ي ارسال گشارش
بزوامٍ گذار

بزرسي گشارش
تًسط دستگاٌ -
مزكشآمار
بزرسي و رفع
مسايل بزنامه گذار
تُيٍ ي ارسال
گشارش پيطزفت

تُيٍ ي ارسال
گشارش وُايي

هفته

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

33

شماره فعاليت1 :

نام فعاليت :اًتخاب هقذهاتي
ٍاحذ سازهاًي دستگاُ اجرايي

مسئول :دػتگبُ اجشايي ( ثب ّوىبسي هشوض آهبس ايشاى)
زمبن :يه هبُ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
هشوض آهبس ايشاى
ورودی فعبليت:
هذاسن هشثَط ثِ ػبختبس ػبصهبًي ،ؿشح ٍظبيفً ،يشٍي اًؼبًيٍ ،ضؼيت ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي دػتگبُ
اجشايي دس ػبل ّبي گزؿتِ ،الالم آهبسّبي ثجتي هَسدًيبص ثشًبهِ ّبي تَػؼِ هلَة ؿَساي ػبلي آهبس ٍ ...
خروجي فعبليت:
ٍاحذ ػبصهبًي هٌتخت همذهبتي دس دػتگبُ اجشايي ؿبهل يه هؼبًٍت يب يه ػبصهبى ٍ يب ؿشوت
فعبليت مرتبط :ايي فؼبليت ثب فؼبليت ّوىبسي هـتشن دس اًتخبة ٍاحذ ػبصهبى ثلَست هَاصي اًجبم هي پزيشد.

ثب تَجِ ثِ اسصيبثي ٍضؼيت ًظبم آهبسّبي ثجتي دس دػتگبّْب ثشاػبع هؼيبسّبي صيش دػتگبُّبي اجشايي ثب
ّوىبسي هشوض آهبس ايشاى هحذٍدُ ػبصهبًي هَسد هغبلؼِ سا ثشاي اًجبم پشٍطُ تؼييي خَاٌّذ وشد.
 - 1حذاوثش اػتمالل ػوليبتي ٍ فشآيٌذّبي وبسي دس هحذٍدُء ػبصهبى هٌتخت اص حيث ٍجَد ووتشيي ٍاثؼتگي
ثِ ػبيش ٍاحذّبي ػبصهبى دس دػتگبُ
 -2تَاًبيي ٍ پتبًؼيل جزة پشٍطُ ثلحبػ ًيشٍي اًؼبًي هتخلق ،تَاًبيي ّبي فٌي ٍ اهىبًبت
 -3تَليذ ثيـتشيي الالم آهبسي ٍ اعالػبتي وليذي دس هحذٍدُء ػبصهبًي
 -4ػَاثك هغبلؼبت پشٍطُّبي هـبثِ اًجبم ؿذُ دس دػتگبُّب
-5اًجبم هْن تشيي ٍظبيف ٍ هبهَسيت ّبي دػتگبُ ٍ ّوچٌيي اّتوبم ٍ ػاللوٌذي ٍاحذ
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شماره فعاليت1 :

نام فعاليت :اًتخاب هقذهاتي
ٍاحذ سازهاًي دستگاُ اجرايي

مسئول :هشوض آهبس ايشاى
زمبن :يه هبُ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
دػتگبُ اجشايي
ورودی فعبليت:
ٍاحذ ػبصهبًي هٌتخت همذهبتي ثش اػبع اػالم دػتگبُ اجشايي
خروجي فعبليت:
ٍاحذ ػبصهبًي هٌتخت ًْبيي دس دػتگبُ اجشايي
فعبليت مرتبط :اًتخبة همذهبتي ٍاحذ ػبصهبًي دػتگبُ اجشايي

ؿٌبػبيي ٍ هؼشفي ٍاحذّبي ػبصهبًي دػتگبُّب ثب تَجِ ثِ هؼيبسّبي هٌذسج دس ؿشح فؼبليتّب اًجبم هيپزيشد.
دس ايي فؼبليت هزاوشات جذي هشوض آهبس ثب دػتگبُ اجشايي اًجبم پزيشفتِ ٍ آهبدگي پزيشؽ ٍ جزة پشٍطُ دس ّش
يه اص ٍاحذّبي اجشايي اسصيبثي هيگشدد تب پغ اص اًتخبة ًْبيي ٍاحذ ػبصهبًي دػتگبُ اجشايي سيؼه اجشاي عشح
ػبهبًذّي ًظبم آهبسّبي ثجتي دس ٍاحذ ػبصهبًي هٌتخت ًْبيي ثِ حذالل ثشػذ
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نام فعاليت انتخاب مجزی/مطاور

شماره فعاليت:

مسئول فعبليت :دػتگبُ اجشايي
زمبن :ػِ ّفتِ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي :
 ٍاحذ آهبس ٍ اعالػبت دػتگبُ اجشايي ٍاحذ اًفَسهبتيه دػتگبُ اجشايي ٍاحذ حمَلي دػتگبُ اجشاييورودی:
هَافمتٌبهِي تبييذ ؿذُ
خروجي:
هجشي/هـبٍس هٌتخت

دس ايي ثخؾ دػتگبُ هجشي/هـبٍس ثب كالحيت سا ثشاي اًجبم وبس اًتخبة هي ًوبيذ .الذاهبت ثِ ؿشح صيش اػت.
 -1ؿٌبػبيي هـبٍساى ٍ پيوبًىبساى ريلالح
 -2دػَت هحذٍد اص هـبٍساى ٍ پيوبًىبساى هؼتجش ٍ ثب تجشثِ دس صهيٌِي هَضَع
 -3اسائِي ؿشح خذهبت ثِ هـبٍساى (پيوبًىبساى) دػَت ؿذُ
 -4اخز پيـٌْبد اص هـبٍساى (پيوبًىبساى)
 -5ثشسػي پيـٌْبدات
 -1-5تغجيك ويفي پيـٌْبدات ثب ؿشح خذهبت
 -2-5اسصيبثي ّضيٌِي اػالم ؿذُ
 -3-5اسصيبثي صهبى اًجبم وبس
 -4-5اسصيبثي ػَاثك پيـٌْبد دٌّذُ دس صهيٌِي هَضَع
 -5-5اسصيبثي تَاًبيي اًجبم وبس
11

نام فعاليت انتخاب مجزی/مطاور

شماره فعاليت:

 -6اهتيبص ثٌذي ٍ اٍلَيت ثٌذي پيـٌْبد دٌّذگبى
 -7اًتخبة دٍ پيـٌْبد ثشتش اٍل ٍ دٍم ثشحؼت اٍلَيتّبي هَسدًظش
 -8هؼشفي پيـٌْبد دٌّذُي اٍل ثِ هشوض آهبس
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نام فعاليت :تاييذ صالحيت
مجزی/مطاور

شماره فعاليت4 :

مسئول فعبليت :هشوض آهبس ايشاى
زمبن :يه ّفتِ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
 -دػتگبُ اجشايي

 -هـخلبت هجشي/هـبٍس پيـٌْبدي دػتگبُ اجشايي

ً -مغِ ًظشات ،پيـٌْبدات ٍ اكالحبت پيـٌْبد هجشي/هـبٍس پيطنهادی

 ارائهی نظزيات مزكش آمار به دستگاه ضامل:دس ايي فؼبليت هشوض آهبس پيـٌْبد هجشي/هـبٍس پيـٌْبدي سا ثشسػي ٍ ًمغِ ًظشات خَد سا دسثبسُي تبييذ يب ػذم
تبييذ يب اكالحبت الصم دس پيـٌْبد ٍ ؿشح خذهبت ًْبيي ثِ دػتگبُ اسائِ هيًوبيذ .الذاهبت ثِ ؿشح صيش اػت:
 ثشسػي پيـٌْبد هجشي/هـبٍس پيـٌْبدي دػتگبُ اجشايي تؼذاد پشٍطُّبي دس دػت اجشاي هجشي/هـبٍس دس صهيٌِ آهبسّبي ثجتي ثشسػي ويفي ؿشح خذهبت پيـٌْبدي هجشي/هـبٍس ثب ؿشح خذهبت هزوَس تؼييي اكالحبت ٍ ًمبط ويفي يب ضؼف پيـٌْبد اسصيبثي صهبى ثٌذي پيـٌْبد اسصيبثي ّضيٌِ ٍ آًبليض ّضيٌِي اػالم ؿذُ اسصيبثي تجبسة ٍ ػَاثك پيـٌْبد دٌّذُ دس صهيٌِ هَضَع ٍ يب هَاسد هـبثِ -تبييذ كالحيت هجشي/هـبٍس پيـٌْبدي ثلَست هىتَة ٍيب

12

نام فعاليت :تاييذ صالحيت
مجزی/مطاور

شماره فعاليت4 :

 اسائِ ًمغِ ًظشات اكالحي پيـٌْبد هجشي/هـبٍس پيـٌْبدي ٍ يب -داليل ػذم كالحيت هجشي/هـبٍس پيـٌْبدي

13

نام فعاليت ابالغ به
مجزی/مطاور و انجام مذاكزات
قزاردادی

شماره فعاليت:

مسئول فعبليت :دػتگبُ اجشايي
زمبن :دٍ ّفتِ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
ورودی فعبليت:
تبييذيِ (يب اكالحبت پيـٌْبدي) هشوض آهبس ثشاي هجشي/هـبٍس پيـٌْبدي
خروجي:
اثالؽ ثِ هجشي/هـبٍس ٍ اًجبم هزاوشات لشاسدادي

 تْيِي ًبهِي اثالؽ ثِ هجشي/هـبٍس هٌتخت اسائِي اكالحبت پيـٌْبدي دس ؿشح خذهبت هجشي/هـبٍسهٌتخت اًجبم هزاوشات لشاسدادي ثب هجشي/هـبٍس هٌتختًْ -بيي وشدى ؿشح خذهبت ثب هجشي/هـبٍس هٌتخت
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نام فعاليت :تهيهی طزح پزوصه

شماره فعاليت:

مسئول فعبليت :هجشي/هـبٍس هٌتخت
زمبن :يه ّفتِ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
 دػتگبُ اجشاييورودی فعبليت:
 ؿشح خذهبت دػتگبُ اجشايي پيـٌْبد ؿشوت دس هٌبللِ (يب اػتؼالم) اكالحبت پيـٌْبدي دػتگبُ اجشايي دس ؿشح خذهبتخروجي:
 -ػٌذ عشح پشٍطُ

هجشي/هـبٍس ثب تَجِ ثِ ؿشح خذهبت ٍ دسخَاػتْبي دػتگبُ اجشايي ثِ ػٌَاى وبسفشهب ػٌذ عشح پشٍطُ سا وِ
ؿبهل ثٌذّبي صيش اػت تذٍيي هيًوبيذ .جضئيبت ػٌذ ثِ حذي ثبيذ ؿفبف ثبؿذ وِ لبثل تفؼيش ًجبؿذ .ايي ػٌذ
پغ اص تبييذ دػتگبُ دس اختيبس هشوض آهبس ًيض لشاس هي گيشد.
سئَع ايي ػٌذ ػجبستؼت اص:
 -1همذهِ
تبسيخچِ ثبصًگشي
تؼبسيف
حَصُ پشٍطُ
 -2اّذاف پشٍطُ
اّذاف ووي پشٍطُ
اّذاف ويفي پشٍطُ
15

نام فعاليت :تهيهی طزح پزوصه

شماره فعاليت:

 -3ػبصهبى پشٍطُ
ػتبد پشٍطُ (هجشي/هـبٍس ،دػتگبُ اجشايي ٍ )...
وبسؿٌبػبى هجشي/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 تجضيِ وبس پشٍطُ )(WBS
صهبى ثٌذي پشٍطُ
سئَع گضاسؿبت پيـشفت دٍسُاي
 -6هذيشيت تغييشات
 -7ثَدجِ ثٌذي پشٍطُ
 -8هؼشفي سيؼىْبي پشٍطُ
 هؼشفي سيؼهّب ساُ وبسّبي هَاجِ ثب سيؼهّب -9هؼيبسّبي لجَلي فشآٍسدُّب
 -10هذيشيت پيىشثٌذي
 وذگزاسي هؼتٌذات ًحَُ ثبصًگشي هؼتٌذات16

نام فعاليت :تهيهی طزح پزوصه

شماره فعاليت:

 ًحَُ تبييذ ٍ اسائِ هؼتٌذات -11سٍيِ كحتػٌجي ٍ اػتجبسػٌجي
 -12هؼشفي اػتبًذاسدّب ٍ هشاجغ
ٍ -13اطًُبهِ
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نام فعاليت :تهيهی پيص نويس
قزارداد

شماره فعاليت7 :

مسئول فعبليت :هجشي/هـبٍس
زمبن :يه ّفتِ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
 ٍاحذ حمَلي دػتگبُ اجشايي دػتگبُ اجشاييورودی فعبليت:
اثالؽ اًتخبة هجشي/هـبٍس
خروجي:
پيؾ ًَيغ لشاسداد جْت اخز تبييذ

 تْيِ پيؾ ًَيغ لشاسداد ثشاػبع آئيي ًبهِ هؼبهالت دٍلتي ٍ ًوًَِ ًوبتي(ًظبم هٌْذػي ٍاػتبًذاسدّبي تَليذ ٍتَػؼِ ًشم افضاس)
 هزاوشات لشاسدادي ٍ ًْبيي وشدى پيؾ ًَيغ -اسائِ ٍ اخز تبييذيِي الصم ثشاي ػمذ لشاسداد
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نام فعاليت :نظارت مزكش در
حين اجزای پزوصه

شماره فعاليت8 :

مسئول فعبليت :هشوض آهبس ايشاى
زمبن :دس عَل لشاسداد دػتگبُ ثب هجشي/هـبٍس
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
 دػتگبُ اجشايي هجشي/هـبٍس لشاسدادورودی فعبليت:
ؿشح خذهبت
لشاسداد
عشح پشٍطُ
خروجي فعبليت:
گضاسؽّبي ًظبست ثش حؼي اجشاي پشٍطُ

فؼبليتْبي ًظبستي ثِ دٍ ثخؾ تمؼين هيگشدد.
ً )1ظبست حيي اجشاي پشٍطُ ؿبهل:
 ؿشوت ًوبيٌذُ هشوض آهبس دس جلؼبت حضَسي ثب ًوبيٌذگبى دػتگبُ اجشايي ٍ هجشي/هـبٍس ثشسػي پيـشفت وبس دٍسُ اي ثب تَجِ ثِ گضاسؽّبي پيـشفت وبس هجشي/هـبٍس اخز گضاسؿبت دٍسُاي هويضي دٍسُاي اص ًحَُ پيـشفت وبس دس هحل اػتمشاس تين هجشي/هـبٍس ثب ّوبٌّگي لجلي ثب دػتگبُ اجشايي ٍهجشي/هـبٍس
 )2اػوبل ًظبست اص عشيك ثشسػي ٍ تبييذ فشآٍسدُّب (گضاسؿبت هجشي/هـبٍس):
 -ثشسػي گضاسؿبت هجشي/هـبٍس ٍ تغجيك آى ثب ؿشح خذهبت

19

نام فعاليت :نظارت مزكش در
حين اجزای پزوصه

شماره فعاليت8 :

 ثشسػي گضاسؿبت هجشي/هـبٍس ٍ تغجيك آى ثب هتذٍلَطي ثشسػي گضاسؿبت ثلحبػ ويفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ اسائِ ًمغِ ًظشات گضاسؿبت هجشي/هـبٍس ثِ دػتگبُ اجشايي -تبييذ ًْبيي گضاسؿبت (دس كَست سفغ اؿىبالت)

21

نام فعاليت :نظارت دستگاه در
حين اجزای پزوصه

شماره فعاليت 9

مسئول فعبليتً :وبيٌذُ دػتگبُ اجشايي
صهبى :اص صهبى ؿشٍع تب پبيبى لشاسداد
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
 هشوض آهبس ايشاى هجشي/هـبٍسدػتگبُ اجشاييورودی فعبليت:
لشاسداد هجشي/هـبٍس
ؿشح خذهبت هشوض آهبس ايشاى
عشح پشٍطُ
خروجي فعبليت:
گضاسؿْبي دٍسُاي ًظبست ثش حؼي اجشاي پشٍطُ

فؼبليتْبي ًظبستي دػتگبُ اجشايي ؿبهل دٍ ثخؾ اػت:
ً )1ظبست ثش حؼي اجشاي پشٍطُ
 ثشگضاسي ٍ هذيشيت جلؼبت ادٍاسي (ّفتگي يب دٍ ّفتِاي) دس عَل پشٍطُ ثب ًوبيٌذگبى هجشي/هـبٍس ٍ دسكَست ًيبص ًوبيٌذُ هشوض آهبس ايشاى
 ثشًبهِسيضي ٍ ّوبٌّگي ثب هجشي/هـبٍس ٍ وبسثشاى وٌتشل صهبًجٌذي فؼبليتْب اص عشيك گضاسؿگيشي اص هجشي/هـبٍس اخز گضاسؿبت پيـشفت دٍسُاي اص هجشي/هـبٍس هويضي ادٍاسي اص پيـشفت فؼبليتْبي پشٍطُ ثب ّوبٌّگي ًوبيٌذٓ هجشي/هـبٍس دس هحل اػتمشاس تينهجشي/هـبٍس
21

نام فعاليت :نظارت دستگاه در
حين اجزای پزوصه

شماره فعاليت 9

ً )2ظبست ثش ويفيت فشآٍسدُّب (گضاسؿبت هجشي/هـبٍس)
 ثشسػي گضاسؿبت هجشي/هـبٍس ٍ تغجيك آى ثب ؿشح خذهبت ٍ ًيبصهٌذيْبي وبسثشاى ثشسػي گضاسؿبت هجشي/هـبٍس ٍ تغجيك آى ثب هتذٍلَطي ثشسػي گضاسؿبت ثِ لحبػ ويفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ اسائِي ًمغِ ًظشات گضاسؿبت هجشي/هـبٍس ثِ دػتگبُ اجشايي -تبييذ ًْبيي گضاسؿبت ثب تَجِ ثِ اكالحبت ٍ اؿىبالت احتوبلي

22

نام فعاليت :تهيه و ارسال

شماره فعاليت10 :

گشارش ضناخت

مسئول فعبليت :هجشي/هـبٍس
زمبن :دٍ هبُ
ورودی فعبليت:
ؿشح خذهبت
لشاسداد
عشح پشٍطُ
خذهبت هجشي/هـبٍس
خروجي فعبليت:
ػٌذ گضاسؽ ؿٌبخت ٍضغ هَجَد

ػٌذ گضاسؽ ؿٌبخت دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اجشايي اسػبل هيؿَد وِ يه ًؼخِ آى دس اختيبس هشوض آهبس لشاس
لشاس خَاّذ گشفت وِ پغ اص تبييذ ًْبيي دٍ ًؼخِي ًْبيي ثشاي هشوض آهبس اسػبل هيؿَد .سئَع هغبلت گضاسؽ
ؿٌبخت حذالل ثبيذ ؿبهل هَاسد صيش ثبؿذ:
 )1همذهِ
 -1-1همذهِ گضاسؽ
 -2-1خالكِ هذيشيتي
 -3-1داهٌِ ٍ حَصُ پشٍطُ ٍ گضاسؽ
 -4-1تؼبسيف ٍ اختلبسات
 )2هؼشفي حَصُ ػبصهبى
چبست ػبصهبًي

23

نام فعاليت :تهيه و ارسال

شماره فعاليت10 :

گشارش ضناخت

تؼذاد ًفشات ٍ تَصيغ جوؼيتي ػبصهبى
اّذاف ٍ هبهَسيت ػبصهبى
هؼشفي ٍاحذّبي هشتجظ ثب حَصُ ػبصهبى
هؼشفي ػبصهبى ّبي تبثؼِ
 )3فشآيٌذّب
ؿشح فشآيٌذّبي هَجَد
ًوَداس (Process Hierarchical Diagram) PHD
ًوَداس هذل ػبصي گشافيىي فشآيٌذ
هـخلبت فشآيٌذ
 )4ؿشح ًيبصهٌذيْب
 ًيبصّبي اعالػبتي ثِ تفىيه سٍؽ ّبي تَليذ آى ًيبصّبي ػيؼتوي ًيبصّبي آهَصؿي...
ٍ )5ضغ هَجَد ػيؼتوْبي اعالػبتي
 هؼشفي ػيؼتوْبي وبسثشدي هؼشفي ًشم افضاسّبي هَسد اػتفبدُ عشح ّب ٍ پشٍطُ ّبي دس دػت الذام )6هؼشفي اداسُ  ITحَصُ ػبصهبًي
 )7هؼشفي ٍضغ هَجَد صيشػبخت ّب (ؿجىِ ،ػخت افضاس ٍ ثؼتشّب ٍ )...

24

نام فعاليت :بزرسی گشارش
ضناخت مجزی /مطاور

شماره فعاليت11 :

مسئول فعبليت :هشوضآهبس ايشاى
زمبن :دٍ ّفتِ
ورودی فعبليت:
گضاسؽ ؿٌبخت
لشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
خروجي فعبليت:
ًتيجِ ثشسػي ػٌذ گضاسؽ ؿٌبخت

ػٌذ گضاسؽ ؿٌبخت دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اجشايي وِ يه ًؼخِ آى دس اختيبس هشوض آهبس لشاس هي گيشد تَػظ
هشوض آهبس ثشسػي ٍ دس كَست اًغجبق ثب ػٌذ ؿشح خذهبت تأييذ ٍ دس غيش ايٌلَست ثشاي سفغ ايشاد ػَدت دادُ هي
ؿَد .الذاهبت صيش دس ايي هشحلِ الصم اػت:
 ثشسػي ٍ تغجيك گضاسؽ ثب ؿشح خذهبت لشاسداد ٍ هتذٍلَطي ثشسػي ٍ تغجيك گضاسؽ عجك عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد لشاسدادي وٌتشل ٍ ثشسػي اجضاي گضاسؽ ثلحبػ ويفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ جوغ ثٌذي ٍ اسائِي ًتيجِي ًْبيي-تْيِي ًبهِ ًتيجِي ثشسػي ٍ اسػبل ثِ دػتگبُ اجشايي
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نام فعاليت :تهيه و ارسال
گشارش تجشيه و تحليل

شماره فعاليت12 :

مسئول فعبليت :هجشي/هـبٍس
زمبن :يه هبُ
ورودی فعبليت:
ػٌذ گضاسؽ ؿٌبخت
ًيبصّب
خروجي فعبليت:
ػٌذ گضاسؽ تجضيِ ٍ تحليل

هجشي/هـبٍس هتؼبلت اسائِي گضاسؽ ؿٌبخت ،هشحلِي تحليل سا ؿشح ٍ گضاسؽ آى سا دس دٍ ًؼخِ ثِ دػتگبُ
اجشايي اسائِ هيًوبيذ ،وِ يه ًؼخِي آى دس اختيبس هشوض آهبس لشاس هي گيشد ٍ دس كَست تبييذ گضاسؽ  ،دٍ
ًؼخِي ًْبيي ثشاي هشوض آهبس ايشاى اسػبل هيگشدد .سئَع گضاسؽ تجضيِ ٍ تحليل ثِ ؿشح صيش هيثبؿذ:
 )1همذهِ
 )2هؼشفي سٍؽ تحليل ٍ هتذٍلَطي
 )3هبتشيغّبي تحليلي
 فشآيٌذ ػبصهبى فشآيٌذ ػيؼتن )4هَجَديتْبي والى اعالػبتي
 )5تحليل فشآيٌذّبي ػبصهبى
 هؼشفي هؼيبسّبي تحليل فشآيٌذ -تحليل تَكيفي ًمبط لَت ٍ ًمبط ضؼف
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نام فعاليت :تهيه و ارسال
گشارش تجشيه و تحليل

شماره فعاليت12 :

 تحليل فشآيٌذّب ثش اػبع هؼيبسّبي تحليل آًْب تحليل ػَاهل تَاًوٌذػبص فشآيٌذّب (تىٌَلَطي ،ػيؼتن ،آهَصؽ ٍ اثضاس ٍ )... هؼشفي ػوليبتي هَاصي ،صايذ ٍ لبثل ثْجَد عجمِ ثٌذي ًيبصّبي اعالػبتي دس فشآيٌذّب )6تحليل ػيؼتوْبي اعالػبتي
 تحليل ثلحبػ ػولىشد ،پبػخگَيي ثِ ًيبصّب ،تىٌَلَطي ،لبثليت اػتفبدُ ٍ ... )7تحليل ًيبصّبي اعالػبتي
 ٍضغ فؼلي تَليذ اعالػبت (سٍؽ تَليذ ثجتي ٍ غيشثجتي) تؼبسيف ٍ هفبّين آهبسّب ٍ اعالػبت )8تحليل صيشػبخت فٌبٍسي اعالػبت
 آهبس ػشاًِ اهىبًبت ػخت افضاسيً -مبط لَت ٍ ضؼف صيشػبختّب
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نام فعاليت :بزرسی گشارش
تجشيه و تحليل

شماره فعاليت13 :

مسئول فعبليت :هشوضآهبس
زمبن :دٍ ّفتِ
ورودی فعبليت:
گضاسؽ تجضيِ ٍ تحليل
لشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
خروجي فعبليت:
ًتيجِ ثشسػي ػٌذ گضاسؽ تجضيِ ٍ تحليل

ػٌذ گضاسؽ تجضيِ ٍ تحليل دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اجشايي وِ يه ًؼخِ آى دس اختيبس هشوض آهبس لشاس هي گيشد
تَػظ هشوض آهبس ثشسػي ٍ ٍ دس كَست اًغجبق ثب ػٌذ ؿشح خذهبت تأييذ ٍ دس غيش ايٌلَست ثشاي سفغ ايشاد ػَدت
دادُ هي ؿَدٍد .الذاهبت صيش دس ايي هشحلِ الصم اػت:
 ثشسػي ٍ تغجيك گضاسؽ ثب ؿشح خذهبت لشاسداد ٍ هتذٍلَطي ثشسػي ٍ تغجيك گضاسؽ عجك عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد لشاسدادي وٌتشل ٍ ثشسػي اجضاي گضاسؽ ثلحبػ ويفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ جوغ ثٌذي ٍ اسائِ ًتيجِ ًْبيي-تْيِي ًبهِ ًتيجِ ثشسػي ٍ اسػبل ثِ دػتگبُ اجشايي
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نام فعاليت :تهيه و ارسال
گشارش طزاحی

شماره فعاليت14 :

مسئول فعبليت :هجشي/هـبٍس پشٍطُ
زمبن :ؿؾ ّفتِ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
 دػتگبُ اجشاييورودی فعبليت:
 گضاسؿبت هشحلِي ؿٌبخت ٍ تحليل ؿشح خذهبت لشاسداد ًيبصهٌذيْبخروجي فعبليت:
 -ػٌذ گضاسؽ عشاحي ولي

ػٌذ گضاسؽ عشاحي ولي دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اجشايي اسػبل هي ؿَد وِ يه ًؼخِ آى دس اختيبس هشوض آهبس
ايشاى لشاس خَاّذ گشفت ٍ .پغ اص تبييذ ًْبيي دٍ ًؼخِ ًْبيي ثشاي هشوض آهبس اسػبل هيؿَد .سئَع هغبلت ػٌذ
عشاحي ولي حذالل ؿبهل هَاسد صيش هيثبؿذ:
 )1همذهِ
 هتذٍلَطي خالكِ هذيشيتي هفشٍضبت تؼبسيف ٍ اختلبسات )2فشآيٌذّب
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نام فعاليت :تهيه و ارسال
گشارش طزاحی

شماره فعاليت14 :

 هؼشفي فشآيٌذّبي اكالحي ٍ ثْجَد يبفتِ PHD هذل ػبصي گشافيىي فشآيٌذّبي پيـٌْبدي (ثْجَد يبفتِ) )3ػيؼتوْبي اعالػبتي
 هؼشفي ػيؼتوْب هذل ػبصي هفَْهي ػيؼتوْب )(Business Modeling هذل دادُ ّب ( ERDهفَْهي) )4هبتشيغ فشآيٌذ -گشٍُ دادُ(ًيبصّبي اعالػبتي)
 )5هبتشيغ ػيؼتن – فشآيٌذ
 )6هبتشيغ ًيبصّبي اعالػبتي  -ػيؼتوْب
 )7هبتشيغ ػيؼتن – ػبصهبى
 )8هبتشيغ هَجَديت دادُ – ػيؼتن )(CRUD
 )8عشح فٌي اػتمشاس ػيؼتوْبي اعالػبتي
 ؿجىِ ػخت افضاس ًشم افضاس -پيىشثٌذي (هحيظ تَػؼِ ،ػيؼتن ػبهل ٍ )...
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نام فعاليت :بزرسی گشارش
طزاحی

شماره فعاليت15 :

مسئول فعبليت :هشوضآهبس
زمبن :دٍ ّفتِ
ورودی فعبليت:
گضاسؽ عشاحي
لشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
خروجي فعبليت:
ًتيجِي ثشسػي ػٌذ گضاسؽ عشاحي

ػٌذ گضاسؽ عشاحي دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اجشايي وِ يه ًؼخِ آى دس اختيبس هشوض آهبس لشاس هي گيشد تَػظ
هشوض آهبس ثشسػي ٍ ٍ دس كَست اًغجبق ثب ػٌذ ؿشح خذهبت تأييذ ٍ دس غيش ايٌلَست ثشاي سفغ ايشاد ػَدت دادُ
هي ؿَد .الذاهبت صيش دس ايي هشحلِ الصم اػت:
 ثشسػي ٍ تغجيك گضاسؽ ثب ؿشح خذهبت لشاسداد ٍ هتذٍلَطي ثشسػي ٍ تغجيك گضاسؽ عجك عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد لشاسدادي وٌتشل ٍ ثشسػي اجضاي گضاسؽ ثلحبػ ويفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ جوغ ثٌذي ٍ اسائِي ًتيجِي ًْبيي-تْيِي ًبهِ ًتيجِي ثشسػي ٍ اسػبل ثِ دػتگبُ اجشايي
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نام فعاليت :تهيه و ارسال
گشارش بزنامه گذار

شماره فعاليت 16

مسئول فعبليت :هجشي/هـبٍس
زمبن :چْبس ّفتِ
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
 وبسثشاى دس دػتگبُ اجشاييورودی فعبليت:
 هؼتٌذات تْيِ ؿذُ (ػٌذ عشاحي ولي ٍ ؿٌبخت ٍ تحليل)خروجي فعبليت:
 -ػٌذ ثشًبهِ گزاس اص ٍضغ هَجَد ثِ ٍضغ هغلَة

ػٌذ گضاسؽ ًْبيي ؿبهل ثشًبهِ گزاس اص ٍضغ هَجَد ثِ ٍضغ هغلَة دس چْبس ًؼخِ تْيِ ٍ دس اختيبس دػتگبُ
اجشايي لشاس هيگيشد وِ ػِ ًؼخِ آى ثشاي هشوض آهبس اسػبل هيؿَد .سئَع هغبلت ايي ػٌذ ثِ ؿشح صيش اػت:
 )1ثشًبهِ گزاس (عشح اًتمبل)
 ًيبصّبي آهَصؿي ًيبصّبي تىٌَلَطي صهبى ثٌذي والى اٍلَيت ثٌذي پيبدُ ػبصي ػيؼتوْب هذيشيت تغييش )2عشح هذيشيت سيؼه
 RFP )3ػيؼتوْبي پيـٌْبدي (ثشاػبع ًوًَِ ًوبتي)
 )4اػتشاتظي اجشا (ثشٍى ػپبسي ،ػبصهبى اداسُ عشح اًتمبل ٍ )...
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نام فعاليت :بزرسی گشارش
بزنامه گذار

شماره فعاليت17 :

مسئول فعبليت :هشوضآهبس
زمبن :دٍ ّفتِ
ورودی فعبليت:
گضاسؽ ثشًبهِ گزاس
لشاسداد ٍ ؿشح خذهبت
عشح پشٍطُ
خروجي فعبليت:
ًتيجِ ثشسػي ػٌذ گضاسؽ ثشًبهِ گزاس

ػٌذ گضاسؽ ثشًبهِ گزاس دس دٍ ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اجشايي وِ يه ًؼخِ آى دس اختيبس هشوض آهبس لشاس هي گيشد
تَ ػظ هشوض آهبس ثشسػي ٍ دس كَست اًغجبق ثب ػٌذ ؿشح خذهبت تأييذ ٍ دس غيش ايٌلَست ثشاي سفغ ايشاد ػَدت
دادُ هي ؿَد .الذاهبت صيش دس ايي هشحلِ الصم اػت:
 ثشسػي ٍ تغجيك گضاسؽ ثب ؿشح خذهبت لشاسداد ٍ هتذٍلَطي ثشسػي ٍ تغجيك گضاسؽ عجك عشح پشٍطُ ٍ ػبيش اػٌبد لشاسدادي وٌتشل ٍ ثشسػي اجضاي گضاسؽ ثلحبػ ويفيت اسائِ ٍ پَؿؾ اّذاف پشٍطُ جوغ ثٌذي ٍ اسائِي ًتيجِ ًْبيي-تْيِي ًبهِ ًتيجِي ثشسػي ٍ اسػبل ثِ دػتگبُ اجشايي
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نام فعاليت :تهيه و ارسال
گشارش پيطزفت

شماره فعاليت18 :

مسئول فعبليت :هجشي/هـبٍس
زمبنّ :ش دٍ ّفتِ ٍ هبّيبًِ دس عَل لشاسداد هجشي/هـبٍس
واحدهبی مرتبط برای همبهنگي:
دػتگبُ اجشايي
ورودی فعبليت:
 لشاسداد ٍ ؿشح خذهبت هؼبئل پشٍطُخروجي فعبليت:
 -گضاسؽ پيـشفت پشٍطُ(ثب اػتفبدُ اص فشم ّبي ًوًَِ ي پيَػت)

گضاسؽ پيـشفت پشٍطُ ّش هبُ ثغَس تفليلي ٍ ّش دٍ ّفتِ (ًيوِ هبُ)يه ثبس تَػظ هجشي/هـبٍس تْيِ ٍ دس دٍ
ًؼخِ ثشاي دػتگبُ اجشايي اسػبل هيگشدد ٍ دػتگبُ اجشايي يه ًؼخِ اص آى دس اختيبس هشوض آهبس لشاس خَاّذ داد.
سئَع گضاسؽ هبّيبًِ ؿبهل هَاسد صيش اػت:
 )1چىيذُ گضاسؽ
 )2جذٍل فؼبليتْب (دس دػت الذام ،الذام ؿذُ ٍ )...
 )3پيـشفت پشٍطُ (صهبى ثٌذي ٍ دسكذ پيـشفت فؼبليتْب)
 )4پيـشفت تجوؼي پشٍطُ (ثشًبهِ ٍالؼي) – هٌحٌي  Sپشٍطُ
 )5فؼبليتْبي دٍسُي ثؼذ
ً )6وَداس صهبى ثٌذي ثِ سٍص ؿذُ
 )7هؼبئل پشٍطُ
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نام فعاليت :تهيه و ارسال
گشارش پيطزفت

شماره فعاليت18 :

سئَع گضاسؽ دٍ ّفتِ اي ػجبست اػت اص:
 )1همذهِ گضاسؽ
 )2جذٍل فؼبليتْب (دس دػت الذام ،الذام ؿذُ ٍ )...
 )3پيـشفت پشٍطُ (صهبى ثٌذي ٍ دسكذ پيـشفت فؼبليتْب)
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ايي ًوَداس ،استجبط ولي ثيي فؼبليتْبي ّش ػبصهبى هشتجظ ثب عشح ّبي آهبسّبي ثجتي سا ًوبيؾ هي دّذ.
اجضاي ايي ًوَداس ؿبهل فؼبليتْب ،تلوين ّب ٍ ّوبٌّگي ّبي ثيي ػَاهل ٍ جشيبى اعالػبت اػت وِ دس كفحِ
ثؼذ ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػت.
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ًام هستٌذ:

پروژه...................

ضٌاسِ:
ًسخِ:

تْيِ کٌٌذُ:
تاريخ تْيِ:
صفحِ

از

ضمائم(نمونه فرم های کنترل پروژه)

فعاليتهای  %100تکميل شده تا تاريخ 11--/--/--

]فعاليت ّايي کِ تا تاريخ گسارش  %100پيطرفت داضتِ اًذ ،فْرست هي ضًَذ[.
هجري

تاخير

هجري

تاخير

تاريخ اتوام

تاريخ ضرٍع

ٍاقعي

ٍاقعي

سيستن اصلي

ضوارُ

فعاليتْا

فعاليت

فعاليتهای در حال تکميل تا تاريخ 11--/--/--
فعاليت هايي که تا تاريخ گزارش در دست تکميل بوده ،فهرست مي گردند.
تاريخ اتوام

تاريخ ضرٍع

ٍاقعي

ٍاقعي

سيستن اصلي
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فعاليتْا

WBS

ضوارُ
فعاليت

ًام هستٌذ:

پروژه...................

ضٌاسِ:
ًسخِ:

تْيِ کٌٌذُ:
تاريخ تْيِ:
صفحِ

از

وضعيت پيشرفت پروژه.............................

]پيطرفت فيسيکي فعاليت ّاي پرٍشُ در ايي بخص فْرست هي ضًَذ[.

تاخير در

تاخير در

اختالف

پاياى

ضرٍع

زهاى بٌذي

زهاى اًجام

زهاى اًجام

اجرايي(رٍ

پيص بيٌي

ز)

ضذُ(رٍز)

درصذ

تاريخ ختن

پيطرفت

ٍاقعي

تاريخ
ضرٍع
ٍاقعي

تاريخ
ضرٍع
برًاهِ ريسي

فعاليتْاي اصلي پرٍشُ

ضوارُ
فعاليت

ضذُ

پرٍشُ......................................................
گسارش ضوارُ:

تاييذ کٌٌذُ:

تْيِ کٌٌذُ:
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تاريخ تٌظين13--/--/-- :

ًام هستٌذ:
ضٌاسِ:

پروژه...................

ًسخِ:

تْيِ کٌٌذُ:
تاريخ تْيِ:
صفحِ

از

جدول فعاليتهای آتي

]درايي بخص فعاليت در حال تکويل ٍ فعاليتْاي دٍرُ زهاًي تا گسارش بعذي فْرست هي ضًَذ[.
رديف

تاريخ ضرٍع برًاهِ

ضرح فعاليت

ريسي ضذُ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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تاريخ ضرٍع ٍاقعي

ًام هستٌذ:
ضٌاسِ:

پروژه...................

ًسخِ:

تْيِ کٌٌذُ:
تاريخ تْيِ:
صفحِ

از

پيشرفت پروژهSنمودار

]ًوَدار پيطرفت برًاهِ ريسي ضذُ ٍ پيطرفت ٍاقعي کل پرٍشُ در ايي بخص ارائِ ضذُ است[.
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