
   

دستاورد منشور پروژه

  0/1نسخه 

  

این دستاورد توسط گروه مشاوره واقعیت و رویا تھیه 

در اختیار گروه تخصصی  عمومگردیده و برای استفاده 

   .مدیریت پروژه انجمن انفورماتیک قرار گرفته است

  

این دستاورد برای استفاده بصورت رایگان در اختیار افراد 

  .قرار می گیرد
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]پروژه نعنوا [
صورت تمایل به داشتن عنوان فارسی و انگلیسی با ھم، ابتدا عنوان فارسی آورده شده و سپس رد[

].عنوان انگلیسی در زیر آن آورده می شود

]عنوان اختصاری برای پروژه[: ينام اختصار

  

  منشور پروژهدستاورد

  ]شماره نسخه[نسخه

].آورده می شوداینجا 2نسخه دستاورد از صفحه نآخری[
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تاريخ تجديد نظر

سندهينو نسخه  توصيفات   خيتار

]اسامی نویسندگان[

وجود بیش از یک درصورت[

از ھمبا خط تیرهنفر، افراد 

]جدا شوند

پایه و اصلی صورت گرفته در تتغییرا[

دستاورد در این بخش بصورت خالصه ذکر 

در صورت وجود چند تغییر، ھر . می گردد

].کدام در یک سطر جدا گانه آورده شود

[XX/XX]  ]سال/ماه/تاریخ روز[

    

      

  
این جدول تاریخ ھای تجدید نظر به ترتیب با ذکر نسخه، توضیحات و نویسندھای ھمکار در آن تجدید رد[

].نظر آورده می شود
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  يــمعرف.1

دفـه.1.1

].جمله آورده می شود3تا 2قسمت ھدف از تھیه این دستاورد در پروژه در قالب این رد[

وزهـح.1.2

قالب حوزه ھای را که این دستاورد در پروژه تحت پوشش و تاثیر قرار می دھد در این قسمت رد[

].یک پارگراف آورده می شود

راجعـم.1.3

        این مراجع.شودمیمراجع استفاده شده برای تھیه این دستاورد آورده این قسمت رد[

. باشند... می توانند از دیگر دستاوردھای پروژه بوده و یا شامل صورت جلسات ، بخشنامه ھا و 

ھم ) Bulletدر قالب (عنوان ھا در زیر . دنبیش از یک مورد باشعنوان ھادر صورتی که تعداد این 

].آورده می شوند

  خالصه.1.4

خالصه ای از کاربرد این دستاورد، نقش ھای تھیه کننده و استفاده کننده از آن به این قسمت رد[

].ورده می شودآمراه کلیاتی از موارد آورده شده در متن دستاوردھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



]شماره نسخه مرجع دستاورد[:مرجعنسخه]عنوان پروژه[:پروژه
  منشور پروژهدستاورد ]سال/ماه/تاریخ روز[: خيتار

]سازمان/عنوان شرکت[  7از6صفحه

استفاده عموم در اختیار گروه تخصصی این دستاورد توسط گروه مشاوره واقعیت و رویا تھیه گردیده و برای 

.مدیریت پروژه انجمن انفورماتیک قرار گرفته است

www.RealandDream.com  

  پروژهعنوان .2

       آورده مورددوانگلیسی و یا در صورت موجود بودن ھر/ این قسمت عنوان پروژه بصورت فارسیرد[

ھمچنین در صورت وجود نام اختصاری برای پروژه، عنوان نام اختصاری نیز در این قسمت . می شود

  .می تواند باشدروش بیان در این قسمت به شکل زیر . آورده می شود

رسی پروژه عنوان فا:  

عنوان انگلیسی پروژه:  

 عنوان اختصاری برای پروژه:  

     استفادهمورددر جلوی آنندارددرصورتی که ھر کدام از موارد زیر داری عنوانی نباشند از کلمه 

].می گردد

  ف پروژهيتوص.3

      این توصیف .در قالب یک پاراگراف به توصیف پروژه پرداخته می شود" ترجیحااین قسمت، رد[

  .می تواند در بر گیرنده موارد زیر باشد

  صورت مسئله/بیان کلی مشکل-

  بیان علل اصلی نیاز به تعریف این پروژه-

].اھدافی که بواسطه این پروژه می خواھیم به آنھادست پیدا کنیمبیان -

مدير پروژه و سطح اختيارات.4

. آورده می شود،این قسمت نام و نام خانوادگی شخصی که مسئولیت مدیریت پروژه را داردرد[

ھمچنین اختیارات مدیر پروژه در ادامه ذکر می گردد که می تواند در جھت خوانایی و درک بھتر، 

مدیریت د تا در ناین اختیار باید جامع و با نگرش واقعی باش. سطوحی را برای این اختیارات تعیین نمود

].کمک کندداده شده است،تیم و پروژه به شخصی که مسئولیت مدیریت پروژه 

  کسب و کارنيازهای .5

بدست    از اجرای این پروژهکهاھداف اصلی و فرعینیاز ھای اصلی کسب و کار واین بخشرد[

].مطرح می گرددمی آید
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  اقتصادی پروژهتوجيه .6

این بخش بحث ھای مالی و بودجه ای . در این قسمت توجیه اقتصادی برای پروژه آورده می شود[

         پیش بینی شده و  مورد توافق در شروع و نیز اھدافی که با بحث ھای مالی پروژه در ارتباط

  ]. می باشند را در بر می گیرند

منابع موجود.7

در این لیست کلیه منابع انسانی و غیر انسانی که بصورت پیش فرض در اختیار پروژه قرار خواھند [

در صورت امکان در مورد منابع بویژه نوع انسانی آن مواردی پیشنھاد می گردد. گرفت آورده می شود

  ]. از قبیل تخصص و نقشی که قرار است در پروژه ایفا نمایند نیز آورده شود

نفعانيذ.8

توجه به این نکته حائز .می شوندر خارج و داخل پروژه آورده د)اصلی(در این قسمت ذینفعان[

)  بویژه بخش آغازین پروژه(اھمیت است که ذینفعان پروژه بویژه در داخل تیم پروژه در مراحل بعدی 

. رحله از پروژه استو موارد ذکر شده در اینجا شامل ذینفعان شناخته شده تا این متعیین می گردند

پیشنھاد می گردد تا جایی که امکان دارد این ذینفعان دسته بندی شوند تا در مراحل بعد، مدیریت آنھا 

]. را راحت تر سازد

ذينفعاننيازمندی .9

انتظاراتی از اجرای پروژه .پروژه بویژه آنھایی که نقش ھای اصلی در پروژه ایفاه می کنندنذینفعا[

ابن انتظارھا باید از زاویه دید و نقطه نظر ھر ذینفع در پروژه . دارند که در این قسمت آورده می شود

].دنآورده شو

  دستاورد های اصلی و محصول نهايي پروژه.10

دستاورد های اصلی .10.1

از دید ذینفعان کلیدی پروژه ھمانند بویژه(دستاردھای اصلی مربوط به در این قسمت عنوان ھای[

].در پروژه حائز اھمیت است، آورده می شوندھاکه تھیه آن)مشتری

محصول نهايي .10.2
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   پروژه که ھدف از اجرای پروژه نیز تھیه آنھا می باشد، آورده) ھای(در این قسمت عنوان محصول[

محصوالت ذکر شده در این بخش باید اھداف پروژه و نیازمندی ھای اعالم شده از سمت . می شود

].دنذینفعان را پوشش دھ

محدوديت ها و فرضيات پروژه.11

محدوديت ها .11.1

بویژه تیم (شرایط محدود کننده ھر چیزی است که وجود آنھا باعث شود تا تیم پروژه /موانع[

ھنگام معرفی، ھر .گیری ھای خود با محدودیت مواجه گردددر تصمیم ) مدیریت پروژه

  ]. آورده می شوندBulletمحدودیت در یک سطر و در زیر ھم به کمک 

فرضيات .11.2

فرضیه ھا در برگیرنده تمام مواردی که وجود آنھا با دید درست بودن و صحت داشتن در پروژه [

Bulletھنگام معرفی، ھر فرض در یک سطر و در زیر ھم به کمک .ھا در نظر گرفته می شود

]. آورده می شوند

  ريسک ها اصلی پروژه.12

در این قسمت لیست ریسک ھای کالن پروژه که می تواند اجرا و مدیریت پروژه را با مشکل مواجه [

  .سازد، آورده می شود

این لیست کامل نبوده و تنھا شامل ریسک ھای اصلی که در شروع پروژه توسط ذینفعان اصلی مطرح 

در ھنگام اجرای پروژه بویژه زمان ریسکو موارد جزئی تر به ھمراه جزئیات مربوط به ھر استشده 

  .برنامه ریزی تھیه می گردد

ولی پیشنھاد . آورده می شوندBulletھر ریسک در یک سطر و در زیر ھم به کمک معرفی، ھنگام 

می گردد تا جھت خوانایی و مدیریت بھتر آنھا در آینده برروی ریسک ھای اعالم شده دسته بندی 

].صورت گیرد

نقاط پايانی اصلی در پروژه.13

توافق در جھت ارائه دستاورد ھا و مورد (Major Milestone)اصلیلیست نقاط پایانیدر این قسمت [

این لیست نقاط پایانی اصلی را مشخص کرده که به مدیر پروژه . و محصوالت پروژه آورده می شود
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اطالعات این قسمت امکان می دھد تا در ھنگام برنامه ریزی برای پروژه و فازھای درونی آن، از

]. تیم مدیریت پروژه ایفا می کنداستفاده نماید و در عمل نقش شرایط محدود کننده را برای

  

  مدیر پروژهامضاء   حامی پروژهامضاء 

به ذکر است که در سازمان ھای که از بلوغ الزم در مدیریت پروژه برخوردار می باشند و دارای الزم [

  ].فا می کندبطور معمول دفتر مدیریت پروژه ایدفتر مدیریت پروزه ھستند، نقش حامی پروژه را


