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  مورد تجاري

  

 Business Caseفاز اول: مورد تجاري يا 

پروژه قرار می گیرد.  پس از به پایان رسیدن این فاز به طور کلی یک ذهنیت جامع از کل پروژه در اختیار مالک           

ها، ریسک ها، محدودیت ها، مزایا، منابع و به خصوص هدف پروژه مورد بحث در این مرحله به صورت خیلی کلی هزینه 

گام است که به   8قرار می گیرد و از تمامی جهات انجام پذیری یا ناپذیری پروژه را توجیه می کند. خود این فاز شامل 

 صورت زیر می باشند:

 گام اول: گزينش تيم مركزي

رد تجاری در اختیار مالک پروژه قرار دهد به صورت فردی بدست نمی آید لذا در این تمام اطالعاتی که باید مو            

 گام یک تیم مرکزی جهت تعیین مورد تجاری تشکیل داده و به طور کلی روی مورد تجاری بحث می کنیم:

 که به طور کلی وظیفه ی نظارت بر اعضای گروه را دارد. علی رنجبر رشوانلوئی   مدیر گروه:        -

که وظیفه ی بررسی محدودیت ها و ریسک ها و فرصت ها را  سپهر محمد زاده فناوری اطالعات: مدیر         -

 دارد.

 که وظیفه مدیریت و کنترل فرصت های تجاری را برعهده دارد. رنجبر رشوانلوئی علی  مدیر تجاری:         -

که وظیفه ی بررسی گزینه های ارائه شده را از نظر بودجه و زمان بندی  سپهر محمد زاده مدیر مالی:         -

 برعهده دارد.

 (MOVگام دوم: تعريف ارزش سازمانی قابل سنجش )

این گام یک گام اساسی در تهیه مورد تجاری می باشد. در این گام پس از تعریف و تفهیم مسئله تیم مرکزی             

یک هدف یا ارزش سازمانی قابل سنجش را معرفی می کند که طبیعتا باید با استراتژی سازمان همخوانی داشته باشد و 

یک معیار برای  MOVند.به طور خالصه می توان گفت که پس از آن اقدام به ارائه گزینه هایی در رابطه با ارزش می ک

 موفقیت پروژه می باشد.

            MOV  باید چهار ویژگی اصلی را داشته باشد. باید در وهله ی اول قابل سنجش باشد یعنی الزم نیست که

کارهای اضافی انجام داد و فقط ارائه ی یک هدف خاص و بررسی جهت گیری آن کافی است. ویژگی دوم آن این است که 

و زمانی صرف شود ولی نوعی ارزش به سازمان نباید هزینه ای صرف شود، کاری انجام گیرد، منابعی به کار گرفته شود 

افزوده نشود. پس هدف باید با ارزش بوده و در راه رسیدن به این هدف فناوری اطالعات مارا یاری خواهد کرد. ویژگی سوم 

ت افراد آن مورد توافق بودن آن است. طبیعتا افراد ذینفع پروژه انتظاراتی از هدف قابل سنجش دارند لذا باید همه یا اکثری

را مشخص می کند قابل تایید بودن آن است. MOVموافق باشند. ویژگی آخر آن که ماهیت  MOVدرگیر پروژه با 

تایید شده تا متوجه موفق بودن  MOVیک معیار برای موفقیت پروژه است لذا باید صحت  MOVهمانطور که گفته شد 

 یا نبودن پروژه بشویم.

در این پروژه هدف سازمانی شرکت با توجه به بازارهای روز و وضعیت کنونی از دست ندادن مشتری ها و 

همچنین جذب مشتریان جدید می باشد. حال استراتژی سازمان این است که پیوند های خود را با مشتریان حال حاضر 



ای رسیدن به این اهداف شرکت قصد دارد یک خود محکم کرده و همچنین پیوند هایی با مشتریان جدید ایجاد کند. بر

 را تهیه نماید. B2Bیا  تجارت به تجارتبرنامه ی کاربردی 

 می توان از شش مرحله ی زیر بهره بگیریم: MOVبرای تهیه 

پروژه های فناوری اطالعات باید به گونه ایی و درجهتی خاص و  شناسایی محدوده ی تاثیر مطلوب:        -

محدوده ایی معلوم از اهداف سازمان پشتیبانی کند. برای مثال می توان گفت که یک پروژه ی فناوری 

مشخص می کند.  MOVرا برای راهبردي، مشتري، مالی، عملياتی و اجتماعی اطالعات محدوده ی 

است چراکه می راهبردي و مشتري وژه قابل برداشت است محدوده ی آن پر MOVهمانطور که از مفهوم 

که مربوط به نفوذ به بازار هاي جديد، تغيير شرايط رقابت در داخل بازار و افزايش سهم بازار تواند در 

که مربوط به محدوده ی كارآمد تر بودن معامله  نحوه محدوده ی راهبردی می باشد و همچنین در 

 داشته باشد.ير مطلوب تاثمشتری است 

واقعا پروژه ی فناوری اطالعات چه ارزشی برای سازمان  شناسایی ارزش مطلوب پروژه فناوری اطالعات:        -

 MOVدر نظر گرفت. حال باتوجه به محدوده ی تاثیر  MOVفراهم می کند؟ این سوال را باید در تهیه 

كارايی را باالتر برده و كيفيت خدمات را می تواند  B2Bیک برنامه ی کاربردی   فناوری اطالعات با ارائه

ارائه ي خدمات را سريعتر و بازده را باالتر برد، انجام معامالت آسان ، به طور چشمگيري بهتر كند

تر و با منابع كمتر و در نتيجه ارزان تر كند و در آخر نيز با توجه به مزايايی كه گفته شد تمامی 

حال در این شرکت ما نه با مشکل هزینه های اضافی انبارداری انجام گيرد. كارها در سطح وسيع تري

مواجه هستیم نه با مشکل کاهش منافع سازمانی بلکه ارزش مطلوب پروژه فناوری اطالعات در سریعتر کردن 

 و کاهش تنگناهای ساخت است.

مشخصی از اعداد توافق داشته باشند و مدیر و مالک پروژه باید در مورد دامنه ی تهیه یک معیار مناسب:        -

 MOVیا تغییری توصیفی از وضعیت کنونی را بارضایت هم مشخص کنند مثال افزایش یا کاهش وضعیت. 

درصد جهت بازگشت سرمایه و همچنین با توجه  02درصد به  02در این پروژه معیار را افزایش سهم بازار از 

مشتری را در نظر گرفتیم. معیار توسط مالک پروژه تعیین شده و وظیفه ی  22به ترافیک وبسایت افزایش 

بازگشت سرمایه و  B2Bربردی گروه هدایت آن است. لذا پس از به پایان رسیدن پروژه باید برنامه ی کا

 مشتری را برای ما به ارمغان بیاورد. 22افزایش 

به توافق رسیدیم باید به  MOVحال که روی :  MOVتعیین یک چهارچوب زمانی برای دستیابی به         -

م که گونه ایی روی زمان بدست آمدن آن نیز با مالک پروژه توافق کنیم اما نباید این نکته را فراموش کنی

MOV  باید انعطاف پذیر باشد یعنی با توجه به بازه ی زمانی تعیین شده در هر نوبت از بازه زمانی باید

 MOVرا در نظر بگیریم. در اینجا اگر بازه ی زمانی دستیابی به  MOVمعیاری جدید و به روز شده از 

مشتری را شش ماه در نظر بگیریم آنگاه در شش ماه بعدی  22درصدی سهم بازار و افزایش  2یعنی افزایش 

درصدی سهم بازار و افزایش  02مشتری و در شش ماه سوم افزایش  52درصدی سهم بازار و  02افزایش 

 مشتری را باید مورد انتظار داشته باشیم. 022

و معیار و زمان بندی آن تعیین شد ولی آیا مدیر  MOVفرمایان پروژه: بررسی و کسب موافقت کار        -

پروژه و مالک پروژه روی آن موافق هستند؟ این توافق در این مرحله بررسی شده و دیگر الزم نیست در گام 

 ها و یا فاز های بعدی پروژه روی آن مجددا بحث و تبادل نظر داشته باشیم.



مرحله ی آخر نتایج مراحل قبلی را در یک گزارش و یا جدول خالصه می  در: MOVخالصه کردن         -

 MOVکنیم و خیلی سریع متوجه تاثیر ویا مورد توافق بودن ارزش سازمانی می شویم. حال چون در اینجا 

مشتري  55درصدي سهم بازار و  5افزايش دارای یک نوع پیشرفت است می توانیم گزارش را به صورت 

 05مشتري در شش ماه دوم و افزايش  55درصدي سهم بازار و  05اول، افزايش در شش ماه 

بنویسیم. برای راحتی کار می توانیم آن را در جدولی مشتري در شش ماه سوم 055درصدي سهم بازار و 

 به صورت زیر نمایش دهیم:

 MOV مدت زمان

 مشتری جدید 22 -درصد سهم بازار 2افزایش  شش ماه اول

 مشتری جدید 52-درصد سهم بازار 02افزایش  دومشش ماه 

 مشتری جدید 022 -درصد سهم بازار 02افزایش  شش ماه سوم

همانطور که در این گزارش می بینید هیچ نوع اطالعاتی در مورد چگونگی پیاده سازی پروژه و نوع فناوری 

 سازمان را می توان مشاهده کرد.اطالعات به کار رفته نمایش داده نشده و فقط اطالعات مربوط به 

  

 گام سوم: شناسايی گزينه ها

ارائه و بررسی می شود. در بین این گزینه ها  MOVدر این مرحله تمام گزینه های راهبردی برای رسیدن به             

وجود داردکه نحوه ی عملکرد سازمان را در صورت حفظ وضعیت  BCAیک گزینه تحت عنوان گزینه ی مورد مبنا یا 

 کنونی تشریح می کند چون در برخی مواقع حفظ وضعیت کنونی بهترین گزینه خواهد بود.

 بدون به کاربردن فناوری اطالعات MOVرسیدن به گزینه ی اول:        -

 کاربردی موجودگزینه ی دوم: پذیرش و یا به کارگیری مجدد یک سیستم         -

 گزینه ی سوم: پیشنهاد خرید یک برنامه ی کاربردی جدید و آماده از یک شرکت ارائه دهنده        -

 گزینه ی چهارم: استفاده از برنامه های کاربردی رایگان موجود در اینترنت        -

 سازمان مشابه با سازمان خودگزینه ی پنجم: استفاده از یک برنامه کاربردی موجود در منابع یک         -

 گزینه ی ششم: تهیه سفارشی برنامه ی کاربردی مورد نظر مطابق با منابع و منافع سازمان        -

 گام چهارم: تعريف امکان اجرا و ريسك ارزيابی:

یعنی کدام گزینه امکان امکان اجرا یعنی آیا گزینه ی ارائه شده قابل اجرا بوده و ارزش انجام را دارد؟ ریسک             

اشتباه بودن را داشته و کدامیک می بایست صحیح می بود. بر حسب این موارد می توان گزینه هایی را که ارزش دنبال 

کردن را ندارند حذف کرد. امکان اجرایی می تواند شامل امکان اجرای اقتصادی، امکان اجرای فنی، امکان اجرای سازمانی، 

 سایر موارد باشد. امکان اجرای زمانی و

 حال گزینه ها را یک به یک بررسی می کنیم:

گزینه ی اول: از نظر امکان اجرای اقتصادی بسته به نوع فناوری جایگزین نسبت به فناوری اطالعات هم         -

 امکان اجرا دارد هم ندارد. یعنی امکان دارد فناوری جایگزین از نظر اقتصادی به صرفه تر بوده و یا ضرر

بیشتری را تحمیل کند اما می توان این ذهنیت را داشت که فناوری اطالعات که یک فناوری جدید بوده 

ممکن است هزینه ی باالیی داشته باشد. از نظر فنی نیز وجود فناوری اطالعات بهینه تر خواهد بود چرا که 

لذا وجود فناوری اطالعات انکار  فناوری اطالعات مجموعه ایی از فناوری هایی کامال جدید و تازه می باشد.

ناپذیر است. از نظر سازمانی باید توجه کرد که وجود فناوری اطالعات ممکن است کل سازمان را تحت تاثیر 



قرار دهد. ازنظر زمانی نیز بسته به نوع فناوری جایگزین ممکن است زمان بر شود. ولی نمی توان سریع بودن 

ریسکی که ممکن است در مورد این گزینه پیش بیاید این است که با  فناوری اطالعات را در نظر نگرفت.

 توجه به وضعیت کنونی بازار و تجارت جهانی فرصت استفاده و تجربه ی فناوری اطالعات از دست برود.

گزینه ی دوم: از نظر امکان اجرای اقتصادی قابلیت اجرا را دارد چرا که دیگر نیاز به یک سیستم جدید         -

یست در نتیجه هزینه ی اضافی ندارد. از نظر فنی ممکن است از نیازی که ما می خواهیم پشتیبانی نکند و ن

نتایج حاصله با وضعیت کنونی تفاوت آنچنانی نداشته باشد. از نظر سازمانی نیز ممکن است سیستم موجود 

بهینه تر واقعا این رضایت را  نوعی نارضایتی را در سطح سازمان ایجاد کرده و نیاز به یک سیستم جدید و

خود را در سطح سازمان نشان دهد ولی آیا می توان گفت   برگرداند. از نظر زمانی شاید سریع تر بازده ی

بازده ی مورد نظر را دارد؟ طبیعتا نه چرا که اگر داشت تاکنون این بازده را مشاهده می کردیم و دیگر نیازی 

ریسک این گزینه این است که بازده مورد نظر حاصل نشود و با صرف منابع به ارائه ی گزینه های بعدی نبود.

 و زمان نتیجه ایی در بر نداشته باشد.

گزینه ی سوم: از نظر اقتصادی امکان اجرا را دارد ولی دارای ریسک باالیی است. از نظر فنی نیز ممکن         -

ه اجبار وادار به پذیرش سیستمی کند که واقعا است نوع فناوری که مد نظر ماست استفاده نشود و مارا ب

غریب و نا آشناست. از نظر سازمانی نیز ممکن است کامال با سازمان مغایرت داشته باشد و سازمان را به 

چالش وادارد. از نظر زمانی زمان بر خواهد بود چرا که نیاز به آموزش این سیستم نا آشنا امری زمان بر خواهد 

نیز همانطور که گفته شد ممکن است آنچه که مورد انتظار سازمان است و با نیاز سازمان  بود. از نظر ریسک

 مطابقت دارد خریداری نشده و در نتیجه هزینه های جبران ناشندنی برای سازمان به بار بیاورد.

که کیفیت آن گزینه ی چهارم: از نظر اقتصادی هیچ مشکلی ندارد. از نظر فنی کامال رد می شود چرا         -

بسیار پایین بوده و هیچگاه نیاز های فنی سازمان را بر آورده نخواهد کرد. از نظر سازمانی پذیرفته نمی شود 

چرا که سازگای افراد با آن مشکل خواهد بود. از نظر زمانی شاید به صرفه باشد اما نتیجه ایی ندارد. ریسک 

 آن پایین است.

اقتصادی امکان پذیر است اما شاید پس از مرحله ی اجرا هزینه های اضافی بر گزینه ی پنجم: از نظر         -

سازمان تحمیل کند. از نظر فنی امکان دارد یک سری نیاز ها که مختص سازمان است فراموش شود. از نظر 

چرا که  سازمانی افراد ممکن است هیچگونه سازگاری با آن نداشته باشند. از نظر زمانی نیز زمان بر خواهد بود

همسو سازی آن با ساختار سازمان نیاز به زمان دارد. ریسک این گزینه در این است که رضایت مشتری را به 

ارمغان نیاورده و باعث ایجاد یک نوع ذهنیت مبتنی بر ضعف سازمان شود که چرا یک سازمان باید از منابع 

 یک سازمان دیگر بهره بگیرد؟

اقتصادی امکان پذیر است و هزینه های آن به نسبت گزینه ی قبلی کمتر است. از گزینه ی ششم: از نظر         -

نظر فنی نیز کامال قابل قبول است چرا که با توجه به نیاز های فنی سازمان و حتی جزئیات کامل سفارش و 

حاصل  پیاده سازی می شود. از نظر سازمانی دیگر هیچ مغایرتی پیش نمی آید و آنچه که مورد انتظار است

می شود در نتیجه افراد داخل سازمان به راحتی با آن سازگار می شوند. از نظر زمانی نیز می توان گفت که 

این گزینه برای کل سازمان آشنا بوده چرا که آنچه نیاز سازمان بوده مورد بحث قرار می گیرد و دیگر نیاز به 

ن در این است که ممکن است نیازهای بخشی صرف زمان اضافی جهت آشنایی و توجیه افراد نیست. ریسک آ

 از سازمان به خاطر بخش دیگری فراموش شده و در نظر گرفته نشود.

 گام پنجم: تعريف كل هزينه مالکيت



می باشد که به  TCOدر این گام هزینه ها محاسبه می شود که یکی از مهمترین آن ها هزینه ی کل مالکیت             

طالعات، توسعه، نگهداری و پشتیبانی از سیستم کاربردی در طول حیات آن گفته می شود که هزینه های جمع آوری ا

 شامل مواردی همچون هزینه های مستقیم یا پیش پرداخت، هزینه های در حال افزایش و هزینه های غیر مستقیم است.

 زیر است: هزینه های مستقیمی که در این پروژه با آن برخورد می کنیم به شرح            

 هزینه ی خرید تجهیزات اعم از سخت افزار و نرم افزار و تجهیزات مربوط به شبکه و پایگاه داده.        -

 هزینه ی نصب تجهیزات        -

 هزینه ی حمل و نقل تجهیزات        -

 هزینه ی مشاوره ی خارج از سازمان        -

 تجهیزاتهزینه ی ساخت مکانی برای قرار دادن         -

 هزینه های در حال افزایش شامل موارد زیر است:

 حقوق افراد درگیر با سیستم        -

 آموزش افراد        -

 ارتقاء تجهیزات        -

 فراهم آوردن تدارکات        -

 هزینه های مربوط به پشتیبانی و نگهداری سیستم        -

 بع خارجی درگیر با سیستمهزینه های مربوط به استفاده از منا        -

 مواردی از هزینه های غیر مستقیم را می توان در زیر مشاهده کرد:

 ضرر اولیه بهره وری        -

 اتالف وقت کاربران در صورت پایین بودن سیستم        -

 هزینه های حسابرسی کاربران        -

 سیستم هزینه های اضافی جهت ترغیب کاربران و تضمین کیفیت        -

 تحلیل سیستم پس از پیاده سازی        -

 گام ششم: تعريف سود كل مالکيت

مشابه هزینه ی کل مالکیت شامل کل منافع مستقیم، غیر مستقیم و افزایشی  TBOسود کل مالکیت یا             

، افزایش میزان دقت و بازده، بدست آمده از گزینه ی پیشنهادی می شود. منافع می تواند از افزایش کار دارای ارزش باال

بهبود وضعیت تصمیم گیری، بهبود وضعیت خدمات مشتری، بهبود رضایتمندی افراد سازمان، صرفه جویی در منابع و 

 صرفه جویی در زمان حاصل شود.

زینه بر تمام این منافع به این صورت است که دیگر نیازی به تشریفات اداری و کاغذبازی های وقت گیر و ه            

نیست، با استفاده از سیستم های دقیق می توان رخداد اشتباه را به شدت پایین آورده و دقت و بازده را باال برد، با استفاده 

از توضیحات شفاف و روشن و اطالعاتی کامال به هنگام و پویا می توان قدرت تصمیم گیری را افزایش داد، مشتریان وقت 

نوع نیازی که دارند دسترسی پیدا کنند و حتی می توانند به راحتی با گزینه های دیگری  کمتری را صرف می کنندکه به

آشنا شده و جهت گیری انتخاب خود را تغییر دهند و با ارائه تسهیالت جدید و خالقانه می توان آن هارا به سادگی به 

تم کاربردی مبتنی بر فناوری اطالعات گزینه ایی خاص معطوف کرد ودر کل اعتبار خدمات باالتر می رود، با یک سیس

ارتباط داخل سازمان نیز ارتقا پیدا می کند و افراد سازمان می توانند در انجام بهتر وظایف از این سیستم بهره بگیرند 

 بدون اینکه نیاز باشد منبعی خاص هزینه شود.



 گام هفتم: تحليل گزينه ها

ه را با هم مقایسه می کنیم. چندین راه برای تحلیل گزینه ها وجود دارد که در این مرحله گزینه های ارائه شد            

مهمترین آن ها مدل های مالی و مدل امتیاز بندی است. مدل های مالی،میزان سود دهی و جریان نقدینگی یک گزینه با 

بین ورودی های نقد و خروجی  استفاده از مدل های مالی به راحتی بدست آمده و می توان با استفاده از مشاهده ی نتایج

های نقد که ممکن است منفی یا مثبت باشد، روی خوب بودن یا نبودن یک گزینه نظر داد. رایجترین مدل های جریان 

نقدینگیعبارتند از بازپرداخت، سربه سر، بازگشت سرمایه، ارزش خالص فعلی و امتیاز بندی که ما در این پروژه از مدل 

 استفاده می کنیم: بازگشت سرمايه و امتياز بندي  باز پرداخت، های

: در این روش مدت زمان جبران سرمایه اولیه تعیین می شود. برای تک تک گزینه ها مدل باز پرداخت        -

 باز پرداخت را بدست می آوریم: ) تمامی اعداد فرضی هستند(

o        0222222ه و هر شش ماه فقط تومان صرف شد 02222222گزینه ی اول: فرض می کنیم که 

           تومان درآمد خالص می باشد. مدت باز پرداخت برابر است با:

 . 

 سال سرمایه اولیه باز می گردد. 2دوره ی شیش ماهه یعنی بعد از  02یعنی پس 

o        تومان سرمایه اولیه بوده و هر شش ماه فقط  0222222گزینه ی دوم: فرض می کنیم

 تومان در آمد خالص می باشد. مدت باز پرداخت برابر است با: 022222

 . 

 سال سرمایه اولیه باز می گردد. 02دوره ی شش ساله یعنی بعد از  02یعنی پس از 

o        0222222تومان و هر شش ماه  02222222گزینه ی سوم: فرض می کنیم که سرمایه اولیه 

 خت برابر است با:تومان در آمد خالص می باشد. مدت باز پردا

 . 

 و نیم سال سرمایه اولیه باز می گردد. 0دوره ی شش ماه یا  2یعنی پس از 

o        تومان باشد و در آمد خالص بعد از هر  022222گزینه ی چهارم: فرض می کنیم سرمایه اولیه

 تومان باشد. مدت باز پرداخت برابر است با: 02222سال 

 . 

 باز می گردد. سال سرمایه 02یعنی پس از 

o        تومان باشد و در آمد خالص  0022222گزینه ی پنجم: فرض می کنیم سرمایه اولیه

 تومان در هر شش ماه باشد مدت باز پرداخت برابر است با: 0222222

 . 

 سال سرمایه باز می گردد. 6دوره ی شش ماهه یا  00یعنی بعد از گذشت 

بوده و درآمد حاصل بعد از هر شش ماه  02222222اولیه گزینه ی ششم: فرض می کنیم سرمایه 

 تومان باشد. مدت باز پرداخت برابر است با: 2222222برابر 

 . 

 سال سرمایه اولیه باز می گردد. 0دوره ی شش ماهه یا  4یعنی بعد از 

به معنای عملکرد محض یک شرکت از نظر مالی می  ROIبازگشت سرمایه یا مدل باز گشت سرمایه:        -

مقیاسی از ارزش قابل انتظار یا بدست آمده از یک گزینه ی خاص را نشان می دهد که از  ROIباشد. 



اختالف بین کل هزینه های قابل انتظار و کل منافع قابل انتظار تقسیم بر کل هزینه های قابل انتظار بدست 

 صورت زیر داریم:می آید. برای گزینه ها به 

o        تومان باشد و کل منافع قابل انتظار  02222222گزینه ی اول: اگر کل هزینه های قابل انتظار

 داریم: ROIتومان باشد آنگاه برای  00222222

02٪  =ROI =  

o        تومان و کل منافع قابل  0222222گزینه ی دوم: اگر کل هزینه های قابل انتظار

 داریم: ROIتومان باشد آنگاه برای  0222222انتظار

06٪  =ROI =  

o        تومان و کل منافع قابل انتظار  02222222گزینه ی سوم: اگر کل هزینه های قابل انتظار

 داریم: ROIتومان باشد آنگاه برای  08222222

02٪  =ROI =  

o        تومان و کل منافع قابل انتظار  022222گزینه ی چهارم: اگر کل هزینه های قابل انتظار

 داریم: ROIتومان باشد آنگاه برای  022222

2٪  =ROI =  

o        و کل منافع قابل انتظار  00222222گزینه ی پنجم: اگر کل هزینه های قابل انتظار

  داریم: ROIتومان باشد آنگاه برای  04022222

01٪  =ROI =  

o        02222222تومان و کل منافع قابل انتظار  02222222گزینه ی ششم: اگر کل هزینه ها برابر 

 داریم: ROIتومان باشد آنگاه برای 

02٪  =ROI =  

مدلی برای مقایسه گزینه ها بر اساس یک امتیاز بندی وزن دار ارائه می دهد. به مدل امتیاز بندی:         -

اینصورت که ابتدا به هر معیاری که مد نظر ماست یک وزن اختصاص داده می شود که مجموع وزن ها باید 

محاسبه  شود و پس از آن برای هر گزینه امتیاز داده شده را در وزن معیار ضرب کرده و مجموع را 022برابر 

 به صورت زیر است: ROIمی کنیم. برای مثال مدل امتیاز بندی برای 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول گزینه

ROI 02 06 02 2 01 02 

  

را دارد می توان برای هر گزینه یک امتیاز نسبی به صورت زیر به دست  ROIچون گزینه ی ششم باالترین 

 آورد:

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول گزینه

محاس

 به

(10/25)×
10 

(16/25)×
10 

(20/25)×
10 

(0/25)×
10 

(19/25)×
10 

(25/25)×
10 

امتیاز 

 نسبی

4 6.4 8 0 7.6 10 

  

 باز پرداخت کمتری دارد لذا داریم:  اما چون برای باز پرداخت گزینه ایی بهتر است که



 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول گزینه

 10×(4/4) 10×(4/12) 10×(4/20) 10×(4/5) 10×(4/30) 10×(4/10) محاسبه

امتیاز 

 نسبی

4 1.3 8 2 3.3 10 

  

 حال می توانیم جدول امتیاز بندی را به صورت آنچه که در صفحه ی بعد می بینید رسم کنیم:

 

  

گزینه  وزن عنوان معیار

 اول

گزینه 

 دوم

گزینه 

 سوم

گزینه 

 چهارم

گزینه 

 پنجم

گزینه 

 ششم

 ROI 10% 4 6.4 8 0 7.6 10 مالی

 10 3.3 2 8 1.3 4 %10 بازپرداخت کوتاه

 5 4 7 5 4 6 %5 هزینه های جانبی کم

 9 5 1 7 7 6 %10 همسویی با اهداف راهبردی سازمانی

 MOV 15% 5 5 6 1 7 10احتمال دستیابی 

رضایتمندی افراد 

 داخلی

5% 2 4 6 1 6 8 

 7 6 1 7 3 3 %5 قابلیت نگهداری پروژه

 10 3 0 4 3 2 %5 توسعهقابلیت 

 8 3 1 5 2 1 %5 پایین بودن ریسک

 7 3 0 5 3 1 %10 رضایت مشتری خارجی

 8 4 1 5 4 2 %20 افزایش سهم بازار

 860 484 115 605 412 335 %100 مجموع امتیاز 

  

 گام هشتم: پيشنهاد و حمايت از نظريه

در مراحل قبلی گزینه هایی ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. لذا باید بین گزینه های ارائه شده یک گزینه را به  

عنوان گزینه ی پیشنهادی انتخاب کرد و مهمتر از آن مورد حمایت قرار داد و دلیل کافی برای انتخاب آن گزینه ارائه شود. 

را يه سفارشی برنامه ي كاربردي مورد نظر مطابق با منابع و منافع سازمانتهدر این پروژه ما گزینه ی ششم یعنی 

 پیشنهاد می کنیم.چرا که از تمامی گزینه های دیگر دارای امتیاز باالتری می باشد.

 

 

 



 

 

 

 

  منشور

 فاز دوم: تهيه منشور و طرح اصلی پروژه

دوم متدولوژی پروژه فناوری اطالعات می شود که این منشور پروژه یک مورد قابل تحویل کلیدی برای فاز             

منشور نحوه ی سازماندهی پروژه و پیاده سازی گزینه های مختلف پروژه را تعریف می کند. عالوه بر آن منشور مدیر پروژه 

کسی کار  را تعیین کرده و به وی اختیار شروع می دهد. طرح پروژه تمامیه جزئیات ظریف و ماهرانه مربوط به اینکه چه

 پروژه را و در چه زمانی انجام خواهد داد ارائه می دهد.

پروژه را مستند سازی می  MOVارائه می دهد و به طور کلی  ITیک طرح تاکتیکی برای انجام یا اجرای پروژه  منشور:

کند، زیر ساخت خود را بیان کرده، جزیئات پروژه را به صورت خالصه در آورده، تمامی نقش ها و مسئولیت ها را تعیین 

 کرده و تعهدات پروژه را همراه با مکانیزم کنترلی پروژه را تشریح می کند.

پروژه را تعیف کرده که عبارت بود  MOVما  : در فاز قبلی یعنی فاز مورد کاریMOVمستند سازی         -

افزايش سهم بازار و افزايش تعداد مشتريان با استفاده از طراحی و پياده سازي يك سيستم كاربردي از

B2B. در اینجاMOV  پروژه دارای یک پیشرفت بوده و نباید این پیشرفت تغییر کرده یعنی تبدیل به پسرفت

 02مشتری جدید در شش ماه اول، افزایش  22درصدی سهم بازار و  2دقیقا به صورت افزایش  MOVشود. 

مشتری  022درصدی سهم بازار و  02مشتری در شش ماه دوم و در آخر نیز افزایش  52درصدی سهم بازار و 

 جدید در شش ماه سوم بیان می شود.

پروژه تمامی افراد، منابع درگیر، فناوری های مورد استفاده، :منظور از زیر ساخت تعریف زیر ساخت پروژه        -

روش ها، فرآیند های مدیریتی و محدوده ی دانش مورد نیاز برای پشتیبانی از پروژه می باشد که به طور کلی 

 منشور همان مواردی است که برای پروژه مورد نیاز هستد که در این پروژه به صورت زیر است:

o       راس آن ها مدیر پروژه قرار دارد و بعد از آن سایر افراد درگیر پروژه را شامل می شود. برای  : درافراد

یا همان وبسایت فروش برای یک شرکت به چند متخصص  B2Bپیاده سازی یک سیستم کاربردی 

کامپیوتر که شامل برنامه نویس، طراح گرافیک کاربری، متخصص شبکه و طراح پایگاه داده و نیز 

ص فناوری اطالعات است، به یک متخصص روابط عمومی، یک بازاریاب و شاید بعد از آن عده ایی متخص

از مشتریان حال حاضر شرکت جهت نظرسنجی مورد نیاز باشد. این افراد ممکن است در حین انجام 

یا افراد پروژه تعویض شوند مانند برنامه نویس که به دلیل کم تجربه بودن زمان زیادی را هدر می دهد و 

 جدیدی به این گروه در حین پروژه اضافه شوند مانند یک مشاور خارج سازمان.

o       منابع که خود شامل سه نوع منابع انسانی، منابع پولی و تجهیزات می باشد. تجهیزاتی که منابع :

ممکن است در پروژه قرار گیرد، سیستم های شبکه کردن، سیستم های طراحی وب سایت، سیستم 



طراحی پایگاه داده، سیستم های ذخیره ساز پایگاه داده، اینترنت پر سرعت، مدارک و اسناد حال حاضر 

سازمان و یک سری منابع نوشتاری دیگر. منابع پولی نیز شامل کل هزینه های مربوط به دست مزد افراد 

ات موجود در سازمان و خریداری، استفاده و نگهداری تجهیزات می باشد. اما ممکن است بعضی از تجهیز

مورد استفاده قرار گرفته و نیازی به هزینه ی اضافی نداشته باشیم ویا افرادی همچون مشتریان حال 

 حاضر شرکت جهت شرکت در نظر سنجی هیچ دستمزدی را دریافت نکنند.

o        :تجارت  در حال حاضر فناوری های زیادی برای پیاده سازی یک سیستم کاربردی تجارت بهفناوری

وجود دارد. فناوری مورد نظر همان فناوری اطالعات است و خود متخصصین کامپیوتر دقیقا نوع فناوری 

 مورد نظر را تعیین میکنند.

اهاف کیفی، موارد قابل تحویل و   این جزئیات شامل حوزه، زمانبندی، بودجه،خالصه کردن جزئیات پروژه:         -

نقاط عطف پروژه است که می توان از آن به عنوان یک منبع اطالعاتی در سراسر چرخه ی حیات پروژه استفاده 

 کرد.

o       :اینترنت و حتی یک شبکه ی حوزهMAN. 

o       :پروژه باید بعد از دو ماه اتمام یابد و نتایج آن بعد از سه دوره ی شش ماه بررسی شود. زمان بندی 

o       :بودجه با توجه به منابع مالی مورد نظر تعیین می شود. بودجه 

o       :گزارشی که بعد از پایان سه دوره شش ماهه ارائه می شود باید با نیاز سازمان مطابقت  اهداف کیفی

 داشته باشد.

o       :شامل کل مواردی است که پس از پایان هر فرآیند مانند طراحی رابط کاربر  موارد قابل تحویل

 ا می شویم.گرافیکی انتظار می رود ارائه شود. در ادامه بیشتر با موارد قابل تحویل آشن

o        نقاط عطف: مانند اتمام فرآیند پیاده سازی شبکه و یا اتمام فرآیند نظر سنجی از مشتریان قبل از

 اجرای پروژه.

 منشور نقش ها و وظایفی که باید در طول پروژه انجام شود مشخص می کند.تعریف نقش ها و مسئولیت ها:        -

o       :احب اصلی پروژه بوده و نتایجی که در آخر پس از اجرای پروژه کسی است که ص سرمایه گذار

بدست می آید در اختیار ایشان قرار می گیرد. بودجه ها و منابع مالی که در اختیار پروژه قرار می گیرد از 

طرف ایشان بوده و در برخی مواقع برای ایجاد یک تصمیم و یک فرآیند خاص به نظر شخصی ایشان نیاز 

 .MOVدر تهیه  داریم مثال

o       : کسی است که وظیفه ی نظارت عملکرد تیم پروژه را بر عهده دارد و در کل رابط بین مالک  مدیر

پروژه و تیم پروژه است و در هر مرحله نتایج و گزارشات الزم را که توسط تیم پروژه در اختیار ایشان قرار 

 گرفته است مورد بررسی قرار دارد. وظیفه ی دیگر ایشان انتخاب تیم پروژه است.

o       :شامل کل افرادی است که برای طراحی، پیاده سازی و ... یک وب سایت فروش آنالین  تیم پروژه

مورد نیاز است و همچنین این افراد تمام تجهیزات مورد نیاز خود را می توانند سفارش داده و یا 

ا این است که پس خریداری کنند و این تجهیزات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از وظیفه ی مهم آن ه

 از انجام هر فرآیند یا در طول یک فرآیند خاص تمامی گزارشات الزم را در اختیار مدیر قرار دهند.

منشور تمام جزئیات مربوط به منابع موجود اعم از منابع انسانی، مالی نشان دادن تعهد صریح نسبت به پروژه:         -

خص کند که چه کسی صاحب پروژه است. تاییدیه نهایی منشور نیز که و تجهیزات را ارائه می دهد. و نیز باید مش

 توسط صاحب پروژه در اختیار مدیر پروژه قرار می گیرد به معنای شروغ پروژه می باشد.



همانطور که گفته شد ممکن است در طول اجرای پروژه الزم باشد  تعیین مکانیزم های کنترلی پروژه:        -

تصمیماتی اتخاذ یا پیشنهاد هایی بر خالف روند اجرایی پروژه مانند تصمیم به تعویض برنامه نویس و یا پیشنهاد 

ی ارائه شود. لذا باید مکانیزم های کنترلی الزم برای پیش بینی و بررسی چنین مواردMANایجاد یک شبکه ی 

 در منشور آورده شود.

 منشور و طرح پروژه ي تهيه شده:

منشور و طرح پروژه باید با هم و با همکاری مدیر، تیم پروژه و مالک اصلی پروژه تهیه شود تا هیچ گونه تضادی با 

منشور آورده می منافع و مقاصد سازمان نداشته باشد و به راحتی مورد تایید قرار گرفته و پروژه انجام گیرد. مواردی که در 

 شود:

 وفا ب سايت فروش براي شركتشناسه پروژه: طراحی و پياده سازي و        -

 كارفرمايان پروژه:         -

o        وفاسرمايه گذار: رئيس شركت 

o        :كه مسئوليت كنترل وظايف تيم پروژه را بر عهده دارد.  علی رنجبر رشوانلوئیمدير پروژه

اين پروژه بايد در زمان دوماه انجام گيرد لذا مدير پروژه وظيفه ي زمان بندي كلی را نيز 

 برعهده دارد. عالوه بر آن نيز وظيفه ي تعيين افراد تيم پروژه بر عهده ايشان است.

o        :وظيفه ي برنامه نويسی و رابط گرافيك كاربري  كه سپهر محمد زادهمتخصصين كامپيوتر

و پايگاه داده را بر عهده دارد كه ابتدا طراحی رابط گرافيکی، سپس برنامه نويسی و بعد از آن 

علی رنجبر طراحی گرافيك را انجام می دهد. نصب و راه اندازي شبکه بر عهده ي آقاي 

 بايد انجام گيرد. محمد زادهسپهر  تراز با وظايف آقاي می باشد كه هم رشوانلوئی

o        بوده و تمامی  سپهر محمد زادهروابط عمومی و بازارياب و مدير فناوري اطالعات آقاي

وظايف ايشان همراه با وظايف ديگر اعضا انجام گرفته ولی تفاوت آن در اين است كه بين 

وظايف ايشان هيچ نوع وابستگی وجود ندارد به اين معنا كه ايشان ميتواند وظايف خود را در 

 راستاي هم انجام دهند.

ي حال حاضر، مشتريان خود را حفظ كرده و قصد دارد با توجه به بازارها وفاشرح پروژه: شركت         -

هچنين اقدام به جذب مشتريان جديد بکند اما اين مشتريان از نوع مشتريان عمده اعم از شعبات 

فروش در سطح كشور می باشد و سطح معامالت آن ها در حد يك يا دو محصول نيست و منظور 

ورت عمده است. و نيز استراتژي سازمان مشتري مجموعه ايی كامل از محصوالت با تعداد كثير و به ص

اين است كه پيوند خود را با مشتريان حال حاضر سازمان محکم تر سازد و پيوند هاي جديدي را با 

مشتريان جديدي ايجاد كند. براي رسيدن به اين هدف اين پروژه قصد دارد يك برنامه ي كاربردي 

 پروژه در ادامه توضيح داده خواهد شد. MOVرا طراحی و پياده سازي كند. B2Bتجارت به تجارت 

: عبارت است از افزايش سهم بازار و افزايش تعداد مشتريان MOVارزش سازمانی قابل سنجش         -

 به صورت آنچه كه در جدول زير آمده است:

 MOV مدت زمان        -

 مشتری جدید 22 -درصد سهم بازار 2افزایش  شش ماه اول

 مشتری جدید 52-درصد سهم بازار 02افزایش  شش ماه دوم



 مشتری جدید 022 -درصد سهم بازار 02افزایش  شش ماه سوم

حوزه ي پروژه: در اين پروژه قرار است يك وب سايت فروش آنالين با رابط كاربري باال طراحی         -

شود. منظور از رابطه كاربري كليه امکاناتی است كه يك مشتري براي خريد محصول خود نياز دارد و 

ايگاه داده پس از خريد نيز بايد نتايج مانند صدور فاكتور در اختيار مشتري قرار گرفته و بايد در پ

ذخيره گردد. در اين وب سايت ابتدا ليست كلی محصوالت ارائه و معرفی می شود. براي هر كاربر كه 

همان مشتريان هستند نيز يك حساب كاربري با اسم كاربري و گذرواژه در نظر گرفته می شودو كاربر 

زا ليست محصوالتی كه سپس در يك صفحه ي مج می تواند با آن وارد پروفايل مربوط به خود شود و 

می خواهد را سفارش می دهد. روند سفارش محصول نيز دقيق مشخص می شدو يعنی زمان تحويل، 

محل تحويل و نوع و تعداد محصوالت به صورت كامل وارد شده سپس رسيد آن در اختيار كاربر قرار 

ی خود الزم است به می گيرد. متخصص شبکه بايد در نظر داشته باشد كه كاربر براي عمليات بانک

شبکه ي بانکی كشور متصل شود.عالوه بر ارتباط با كاربران حال حاضر سايت، بايد سايت به گونه ايی 

عمل كند كه افراد ديگر بتوانند از امکانات ديگر سايت بهره ببرند و به گونه ايی آن ها را تشويق كرده 

ل تصاويري از کانات سايت می تواند شامتا در سايت عضو شده و در ليست مشتريان قرار گيرند. ام

و حتی طراحی  مربوط به شركت باشد و يا اخبار مربوط به برگزاري مسابقات  خط توليد شركت روند 

بازي هايی كه به گونه ايی معرف محصوالت شركت هستند. با توجه به اينکه وب سايت يك سيستم 

ی را براي تشويق كاربران مورد استفاده قرار چند رسانه ايی است می تواند امکانات تفريحی و جذاب

دهد. امکانات ديگري نيز می توان بر روي وب سايت قرار داد و حتی می توان به عنوان مواردي كه 

نبايد تحويل داده شوند، يك نرم افزار كاربردي كوچك را بر روي موبايل نصب كرد تا مشتريان بتوانند 

 مام امکانات سايت دسترسی پيدا كنند.با استفاده از اينترنت موبايل به ت

زمان بندي پروژه: پروژه بايد به طور كلی در مدت دوماه انجام شود و نتايج ببرسی آن در سه دوره         -

ي شش ماه بايد انجام شود يعنی در كل طراحی و پياده سازي و اجراي پروژه بيست ماه به طول می 

تحويل خود را اعم از برنامه نويسی، رابط گرافيکی، شبکه ي  انجامد. متخصصين كامپيوتر موارد قابل

محلی، پايگاه داده را در طول دوماه و ساير متخصصين نيز موارد قابل تحويل خود را اعم از ليست 

 مشتريان حال حاضر، نتايج نظر سنجی را در حين اجراي پروژه ارائه می دهند.

 ميليون تومان در نظر گرفته شد. فرض بر اين است كه ... 55 بودجه ي پروژه: هزينه ي كلی پروژه        -

مسائل كيفيت: پروژه از نظر مديريت كيفی در نظر دارد كه اهداف استراتژيك سازمان را نيز كه         -

همان محکم ساختن پيوند خود با مشتريان حال حاضر و ايجاد پيوند با مشتريان جديد است، برآورده 

پس از انجام اين پروژه نه تنها مشتري جديد جذب نشده بلکه مشتريان حال حاضر سازد. حال نبايد 

 نيز از دست بروند.

منابع پروژه: همانطور كه گفته شد منابع می تواند شامل افراد، منابع مالی و تجهيزات باشد. تيم         -

تعدادي از مشتريان جهت نظر  پروژه در باال نام برده شدند اما شايد در آخر پروژه جهت ارزيابی از آن

سنجی مورد استفاده قرار گيرند. منابع مالی هم كه در بخش بودجه ذكر شد. ساير منابع شامل كل 

تجهيزات از يك برگ كاغذ گرفته تا تجهيزات عظيم شبکه است كه در اختيار تيم پروژه قرار ميگيرد 



ختيار تيم پروژه قرار گيرند تا بتوانند ونيز شايد الزم باشد يك اتاق مخصوص در داخل سازمان در ا

جلسات خود را با مالك پروژه در آن برگذار كنند. منابعی كه در اختيار تيم پروژه قرار می گيرد به 

 صورت زير است:

o        مدير پروژه: اسناد مربوط به شركت در اختيار مدير قرار گرفته و با توجه به آن ها اطالعات

پروژه قرار می دهد از آن طرف نيز نتايج كار تيم پروژه به عنوان منبع را در اختيار تيم 

گزارشی در اختيار مدير قرار ميگيرد. و عالوه بر آن منابع مالی مانند بودجه در اختيار ايشان 

 قرار می گيرد.

o        ،متخصيصن كامپيوتر: سيستم هاي رايانه ايی مورد نياز براي برنامه نويسی و طراحی

م هاي مورد نياز براي پايگاه داده، تجهيزات نصب و راه اندازي شبکه از يك كانکتور سيست

كوچك گرفته تا يك مسير ياب عظيم و هم چنين اسناد مربوط به اطالعات مشتريان حال 

 حاضر در اختيار ايشان قرار می گيرد.

o       شد يك وسيله ي نقليه متخصصين روابط عمومی و بازاريابی: شايد اولين چيزي كه الزم با

باشد. پس از آن می توان يك سري اسناد را براي كسب اطالع از وضعيت انبار و بازار در اختيار 

 ايشان قرار داد.

o        مدير فناوري اطالعات: همانند مدير نتايج و اسناد حاصل از هر فرآيند در اختيار ايشان

توسط متخصصين كامپيوتر مدير فناوري قرار می گيرد. پس از پياده سازي پايگاه داده 

 اطالعات می تواند از آن بهره بگيرد و ارزيابی ها خود را روي آن انجام دهد.

فرضيات و ريسك ها: در اين پروژه به عنوان فرضيات به كليه اطالعات مشتريان حال حاضر نياز         -

ر اختيار تيم پروژه قرار گيرد. داريم. ليست كل شعبات فروش محصوالت در سطح كشور نيز بايد د

ريسك پروژه هم اين است كه اطالعاتی كه بايد در وب سايت نمايش داده شود ويا از كاربر دريافت 

گردد به درستی پردازش نشود براي مثال يکی از ريسك ها اين است كه به هنگام پرداخت هزينه 

ت و شبکه ي بانکی به درستی صورت توسط مشتري از طريق عمليات بانکی، ارتباط بين شبکه ي شرك

نگيرد و اطالعات از بين برودو وجه مورد نظر قابل برگشت نباشد. رويداد كليدي كه ممکن است در 

پروژه رخ دهد قطع برق تجهيزات شبکه و مركز داده شركت باشد. محدوديت هاي پروژه مربوط به 

ل سازمان با اين برنامه كاربردي آموزش افراد داخل سازمان است چرا كه ممکن است افراد داخ

 هيچگونه آشنايی نداشته باشند. محدوديت ديگر سرعت شبکه است.

تيم پروژه قرار گرفته سپس  اداره پروژه: در اين پروژه ابتدا اطالعات مربوطه توسط مدير پروژه در اختيار        -

مان با آن متخصص شبکه تجهيزات را صين كامپيوتر به طراحی گرافيك رابط كاربري می پردازند و همزمتخص

نصب می كند. سپس برنامه نويسی انجام گرفته و پايگاه داده را با استفاده از اطالعاتی كه توسط مدير فناوري 

 اطالعات و مدير روابط عمومی تهيه شده است، طراحی و پياده سازي می گردد.
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 تحلیل پروژه   1.0 -

 تحلیل سازمانی 1.3.0 -            

 تحلیل منابع سازمانی  0.3.1.1+                         

 تحلیل مشتریان 0.3.1.2+                         



 تحلیل نمایندگی های فعال 0.3.1.3+                         

 گزارش کلی تحلیل سازمانی ) مورد قابل تحویل( 1.3.0.0  +                        

 تحلیل تیم پروژه 1.3.0-            

 تحلیل نیازمندی های تیم 1.3.0.0+                         

 تحلیل برنامه های تیم 1.3.0.0+                         

 بل تحویل(گزارش تحلیل تیم )مورد قا 1.3.0.3+                         

 تحلیل سیستمی 1.3.3 -            

 تحلیل ملزومات سیستم کاربردی 1.3.3.0+                         

 تحلیل دستاورد های سیستمی 1.3.3.0+                         

 تحلیل پیاده سازی سیستم کاربردی 1.3.3.3+                         

 گزارش تحلیل سیستمی ) مورد قابل تحویل( 1.3.3.0+                         

 طراحی پروژه 1.0  -

 طراحی پایگاه داده ها 1.0.0+             

 طراحی شبکه 1.0.0+             

 طراحی رابط کاربری 1.0.3+             

 گزارش طراحی پروژه ) مورد قابل تحویل( 1.0.0+             

 ساخت پروژه1.0 -

 ساخت پایگاه داده 1.5.0 -            

 خریداری تجهیزات 1.5.0.0+                         

 پیاده سازی طراحی پایگاه داده 1.5.0.0+                         

 نصب تجهیزات پایگاه داده ) مورد قابل تحویل( 1.5.0.3+                         

 ساخت شبکه 1.5.0 -            

 خریداری تجهیزات شبکه 1.5.0.0+                         

 پیاده سازی طراحی شبکه 1.5.0.0+                         

 نصب تجهیزات شبکه ) مورد قابل تحویل( 1.5.0.3+                         

 ساخت رابطه کاربری 1.5.3 -            

 هیزات تخصصیخریداری تج 1.5.3.0+                         

 طراحی رابط گرافیکی کاربر 1.5.3.0+                         

 برنامه نویسی رابطه کاربری )مورد قابل تحویل( 1.5.3.3+                        

 ساخت نمونه اولیه 1.5.0 -                                    

 برقراری ارتباط بین رابطه کاربری ، شبکه و پایگاه داده 1.5.0.0+                                                 

ساخت نمونه وب سایت اولیه ) مورد قابل تحویل و نقطه  1.5.0.0+                                                 
 برجسته(

 تست پروژه 1.0 -                        

 برنامه تست پروژه 1.6.0 -                                    

 برنامه ریزی تست شبکه 1.6.0.0+                                                 

 برنامه ریزی تست پایگاه داده 1.6.0.0+                                                 

 ریزی تست رابط کاربریبرنامه  1.6.0.3+                                                 

 برنامه ریزی تست نمونه اولیه وب سایت 1.6.0.0+                                                 

 مرور برنامه ها همراه با سرمایه گذار پروژه 1.6.0.5+                                                 

 نتایج برنامه ریزی تست پروژه ) مورد قابل تحویل( 1.6.0.6+                                                 

 انجام تست پروژه 1.6.0 -                                    

 تست شبکه 1.6.0.0+                                                 

 گاه دادهتست پای 1.6.0.0+                                                 

 تست رابطه کاربری  1.6.0.3+                                                 

 تست نمونه اولیه وب سایت با همکاری چند تن از مشتریان 1.6.0.0+                                                 



 نتایج مربوط به تست برنامه ) مورد قابل تحویل( ثبت 1.6.0.5+                                                 

 گزارش نتایج تست پروژه 1.6.3 -                                    

 تحلیل نتایج 1.6.3.0+                                                 

 جهت ارائه آماده سازی نتایج 1.6.3.0+                                                 

 ارائه ی نتایج و گزارش به کارفرما 1.6.3.3+                                                 

 بررسی و رفع مشکالت 1.6.3.0+                                                 

 سرمایه گذار ) نقطه برجسته(تایید نتایج از طرف  1.6.3.5+                                                 

 پیاده سازی 1.0 -                        

 پیاده سازی نهایی شبکه 1.7.0+                                     

 پیاده سازی نهایی پایگاه داده 1.7.0+                                     

 سازی نهایی رابط کابری پیاده 1.7.3+                                     

 پیاده سازی نهایی وب سایت فروش 1.7.0+                                     

 تست نهایی ) نقطه برجسته( 1.7.5+                                     

 تهیه گزارش پیاده سازی ) مورد قابل تحویل( 1.7.6+                                     

 خاتمه پروژه 1.0 -                        

 بررسی موارد قابل تحویل 1.8.0+                                     

 مستند سازی کلیه موارد قابل تحویل 1.8.0+                                     

 تهیه گزارش و سمینار پایانی 1.8.3+                                     

 تایید نهایی سرمایه گذاز )نقطه برجسته( 1.8.0+                                     

 تعیین هزینه های نهایی پروژه 1.8.5+                                     

 بایگانی کلیه اسناد و فایل های پروژه 1.8.6+                                    

 آزاد سازی منابع 1.8.7+                                     

 ارزیابی موفقیت پروژه 1.0 -                        

 بررسی نهایی پروژه توسط تیم پروژه 1.9.0 -                                    

 بررسی کل پروژه 1.9.0.0+                                                 

 بررسی کارهایی که به خوبی انجام گرفت. 1.9.0.0+                                                 

 بررسی کارهایی که می توانست بهتر انجام گیرد. 1.9.0.3+                                                 

 درستی انجام نشد. بررسی کارهایی که به 1.9.0.0+                                                 

 مستند سازی کلیه نتایج بررسی ها 1.9.0.5+                                                 

 ارزیابی تیم پروژه 1.9.0 -                                    

 بررسی نقاط قوت و فرصت ها 1.9.0.0+                                                 

 بررسی نقاط ضعف 1.9.0.0+                                                 

 تشویق و پاداش  1.9.0.3+                                                 

 بررسی تیم پروژه توسط فردی خارج از تیم  1.9.0.0+ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فاز جاری

 مدیریت یکپارچگی پروژه

  

  

  

 تعریف موارد قابل تحویلجدول 

 )وبسایت فروش آنالین برای یک شرکت(

 منابع مورد نیاز تایید از جانب استاندارد ها ساختار عنوان

 تیم مرکزی  سرمایه گذار طبق متدولوژی پروژه سند مورد تجاری

 مدیر و سرمایه گذار سرمایه گذار طبق متدولوژی پروژه سند منشور پروژه

 ابزارهای ارزیابی سازمان مدیر و سرمایه گذار طبق متدولوژي پروژه سند سازمانیگزارش ارزیابی 

 گر پروژهتحلیل مدیر طبق متدولوژی پروژه سند نیازمندی ها

 گر و برنامه نویستحلیل مدیر و سرمایه گذار طبق متدولوژی پروژه سند طرح فیزیکی و تاکتیکی

 متخصص شبکه مدیر طرح فیزیکینیازمندی های  سیستمی پیاده سازی شبکه

 مسئول روابط عمومی مدیر طبق متدولوژی پروژه سند صورت جلسات

 مسئول امور مالی مدیر طبق متدولوژی پروژه سند صورت حساب ها



 گر پروژهتحلیل مدیر و سرمایه گذار طبق متدولوژی پروژه سند گزارش لیست مشتریان

 گر پروژهتحلیل مدیر و سرمایه گذار متدولوژی پروژهطبق  سند گزارش نمایندگی های فعال

 گر پروژهتحلیل مدیر گزارش مشتریان و نمایندگی ها سند طرح پایگاه داده ها

 DBمسئول فنی  گرمدیر و تحلیل طرح پایگاه داده ها سیستمی پیاده سازی پایگاه داده ها

 گر پروژهتحلیل سرمایه گذارمدیر و  نیازمندی های کاربری سند  طرح گرافیک کاربری

 برنامه نویس گرافیک سرمایه گذار طرح گرافیک سیستمی پیاده سازی گرافیک کاربری

 برنامه نویس گرمدیر و تحلیل طرح گرافیک سیستمی برنامه نویسی سیستم

 تیم پروژه مدیر طبق متدولوژی پروژه سیسمتی نمونه اولیه وب سایت

 تیم پروژه مدیر و سرمایه گذار طبق متدولوژی پروژه سیستمی B2Bسیستم کاربردی 

 گر پروژهتحلیل مدیر و سرمایه گذار طبق متدولوژی پروژه سند گزارش نهایی

 تیم پروژه مدیر و سرمایه گذار طبق متدولوژی پروژه سند گزارش ارزیابی پروژه

  

 

  

 نمودار ساختار موارد قابل تحویل

 (شرکتوبسایت فروش آنالین برای یک )
 


