
 

 

   

                  

ثِ ّوِ سبصهبى ّب هی ضَد. استذالل هٌبسجی وِ ثشای هتمبػذ وشدى هدذیش  وبسثشد تىٌیه هذیشیت پشٍطُ سجت اسصش ثخطیذى 

ػبهل ّب ثِ وبس هی سٍد، ایي است وِ ّش ضشوت هتفبٍت اص ضشوت ّبی دیگش است چشا وِ ّش ضدشوت داسای رشٌّدو ٍ سدجه    

ّستٌذ وِ الصم است وبسی هٌحصش ثِ رشدی است ٍ ثب هطىالت ثخصَصی سٍثشٍ هی ضَد. ٍلی ثؼضی اص هٌبرغ ٍ اّذاف ػوَهی 

 ّوِ سبصهبى ّب آًْب سا هحمك وٌٌذ.

 ارتقای سطح تخمین، برنامه ریسی و شرح پروشه -1

چٌذ ثبس تبوٌَى ضوب ثب پشٍطُ ّبیی وِ ثِ اًذاصُ وبری هَرك ًجَدُ اًذ یشخَسد داضتِ ایذ ٍ یب دسثبسُ آى ّب ضٌیذُ ایذ؟ تدب وٌدَى   

صهبًی سا صشف جست ٍ جَی دلیل ایٌىِ چشا پشٍطُ دچبس خطب ضذُ، وشدُ ایذ؟ اگش ایي وبس سا اًجبم دادُ ایذ لطؼب ضدوب هتَجدِ   

رؼبلیت ّب توشوض ثیطتشی سا صشف ثشًبهِ سیضی وٌیذ. هذیشیت پشٍطُ دس اٍلیي الذام سٍی ثشًبهِ سیضی خَاّیذ ضذ وِ ثبیذ صهبى 

هی وٌذ. ثشًبهِ سیضی سجت یه ًظن اسبسی هی ضَد ٍ ایي اهىبى سا ثِ تین پشٍطُ ٍ هطدتشی هدی دّدذ ودِ دسن هطدتشوی اص      

دی وِ وبس سا ثِ جلدَ هدی ثشًدذ ٍ چگدًَگی اًجدبم ودبس       رشآاّذاف حبصل ضذُ دس پبیبى پشٍطُ، صهبى تىویل، ّضیٌِ توبم ضذُ، ا

 داضتِ ثبضٌذ.

پشٍطُ ٍ رشآیٌذّبی ثشًبهِ سیضی، اًتظبسات ٍالؼی سا تٌظین ٍ هطخص هی وٌذ، هسیشی  استفبدُ اص ضشحی ثشایعبارت ارزشی: 

 ٍ هٌبست اًجبم هی ضًَذ.ثشای سسیذى ثِ هَرمیت ایجبد هی وٌذ ٍ ایي اطویٌبى سا هی دّذ وِ تٌْب رؼبلیت ّبی ضشٍسی 
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 استفاده مجذد از الگوها و فرآینذها-2

پیطیي سدشػت ثیطدتش ٍ ّضیٌدِ ووتدشی     هشدم ثِ طَس ثذیْی ثِ ایي اهش آگبّی داسًذ وِ استفبدُ هجذد اص الگَّب ٍ رشآیٌذّبی 

هجوَػدِ ای اص الگَّدب ٍ   ًسجت ثِ صهبًی داسد وِ رشآیٌذی طی تحمیك ٍ ثشسسی تْیِ هی ضَد. دس صدَستی ودِ سدبصهبى ضدوب     

استفبدُ هی ضدًَذ،آًگبُ ّدش ًوًَدِ ًطدبى      رشآیٌذّبی هذیشیت پشٍطُ سا ایجبد وشدُ وِ ثِ طَس هذاٍم اص پشٍطُ ای ثِ پشٍطُ دیگش

 دس صهبًی است وِ دس غیش ایٌصَست ثش سٍی سبخت ٍ تْیِ رشآیٌذّب اص صفش صشف هی ضذ. دٌّذُ صشرِ جَیی

شآیٌذّبی سایج هذیشیت پشٍطُ ٍ الگَ ّب هٌتج ثِ صشرِ جَیی دس صهبى ٍ ّضیٌِ ای هی ضدَد ودِ   ثِ وبس ثشدى ر عبارت ارزشی:

 دس غیش ایٌصَست صشف تَسؼِ رشآیٌذّب اص صفش دس ّش پشٍطُ هی ضَد.

 اقذام های فوری در مذیریت پروشه-3

دس ًظش ًگشرتِ اًذ. پشٍطُ ضوب ًیض  آى ارشادی وِ اص ّضیٌِ ّبی ثبالسشی هذیشیت پشٍطُ ضبوی ّستٌذ،پیطٌْبد ٍ جبیگضیٌی ثشای

ثب ایي هسبئل سٍثشٍ خَاّذ ضذ. هسئلِ ایي است وِ چِ ضوب ًتَجِ ایي هسبئل ثطَیذ ٍ چِ آى ّب سا حل ٍ رصدل وٌیدذ دس ّدش    

ل اص صَست اص ایي هسبئل گزس خَاّیذ وشد. پشٍطُ ضوب ثب خشات ثبلمَُ ای سٍثشٍ خَاّذ ضذ. آیب ضوب تالش هی وٌیذ آى ّب سا لجد 

ٍلَع ثش طشف وٌیذ یب هٌتظش هی هبًیذ تبهطىالت اتفبق ثیفتٌذ؟ آیب ضوب ثِ سَءتفبّن ّبیی وِ ًبضی اص ووجَد اطالػدبت پدشٍطُ   

 ٍ یب دسثبسُ آًْب گفت ٍ گَ خَاّیذ وشد؟ّستٌذ، سسیذگی 

دس صَستی وِ ضوب اص رشآیٌذّبی لبًًَی ٍ سسوی هذیشیت پشٍطُ استفبدُ وٌیذ ًیبص ًیست وِ ّودِ هطخصدبت پدشٍطُ سا ترییدش     

دّیذ. ثب آى دستِ اص ترییشاتی وِ سجت ثشٍص اتفبلبتی دس صهبى اجشای پشٍطُ هی ضًَذ، چگًَِ ثشخدَسد هدی وٌیدذ؟ ة ّصدَست     

 ىٌَاخت؟ اتفبلی ٍ اًفؼبلی ٍ یب دس لبلت رشآیٌذی ی

داضتي رشآیٌذی رؼبل ٍ پیَستِ ثِ ضوب ووه خَاّذ وشد تب اتفبلبتی وِ دس پشٍطُ سخ هی دّذ سا پدیص ثیٌدی    عبارت ارزشی:

وٌیذ ٍ ثشای اتفبلبتی وِ هوىي است سخ دٌّذ آهبدگی داضتِ ثبضیذ ٍ دس ًْبیت هَجت اجشای پشٍطُ ثب سشػت ثیطدتش ٍ ّضیٌدِ   

 د.ووتش دس سطح ویفی ثبالتش هی ضَ

 ارتباط موثرتر-4

اًتظدبسات   بضٌذ، احتودبل ثدشٍص هطدىالت ثدِ دلیدل     اگش سْبهذاساى ٍ سشهبیِ گزاساى ثِ طَس پیَستِ دس جشیبى ٍضؼیت پشٍطُ ًج

دس حمیمت دس ثسیبسی اص هَاسد، دلیل وطوىص ّبیی وِ اتفبق هی ارتذ، ٍالؼیت هطىل ثِ ٍجَد آهذُ  هتفبٍت ثسیبس صیبد است.

 غبرلگیش ضذى ارشاد است. ًیست ثلىِ دلیل آى

داضتي تؼبهل رؼبل سجت هی ضَد وِ ضوب اًتظدبسات سا ثدِ طدَس ثْتدشی هدذیشیت وٌیدذ، اص سدَءتفبّن ّدب ٍ          عبارت ارزشی:

 دسگیشی ّب جلَگیشی وٌیذ ٍ ًْبیتب اطالػبت ثْتشی سا ثشای تصوین گیشی دس اختیبس لشاس هی دّذ.  

 ک مرحلهدر ی برای خروجی پروشه کیفیت باال تامین-5



 

خشٍجی ثب سطح ویفی ثبال داضتِ ثبضیذ ٍ اص صشف صهبى ٍ ّضیٌِ ای ودِ ثدشای   اػوبل هذیشیت ویفیت ثِ ضوب ووه هی وٌذ تب 

تؼویش پس اص اًجبم ػولیبت الصم است، جلَگیشی هی وٌذ. ّوچٌیي اص ثشٍص هطىالت ویفی ٍ دٍثدبسُ ودبسی تضدیده ثدِ صهدبى      

 پبیبى پشٍطُ جلَگیشی هی وٌذ.

هذیشیت ویفیت سجت هی ضَد تب ضوب خشٍجی ّبی دسستی سا دس هشتجِ اٍل داضتِ ثبضیذ ٍ دس صهبى ٍ ّضیٌدِ   ارزشی:عبارت 

 اص طشیك وطف هطىالت دس اٍلیي صهبى هوىي صشرِ جَیی وٌیذ.

بى پدزیش  اهىذیش ػبهل دس ساستبی هتمبػذ وشدى هّب  ضشوت ّوِاص استذالل ّب ثشای  ٍ یىسبى اسائِ هجوَػِ ای دلیك خالصه:

ًیست. استذاللی وِ ضوب دس یه ضشوت استفبدُ هی وٌیذ هوىي است دس ضشوتی دیگش وبسایی ًذاضتِ ثبضذ. ثب ایي حبل، صشف 

 ًظش اص هَلؼیت وًٌَی ضوب، ًىبت ثٌیبدی ٍ ثب اسصضی وِ دس ثبال روش ضذ تمشیجب ثشای ّوِ ضشوت ّب هفیذ ٍ وبسثشدی ّستٌذ. 

 

 

 

 

 

 


