
 

 

ایي ًزم افشار ّب ثِ هذیز  ُ ثزای سهبى ثٌذی، ثزًبهِ ریشی، تخصیص هٌبثغ ٍ هذیزیت تغییزات استفبدُ هی شَد.هذیزیت پزٍص اس یک ًزم افشار

را هی دّذ تب ثِ کٌتزل ٍ هذیزیت ّشیٌِ ّب ٍ هذیزیت کیفیت ٍ اسٌبد ثپزداسًذ، ، سزهبیِ گذاراى ٍ کبرثزاى ایي اهکبى  (PMs)پزٍصُ ّب 

 ّوچٌیي ثِ ػٌَاى سیستن هذیزیت ًیش هوکي است اس آى ّب استفبدُ شَد.

 یک ًزم افشار هذیزیت پزٍصُ ثبیذ ػولکزد ّبی سیز را در اختیبر کبرثز قزار دّذ:

  ُثزًبهِ ریشی پزٍص 

  ٍ هذیزیت فؼبلیت ّبایجبد سبختبر شکست کبر 

 تخصیص هٌبثغ 

 ُاشتزاک گذاری تقَین پزٍص 

 ُپیگیزی ّزیٌِ ٍ سهبى پزٍص 

 اشتزاک گذاری اسٌبد 

 هذیزیت اشکبل ٍ خطب 

 پزٍصُ اشبرُ هی شَد:در ایي هقبلِ ثِ چْبر گبم در فزآیٌذ اًتخبة صحیح ًزم افشار هذیزیت 

 فعالیت ها را مشخص کنیذ: 1گام 



 

ثِ کبر گیزی یک ًزم افشار هذیزیت پزٍصُ ٍ اػوبل هذیزیت پزٍصُ دٍ هَضَع هتفبٍت ّستٌذ. شوب ثبیذ ثذاًیذ کِ درتالش ّستیذ چِ کبری را 

هشکالت کلیذی کِ ًیبس است رفغ شًَذ را شٌبسبیی کٌیذ ٍ پس اس آى گشیٌِ اًجبم دّیذ. ثْتزیي راُ ثزای دستیبثی ثِ ایي ّذف ایي است کِ 

ثِ شوب در ارائِ ایي گشیٌِ ّب کوک ّبی تجبری را ارئِ کٌیذ کِ شوب را در حل ایي هشکالت یبری کٌٌذ. یک فزٍشٌذُ ًزم افشار  خَة هی تَاًذ 

ایٌکِ ثتَاًیذ ًزم افشار هٌبسجی را اًتخبة . ثزای ب ثتَاًیذ پزٍصُ را هذیزیت کٌیذکبری کٌیذ ت کٌذ. ّوچٌیي السم است تب شوب اقذام ثِ تْیِ ثزًبهِ

 کٌیذ السم است ثِ سَاالت سیز پبسخ دّیذ:

 کبرثزد ًزم افشار در چِ رهیٌِ ای است؟ 

 چِ هشکالتی را ًزم افشار هی تَاًذ ثز طزف کٌذ؟ 

 ت کٌیذ؟چِ ًَع پزٍصُ ٍ هٌبثغ را قصذ داریذ اس طزیق ًزم افشار هذیزی 

 در جست ٍ جَی چِ ثزًبهِ ای ّستیذ؟ ّوزاُ ثب پشتیجبًی تجبری ٍ یب هٌجغ ثبس ٍ یب ّز دٍ؟ 

 : لیستی از محصوالت و نتایج پروژه تهیه کنیذ2گام 

ثِ تْیِ ًزم افشار ّبی هذیزیت پزٍصُ را هی تَاى ثِ چْبر دستِ اصلی تقسین کزد. اثتذا دستِ هَرد ًظز ٍ هٌبست را اًتخبة کٌیذ ٍ سپس 

 .لیست ًتبیج پزٍصُ ثپزداسیذ

 استفبدُ هی شًَذثزای هذیزیت پزٍصُ ّبی شخصی  ی شخصی: ایي دستِ ًزم افشار ّبًزم افشار ّب. 

  ًزم افشار ّبی درٍى سبسهبًی: ایي دستِ در ثزگیزًذُ ًزم افشار هبیکزٍسبفت اکسل(Excel)  است کِ سجت تسْیل هذیزیت پزٍصُ ّب

 هی شًَذ.

  ّبی سبسهبى ّبی هتَسط: ًزم افشار ّبی ایي دستِ ثزای سبسهبى ّبی کَچک تب هتَسط قبثل استفبدُ ّستٌذ. ایي ثزًبهِ ّب ًزم افشار

 یک جب ًذارًذ. را ّوِ خصَصیبت ٍ ٍیضگی ّب

 :هزکشی اًجبم ایي ًزم افشار ّب ثزای سبسهبى ّبی ثشرگ طزاحی شذُ اًذ تب هذیزیت پزٍصُ ثِ صَرت  ًزم افشار ّبی سبسهبى ّبی ثشرگ

 شَد.

 : نیاز ها و احتیاجات پروژه را برآورد کنیذ3گام 

هَرد ًظزتبى را تؼییي کزدیذ، هی تَاًیذ فزآیٌذ ثزآٍرد را آغبس کٌیذ. اثتذا ًیبس ّبی پزٍصُ خَد را ثزآٍرد کٌیذ  یًزم افشارگزٍُ ٌّگبهی کِ شوب 

 ٍ سپس اقذاهبت سیز را اًجبم دّیذ:

 .لیستی اس خصَصیبت ًزم افشار ثِ شوب ارائِ کٌذاس ارائِ کٌٌذُ ًزم افشار ثخَاّیذ  (1

 .ثب ارائِ کٌٌذُ ًزم افشار درثبرُ ًیبس ّبی هْن ٍ اّذافتبى گفت ٍ گَ کٌیذ ٍ هٌتظز ثوبًیذ تب ٍی پیشٌْبد خَد را ارائِ کٌذ (2

 اس ٍی ثخَاّیذ گفتِ ّبی خَد را اثجبت کٌذ. (3

 ا داًلَد کٌیذ ٍ گشیٌِ ّبی تجبری هَرد ًظزتبى را ثزرسی کٌیذ.ًسخِ آسهبیشی هحصَل ر (4

 دّذ. اختیبر شوب قزار اس ٍی ثخَاّیذ ثِ صَرت کتجی پیشٌْبد قیوت ٍ هشخصبت ًزم افشار را در (5

 دٍرُ ای ًگِ داری ٍ ّشیٌِ ّبی پشتیجبًی را فزاهَش ًکٌیذ.تؼییي ّشیٌِ ّبی  (6

 انتخاب خود را انجام دهیذ :4گام 



 

آى را ثب در ًظز گزفتي ّوِ ًیبس ّبیتبى اًجبم دّیذ. در گزٍُ ّبی هختلف، اػضبی تین پزٍصُ پیشٌْبد را ًْبیی هی کٌٌذ ٍ سپس اًتخبة خَد را 

 م افشار اًجبم هی دّذ( اًتقبل هی دٌّذ.ثِ هسئَل خزیذ ٍ یب تذارکبت )کسی کِ هذاکزات قزاردادی ٍ حقَقی را ثب ارائِ دٌّذُ ًز

 نتیجه گیری: 

 ذ تب فؼبلیتٌتْیِ ٍ ثِ کبر گیزی ًزم افشار هذیزیت پزٍصُ اهز غیز هوکٌی ًیست. ایي ًزم افشار ّب اثشاری ّستٌذ کِ ثِ سبسهبى شوب کوک هی کٌ

 .خَد را ثِ رٍشی ثْتز ٍ در ٍضؼیتی ثْتز ثِ اًجبم ثزسبًٌذ


