
 
 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
INSO 

 16186 استاندارد ايران سازمان ملي 16186

 Iranian National Standardization Organization 1st. Edition چاپ اول

   1392رديبهشت ا
  
 

  
مديريت  -هاي فضايي سامانه -هوا فضا

  دهي پروژه سازمان -برنامه
   
  
  
  
  
  

Aerospace - Space systems - Programme 
management - Project organization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICS:49.140 

Apr.2013 

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



 ب 

  

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، ١(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

٢(IEC) ٣ قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  ٤رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
٥(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  »سازماندهي پروژه - مديريت برنامه -هاي فضايي سامانه -هوا فضا« 

 يا نمايندگي/سمت و :رئيس

  ماندگاري، مريم
  )فوق ليسانس مهندسي صنايع(
 

 يزد ستانداردا كل ادارهاتيك انفورم كارشناس

  :دبير

  مرتضوي، مهدي
  )مكانيك مهندسي ليسانسفوق (
 

 مسئول كنترل كيفيت شركت گرما آفران ايساتيس

  )به ترتيب حروف الفبا اسامي(:اعضاء

  ارمي، علي
  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  كارشناس استاندارد

  باغياني، ليال
  )ليسانس ارتباطات(

  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزدكارشناس اداره 

  تدين تفت، علي اكبر
  )دكتراي مهندسي مخابرات(

  عضو هيات علمي دانشگاه يزد

  توكليان، سميه
  )فوق ليسانس مديريت صنعتي(

  كارشناس

  پورسليمان، زينب
  )ليسانس مهندسي سخت افزار(

  كارشناس مخابرات استان يزد

  جعفري، زهرا
  )عتيفوق ليسانس مديريت صن(

  كارشناس اداره كل استاندارد يزد

  زهتاب يزدي، محمد حسن
  )ليسانس مهندسي الكترونيك(

  كارشناس استاندارد

  شيريزدي، شيما
  )فوق ليسانس مهندسي قدرت(

  اي استان يزد كارشناس برق منطقه

  فداكار، اكرم
  )ليسانس مهندسي الكترونيك(

  كارشناس استانداري يزد

  محمد طاهري، آزاده
  )يسانس مهندسي الكترونيكل(

  كارشناس الكترو كوير يزد
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  مظلوم اردكاني، جواد
  )فوق ليسانس هوا فضا(

  كارشناس

  ميرحسيني، مجيد
  )ليسانس مهندسي كامپيوتر(

  هاي عمومي استان يزد كارشناس انفورماتيك اداره كل كتابخانه
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  فهرست مندرجات
  عنوان

  
صفحه

 ب آشنايي با سازمان ملي استاندارد

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  پيش گفتار

  مقدمه
  و
  ز
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  4  الزامات  5
  4  الزامات سازماني  1- 5
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 ارگفت پيش

كه پيش نويس آن در  »سازماندهي پروژه -مديريت برنامه -فضاييهاي  سامانه -هوا فضا«استاندارد 
پانصد و تهيه و تدوين شده است و در شركت پارس معيار سنجش ايساتيس هاي مربوط توسط  كميسيون

تصويب قرار  مورد 18/11/1391مورخ  خودرو و نيرو محركهاجالس كميته ملي استاندارد  هشتاد و دومين
مصوب   قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد ايران، 3گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 

  .شود ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371بهمن ماه 
، هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت براي حفظ همگامي

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 
بنابراين، . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد 

 :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

ISO 11893: 2011, Space systems - Programme management - Project organization. 
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  مقدمه
هاي مربوط به  فعاليت. استسازماندهي منسجم  ،آميز يك پروژه نياز براي اجراي موفقيت يك پيش

اين كار با تعريف . شامل تنظيم تشكيالت داخلي پروژه و ارتباطات بيروني است ،زماندهي يك پروژهسا
ها و اختيارات شركاء، ارتباطات متقابل آنها، در نظر گرفتن فناوري اطالعات و در ادامه مستندسازي  مسئوليت

  . شود ساختار پروژه انجام مي
  . كاربرد دارد فضاييريزي و كاربردي  مربوط به برنامه هاي دهي پروژه اين استاندارد براي سازمان
و   9000ايزو -ملي ايراناستانداردهاي و  8210- 2از استاندارد ملي ايران شماره در تدوين اين استاندارد، 

  .شده استاستفاده   ISO 14300-1استاندارد
 .نمايد را تعريف مي يفضايهاي  دهي پروژه الزامات خاص مورد نياز براي سازمان ،اين استاندارد

  

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



1 

  

  سازماندهي پروژه -مديريت برنامه - فضاييهاي  سامانه -هوا فضا

  هدف و دامنه كاربرد 1
بخش  اصول و الزامات مورد نياز براي مديريت منسجم و رضايتتعيين اين استاندارد، هدف از تدوين 

  .است فضاييهاي  پروژه
  .شده است ارائه ISO 14300-1 الزامات عمومي براي مديريت پروژه در استاندارد

  :شود در اين استاندارد، به طور خاص موارد زير عنوان مي
  ،)كنندگان كليه عوامل، مشتريان، تامين( ها و اختيارات عوامل مسئوليت - الف
  ،)ها ها و ارزيابي دهي، مميزي ها، پايش عمليات، گزارش مالقات(ارتباط متقابل ميان عوامل  -ب
  ت و مستندسازي سازماندهي پروژه،عافنĤوري اطال -پ
  .مستندسازي سازماندهي پروژه-ت

آنها  و كاربرد داشتهكنندگان در كليه سطوح  مشتريان و تامينبراي  ،الزامات مشخص شده در اين استاندارد
  .دهد قرار ميتاثير  را تحت

كه  اي ، به گونهفضاييمشتري در مورد محصوالت -كننده اين استاندارد براي برقراري ارتباط ميان تامين
يي در زمان بنام به عنوان دتوان اين استاندارد ميهمچنين . كاربرد دارددوطرف شود،  توافقموجب افزايش 

 نيز به عنوانو  كاربرد داشتهبرنامه مشتري /الزامات مديريت پروژهپياده سازي  برقراري و مذاكره در خصوص
در مورد يك پروژه خاص، الزاماتي كه در اين استاندارد . رود به كاركننده  ي تامينها راهنمايي براي پاسخ

خاص و شرايط يك پروژه مطابقت  1ويژه يك نمايه الزاماتاي تنظيم شود كه با  تعريف شده است بايد به گونه
  .داشته باشد

  مراجع الزامي  2
به اين . ارجاع شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها

  .شود ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
بعدي آن ها و تجديدنظرهاي  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ارجاع داده شده ها  ر به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشا. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
   .موردنظر استها  ي بعدي آنها است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

 - قسمت دوم  -مديريت برنامه  -سامانه هاي فضايي  - فضايي، 8210-2استاندارد ملي ايران شماره  ١-٢
  .تضمين فرآورده

  .مباني و واژگان - سيستم هاي مديريت كيفيت  ،9000شماره ايزو -ايران ملي استاندارد ٢-٢

                                                 
1  - Profile 
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2-3 ISO 14300 – 1, Space systems - programme management – Part 1: Structuring of a 
programme. 

   اصطالحات و تعاريف  3
  .كاربرد دارد 9000ايزو  - ايراندر استاندارد ملي تعريف شده ، اصطالحات و تعاريف استاندارددر اين 

  1دهي قوانين سازمان  4
  مقدمه 4-1

ريزي شده براي اجراي يك پروژه در تمام سطوح زنجيره  اري يك ساختار اجرايي منسجم و برنامهبرقر
. يك روش مديريت موثر و كارآمد است اجراي كننده، يك فاكتور كليدي براي اطمينان ازتامين/مشتري

ر نظر گرفت و اي مستقل دكننده، را به عنوان يك گروه پروژه تامين/هر سطحي از زنجيره مشتريتوان  مي
ضروري داخل يك  2هاي انضباط  دهي پروژه تهيه كرد، كه شامل تماميبراي هر يك از آنها يك سازمان

توان آن را حول يك تيم پروژه مركزي بنا نمود كه شامل وظايف كليدي پروژه و  باشد يا مي ساختار گروه 
نظر از روش  صرف. باشد مي شود،  ميساير وظايف ضروري خارج از گروه پروژه كه حمايت خارجي ناميده 

مربوط به تمام سطوح  ،اندسازماني به كار رفته براي يك پروژه، عناصري كه به صورت خالصه در زير آمده
  .باشند كننده ميتامين/زنجيره مشتري

  3قوانين اصلي  4-2
  . است فضاييآميز يك پروژه  نياز براي اجراي موفقيت يك پيش ،دهي منسجم سازمان

را ) برنامه/سازمان در سطوح مشتري و صنعتي براي مديريت پروژه(قواعد سازماني  ،ISO 14300-1 تاندارداس
برنامه /پروژه مربوط به داخل و خارج الزامات ،4ياطالعات گردشبه وابسته نمايد و الزامات سازماني  تعريف مي

  .نمايد مشخص مي پيرامونش راو 
 بيروني 5مشترك  فصلشامل تنظيم ساختار داخلي پروژه و  ،ك پروژهدهي ي هاي مربوط به سازمان فعاليت

كنندگان و ارتباطات ميان آنها، در نظر گرفتن  ها و اختيارات شركت كار با تعريف مسئوليت اين. باشد مي
  .شود دهي پروژه انجام مي فنĤوري اطالعات و در ادامه مستندسازي سازمان

  6ساختار سازماني  4-3
هاي    حوزه تمامي دربرگيرندهاي تنظيم شود كه  وري است كه ساختار سازماني پروژه به گونهاين يك امر ضر

ارتباطات داخلي  دهي شفاف، خطوط گزارش ،اي با وظايف كامالً مشخص ضروري براي اجراي پروژهتخصصي 
باالترين سطح و  7تامين كنندهترين سطح  پائين در فاصله بينتمام عوامل پروژه كه  .باشد ها فصل مشتركو 

                                                 
1  - Organization principles 
2- Disciplines 
3- Basic principles  
4  - Iinformation circuits 
5  - Interfaces 
6  - Organizational structure  
7  - Lowest level supplier 
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اي طرح  به گونهسازماني آنها  هايو ساختار شتهكننده و مشتري را دا د، هر دو نقش تاميننقرار دار 1مشتري
  .كه با هر دو نقش منطبق باشداست شده 

ها و  هاي فردي و تخصيص آنها، به همراه مسئوليت ساختار سازماني يك تعريف واضح و بدون ابهام از نقش
نسبت به پروژه داخلي و همچنين  ساختار محدودهها در  دهد، تا اين نقش ط به آنها را ارائه مياختيارات مربو

  .ل مشترك خارجي پروژه به خوبي اجرا شوندفص

  ها و اختيارات عوامل مسئوليت  4-4
و تخصيص  هاي فردي يك تعريف واضح و بدون ابهام از نقشبايد ، فضاييپروژه  يك آميز براي اجراي موفقيت

  .ها و اختيارات آنها ارائه شود نها، به همراه مسئوليتآ
هاي آن با محيط  پروژه داخلي و همچنين فصل مشترك ساختارها با توجه به  پروژه، اين نقش دهي در سازمان

   ).ها در داخل سازمان باشند چه در خارج چه اين محيط( شود خارجي پروژه، تعريف مي
و برخي تنها ) در تمام سطوح(، برخي تنها مربوط به مشتريان بودهپروژه  ها مربوط به تمام عوامل برخي نقش

 .باشند مي) در تمام سطوح(كنندگان  مربوط به تامين

  2ارتباطات متقابل عوامل  4-5
. تبديل به يك نياز حياتي شود ،باعث شده كه ارتباطات موثر ميان عوامل فضاييهاي  طبيعت پيچيده پروژه
ز سطوح متفاوتي اداراي ارتباطات  .د شو ميانجام  غيرهو ) مالقات(ت تماس مستقيم اين ارتباطات به صور
 ..شود را شامل مي اطالعات تا تعهدات اجباري قرارداد شدهغير رسمي از مبادالت آداب ورسوم بوده كه 

ستيابي به اين در ادامه، ارتباطات در د. شود از ارتباطات در ابتدا براي شفاف سازي اهداف پروژه استفاده مي
 .شده است برقرار، به عنوان يك تمرين خوب اجراپايش  رسميهاي  استفاده از سيستم .نمايد اهداف كمك مي

 .باشد براي مبادله اطالعات در مورد پيشرفت پروژه مي ابزار يكساندهي منظم، يك  گزارش

براي مشتري فراهم را ) ها براي مثال گزارش(ارزيابي اطالعات عرضه شده امكان ها  پايش و كنترل فعاليت
 .هاي پي در پي انجام داد و مميزي ها رزيابياتوان توسط  اين كار را مي. دكن مي

  هاي اطالعات آوري فن  4-6
تضمين  اطالعاتبنابراين مهم است كه سازگاري  .استآوري اطالعات يك ابزار اوليه براي تبادل اطالعات  فن

  .شود
  3دهي ارتباطات و گزارش  4-7

چنين  يك ابزار ضروري براي اطمينان از ارتباط متقابل موثر و شفاف ميان كليه عوامل پروژه و هم ،ارتباطات
اطالعات، يك ابزار اوليه براي وري آ فن .استپروژه  هاي بيروني مشترك  فصلميان اعضاي گروه پروژه با 

و در ادامه از آن براي  رود در ابتدا براي شفاف سازي اهداف پروژه به كار مي ،اتارتباط. تبادل اطالعات است

                                                 
1- Top level customer 
2  - Interrelations between actors 
3  - Communication and reporting  
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گزارش منظم، يك ابزار مهم براي تبادل اطالعات در  .شود پشتيباني از كارهاي روزمره گروه پروژه استفاده مي
  .استمورد پيشرفت پروژه 

  مستندسازي سازماندهي پروژه  4-8
د اجرايي تعريف شده است، تا اطمينان حاصل شود كه تمام عوامل پروژه از سازماندهي به طور واضح در سن
  .سازماندهي پروژه مطلع هستند

 .شود استفاده مي ،ها ضباطانسجام كليه وظايف و انحفظ همچنين از مستندسازي براي اطمينان از 

  الزامات  5

  الزامات سازماني  1- 5
  .شده استتعريف  ISO 14300-1استاندارد اصول و الزامات عمومي در 

  1ها و اختيارات عوامل مسئوليت  2- 5
  كليه عوامل  2-1- 5

  :باشد مي ذيلالزامات مربوط به كليه عوامل به شرح 
 .بشناسدرا  دهي پروژه تنظيم سازمان مسئول تعريف و شخص يك از شركاء بايد هر - الف

 .را حفظ نمايد و آننموده د يك از شركاء بايد يك سازماندهي پروژه مربوط به سطح خودش ايجا هر -ب

 .نامه كسب و كار را تعريف نمايد يك از شركاء بايد اختيارات مديريت پروژه و امضاي توافق هر -پ

به تعريف و مديريت  وابستههاي  در ارتباط است، هر شريكي بايد مسئوليتها  با ساير پروژهاي  ه اگر پروژ -ت
  .نمايد مشخصرا  ها فصل مشترك

و  شتهبر عهده دا در يك پروژه نامه تجاري را از شركاء، مسئوليت بيش از يكي موافقتاگر يكي  -ث
تجاري بايد بطور  هاي ، آنگاه هر يك از موافقت نامهباشندمشتريان متفاوتي داراي  هاي تجاري نامه موافقت
  .مناسب انجام شودارتباطات و با توجه به  شدهواضح مشخص  كامالً

او در اجراي وظايفش كمك به تا  ودهشركاء، مشاور يا متخصصاني را استخدام نم يكي از زمان كههر  -ج
  .شفاف تعريف شود ها و اختيارات اين مشاوران و متخصصان بايد به صورت كامالً نمايند، مسئوليت

  مشتري  2-2- 5
  :باشد الزامات مشتري به شرح ذيل مي

و سازي  ها را تعريف نمايد، الزامات پياده امات پروژهو الز مشخص كردههاي پروژه را  مشتري بايد ويژگي - الف
  .پشتيباني استسامانه شامل عوامل دسترسي 

  .حفظ نمايدآن را هاي  و محدوديتعملكردي پروژه مشتري بايد در طول حيات پروژه، تعريف الزامات  -ب
 .نمايد بررسيرا ها  تامين كننده با الزامات و محدوديتمطلوبيت مشتري بايد  -پ

                                                 
1  - Responsibilities and authority of the actors 
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، بايد در مورد آن محصول نمايد تر آماده مي كه يك مشتري يك محصول را براي عوامل رده پائين زماني -ت
  .كننده پاسخگو باشد به عنوان تامين

  كننده تامين  2-3- 5
  :باشد كننده به شرح زير مي الزامات تامين

ها و  مسئوليت ،ها نقشدهي پروژه كه در آن  براي اطمينان از تعريف و اجراي كامل يك سازمان - الف
را به  1دهي مديريت پروژه سازمانكننده بايد  اند، تامين اختيارات كليه عوامل به طور شفاف تعريف شده

اطمينان حاصل قرارداد از اتمام به موقع تا يافته، ص اصتخااي تنظيم نمايند كه منابع كافي به پروژه  گونه
  .شود
هاي خودش و  بر روي فعاليت موثريده، بايد پايش و كنترل كنن مديريت پروژه تامين دهي سازمان -ب

ترش را در اجراي  كنندگان رده پائين همچنين بايد تامين. تر داشته باشد كنندگان رده پائين هاي تامين فعاليت
مطابق با الزامات  آنها اي رهبري نمايد كه مطمئن شود خدمات ، به گونه2قراردادهاي فرعيهاي  فعاليت

  .تاسمشتري 
  .كننده، بايد برنامه مديريتي تصويب شده را اجرا نمايد مديريت پروژه تامين  دهي سازمان -پ
. دهي پروژه استفاده نمايد و از آنها در سازمان كار را بشناسدمسلط به ي تامين كننده بايد كاركنان كليد -ت

  :دنبايد مورد توجه قرار گير ،ادامه مشخص شدهاي كه در  وظايف پروژه
  ،3يريت پروژهمد 1
  ،قراردادها 2
  ،كنترل پروژه 3
  ،4مديريت پيكربندي 4
  ،5مديريت مستندسازي 5
  ،6هاي اطالعاتي سامانه 6
 ،7تداركات 7

 8، يكپارچگي و مميزيآوري جمع 8

 و ،9ايمني و ضمانت محصول 9

 .مهندسي 10

                                                 
1- Project management organization 
2  - Subcontracted activities 
3- Project management 
4  - Configuration management 
5- Documentation management 
6- Information systems 
7- Procurement 
8  - Assembly, integration and verification 
9  - Product assurance and safety 
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گروه اعضاي . ، تعيين نمايده بايد يك مدير پروژه براي گروه مشخص شده براي انجام پروژهكنند تامين -ث
پروژه بايد تحت اختيار مدير پروژه باشند و مسئوليت آنها با مدير پروژه است و بايد به مدير پروژه يا پرسنل 

  .، گزارش دهنداند كه براي اين كار انتخاب شده يكليد
كه  مناسب كليه امور مهميكننده، بايد اختيارات الزم جهت حصول اطمينان از اجراي  مدير پروژه تامين -ج

كننده، بايد دسترسي مستقيم به سلسله مراتب مديريتي  مدير پروژه تامين. ، را داشته باشدداد آمدهقراردر 
  .در سطح مناسبي حل شوند بتواند ها كه تضادها و كشمكش شركت داشته باشد، به طوري

اجراي براي  ،تامين كننده بايد نشان دهد كه كاركنان كليدي، صالحيت الزم، مهارت و تجربه كافي -چ
  .دارند را وظايفي كه براي آنها تعيين شده،

  .تر از خودش، نقش مشتري را دارد كننده سطح پائين كننده، براي تامين هر تامين -ح
، بايد يك راهنماي پروژه تهيه نمايد كه حداقل شامل 1كه در اولين سطح قرار دارد اي كننده تامين -خ

 .را توزيع نمايد ظت نموده و آنو از اين راهنما محاف ودهكاركنان كليدي ب

  ارتباط متقابل ميان عوامل  3- 5
  ها جلسه  3-1- 5

  :است ارائه شدهالزامات جلسه در زير 
هاي  براي اطمينان از فهم، اجماع، توافق و تصويب كليه مسائل مربوط به يك پروژه بزرگ، بايد جلسه - الف

از برنامه تعريف شده در اسناد صورت گرفته  افاتتا روي انحر ،شكل گرفتهكننده  بين مشتري و تامين رسمي 
اسناد الزامات پروژه، مذاكره روي تغييرات عمده  ات وارده در خصوصپيشنهادبحث شود يا در مورد  ،اجرايي

  .شود
بندي شوند، اما بايد تنها زماني تشكيل شوند كه ضرورت  اي زمان ها ممكن است به صورت دوره جلسه -ب

  .داشته باشد
 .ريزي شود مورد توافق، برنامه ي اي بايد بر پايه برنامه كار نوشته شده  جلسههر  -پ

  .در جلسه امضاء شودحاضر  شود و در پايان جلسه توسط همه افراد تهيهدر طول جلسه بايد صورتجلسه  -ت
  .مورد قبول افراد شركت كننده در جلسه، ثبت شود  نتايج بايد در صورتجلسه -ث
  .بايد در هر جلسه مورد بازبيني قرار گيرند 2ياقدامموارد  -ج
  . م عملياتي ثبت شودقالاعمليات مورد توافق بايد در ليست  -چ
  .ابتداي جلسه تعيين شوند درمنشي و رئيس جلسه بايد  -ح
را در فرآيند تغيير  ، حكم قرارداد را دارد و براي اجراي آن، بايد آن در صورتجلسه شده تاييد ي هر ماده -خ

  . داد، قرار دادقرار

  :بايد به شرح زير باشد  خروجي مورد انتظار جلسات رسمي -د
  دستور كار مورد توافق؛ 1

                                                 
1  - The first level supplier 
2  - Action items 
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  ؛كنندگان در جلسه است هاي كه مورد توافق شركت صورتجلسه 2
  .هم عملياتي پذيرفته شدقالاليست  3

  اقدامپايش   3-2- 5
  :الزامات پايش عمليات به شرح زير است

گيري اقداماتي  به منظور فراهم آوردن امكان ثبت و پيرا  اقدامك سامانه نظارت بر برنامه بايد ي/پروژه - الف
اين . تعريف و اجرا نمايد، )ها ها و بازنگري ها، ارزيابي بعد از مالقات(تصميم گرفته شده  كه در مورد پروژه

و حفظ بايد امانه را اين س .اشدكنندگان در پروژه قابل دسترسي و استفاده ب توسط كليه شركت سامانه بايد
  .دونمنگهداري 

 :شودمشخص ، يياجرا اقدام پايشيك سامانه ي  محدودههر عملي بايد در  -ب

  ،1يك شناسايي منحصر به فرد 1
  ،)به عنوان مثال جلسه( 2شناسايي مبدا 2
  ،3آغاز كننده 3
  ،)شفاف و مختصر( 4شرح اقدام 4
  ،فرد مسئول اقدام 5
  ،5اتمامتاريخ  6
  وضعيت كنوني، و 7
 )به عنوان مثال، سند، نامه(6ائينهمرجع  8

ليست است، اين گزارش بايد شامل  7تامين كننده تصاصيخاكه گزارش پيشرفت در سطح  هنگامي -پ
  .وضعيت عمليات باشد

  8دهي گزارش  3-3- 5
  :دهي به شرح زير است الزامات گزارش

كننده، بايد  مدير پروژه تامين باشد، هركننده  اي تامين هاي پروژه براي اينكه مشتري در جريان فعاليت - الف
ها و  اين گزارش بايد شامل ارزيابي. دهدارائه به طور منظم گزارشي از پيشرفت كار به مشتري خود 

 .تر باشد كنندگان سطح پايين هاي مدير پروژه از گزارشات تامين تحليل

يك ديدگاه جامع در مورد  بندي شده و ارائه براي اطمينان از سازگاري ميان وضعيت فني و گزارش زمان -ب
  :وضعيت كلي پيشرفت كار و حمايت از تصميمات، گزارش پيشرفت بايد حداقل شامل موارد زير باشد

                                                 
1- A unique identification 
2- The identification of the origin 
3  - The initiator 
4  - The description of the action 
5- The close-out date 
6  - The close-out reference 
7  - Individual supplier level 
8- Reporting 
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مورد توافق ها، با ذكر جزئياتي كه  ارزيابي مدير پروژه از وضعيت كنوني در رابطه با خطرات و پيش بيني 1
  باشد، عوامل مربوطه مي

  ه،كنند وضعيت پيشرفت كاري تامين 2
 ،ريزي شده نتايج برنامه در مقابل ميزان پيشرفت شناسائي 3

 ،مهندسيو پارامترهاي توافق اصلي مورد وضعيت و روند عملكرد  4

 ها، عملياتي براي رفع اين مغايرتو پيشنهاد  وجود دارد اي هايي كه دركارهاي فني و برنامه مغايرت 5

 براي اجراي عمليات بهبودبخش، ريزي برنامه 6

، 2شود و يك گزارش وضعيتي تر استخراج مي ، كه از گزارشات وضعيتي سطوح پايين1فيقيتليك گزارش  7
 م عمليات نسبت به گزارش قبلي است،، كه نمايانگر ميزان پيشرفت تما2وضعيتي

  شد،هاي كاري و برنامه مربوطه با كننده، بايد بر اساس بسته يك گزارش پيشرفت تامين -پ
  اي توافق داشته باشند، ت دورهبايد كليه عوامل بر روي گزارش پيشرف -ت
بر روي   كه تاثير مهمي خدادهايدر طول دوره زماني مورد توافق، مشتري را از كليه ربايد كننده  تامين -ث

كه  ،چنين هر تغييري در برنامه د و همنگذار ميبندي  اجراي اهداف قرارداد از نظر هزينه، عملكرد فني و زمان
 .آگاه نمايد باشد، نيازمند دخالت فوري مشتري مي

  ها ها و ارزيابي مميزي  3-4- 5
  :باشد الزامات مميزي و ارزيابي به شرح زير مي

ها برنامه ريزي شده، كنترل شده و مفيد هستند و نتايج  ها و مميزي كه ارزيابي براي اطمينان از اين - الف
مورد  ط مشتري يا شخص سوماي بايد بپذيرد كه توس كننده شود، هر تامين آنها به طور صحيحي مستند مي

  .ارزيابي شودكننده،  تائيد مشتري و تامين
كننده بخواهد كه ارزيابي توسط شخص سوم انجام شود، به اين ترتيب شخص سوم  ممكن است تامين -ب

مميزي الزم شد به اطالعات مربوط به حق ثبت اختراعات يا هر فرايند اين اختيار را دارد تا هر زمان كه در 
 .دسترسي داشته باشدي ا ت محرمانهاطالعا

نامه  كه در توافق ي مربوطهها به امكانات و داده دسترسيامكان  خود مشتري براياي بايد  كننده هر تامين -پ
  .تجاري بيان شده را فراهم نمايد

 :مشتري بايد تامين كننده را در زمان مقتضي از موارد زير آگاه نمايد -ت

  ،بي و مميزيبراي اجراي ارزيااو  تمايل 1
  ،هاي ارزيابي يا مميزي اهداف و محدوديت 2
  ، وضوابط معرفارزياب تعيين شده و  3
 .بندي مميزي يا ارزيابي جدول زمان 4

                                                 
1- Consolidated report 
2- Status report 
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و اين گزارش شامل  دهبايد گزارش آن توسط ارزياب تهيه ش ،شود هر ارزيابي يا مميزي كه اجرا مي -ث
  .هاي هر دو طرف باشد ديدگاه

كننده  ها قبل از اتمام و انتشار آنها با تامين نويس گزارش و پيش ارزيابي يا مميزيبايد در مورد نتايج  -ج
  .مذاكره شود

نقطه نظرات خود را توضيح و تواند  مي ،كننده با هر يك از نتايج مميزي و ارزيابي موافق نبود هرگاه تامين -چ
  .به آن اضافه نمايد

اي كه مورد ارزيابي  كننده ارزيابي نبايد بدون موافقت تامين كه ارزيابي تمام شد، گزارش مميزي يا هنگامي -ح
  .قرار گرفته است، منتشر شود

  آوري اطالعات فن  4- 5
براي مبادله در خصوص استانداردهاي مورد استفاده براي تسهيل در مبادله موثر اطالعات، عوامل بايد 

  .توافق داشته باشند ،اطالعات
  :پوشش دهدرا زير  حداقل موارد نامه بايد اين توافق

  ،1ها سازگاري داده - الف
  ،2گردش اطالعات -ب
  ،3در دسترس بودن و قابل استفاده بودن اطالعات -پ
  ، و4تركيب ماهيت اطالعات مبادله شده -ت
  )ها و محافظت در مقابل ويروسه بودن محرمان( 5ها امنيت داده -ث

  مستند سازي ساختار پروژه  5- 5
  :باشد پروژه به شرح زير مي الزامات مستندسازي ساختار

كننده سطح بعدي، به عنوان قسمتي از اسناد  دهي پروژه را براي تامين مشتري بايد الزامات سازمان - الف
 .الزامات پروژه تنظيم نمايد

خواهد با  اي بايد يك سند اجرايي تهيه نمايد كه در آن شرح بدهد چگونه مي كننده در پروژه هر تامين -ب
به عنوان مثال نمودار (دهي پروژه باشد  مان خودش، پاسخگوي سند الزامات پروژه در سازمانتوجه به ساز

  ).سازماني
دهي پروژه، را براي جلب موافقت به مشتريش  كننده بايد سند اجرايي خودش در مورد سازمان تامين -پ

تبديل  6تجاري نامه افقاز تو ناپذير بعد از جلب موافقت مشتري، اين سند به يك بخش جدايي. نشان بدهد
 .شود  مي

                                                 
1- Compatibility of data 
2  - Flow of information 
3  - Availability and accessibility of information 
4  - Binding nature of information exchanged 
5- Security of data 
6  - An integral part of the business agreement  
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  :دهي پروژه بايد موارد زير را پوشش دهد سند اجرايي براي سازمان -ت
 مسئوليت و اختيارات عوامل .1

 الزامات منبع .2

 كاركنان  و صالحيت  آموزش .3

 ارتباط متقابل بين عوامل .4

 .ايكه بين عوامل وجود داردتجاري نامه هاي توافق جنبه .5

ننده، و تعريفي از مسئوليت و اختيارات كاركناني كه كارهايي را كه بر ك ساختار سازماني تامين .6
   .كنند مديريت، اجرا و مميزي ميگذارد، را  عملكرد پروژه تاثير مي

  ، و)هاي تميز دفاتر، اتاق(ها  امكانات و لجستيك .7
 )سخت افزار، نرم افزار(آوري اطالعات  فن .8
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