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  مقدمه. 1

  از مجموعه گزارشهای خروجی پروژه     انتقال و تحویل نرم افزار   طرح  استاندارد  این سند،   
 .بر دارد  در  را  2 فاز   –)  نماتن(نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار         

طرح های انتقال و تحویل نرم افزار به منظور برنامه ریزی فعالیت هایی که باید در مرحله                
فعالیت های این مرحله   انتقال نرم افزار صورت گیرد، و با هدف تعیین سازمان، وظایف و              

تهیه می شود، و از این استاندارد می توان برای یکسان سازی قالب و محتوای اینگونه                   
  .طرح ها استفاده کرد

 
 هدف 1-1

 در  1سند به منظور تعیین سرفصل ها و محتوای طرح انتقال و تحویل نرم افزار              این  
م برای تهیه و ارائه     پروژه های نرم افزاری تهیه شده است و در آن حداقل مطالب الز           

هدف از تهیه این استاندارد، یکسان سازی طرح های       .  اینگونه طرح ها تشریح شده است    
تحویل نرم افزار در پروژه های نرم افزاری، و فراهم آوردن امکان ممیزی و کنترل                 

 .کیفیت این گونه طرح هاست

                                                 
1 Deployment Plan 
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 دامنه کاربرد 1-2

 تهیه و ارائه طرح انتقال و تحویل        استاندارد ارائه شده در این سند، مطالب الزم برای        
در مورد پروژه های نرم افزاری     .  نرم افزار در پروژه های نرم افزاری را دربرمی گیرد      

که قالب ارائه شده در این استاندارد برای تهیه طرح انتقال و تحویل نرم افزار در آنها                 
زارهای استفاده می شود، هیچ گونه محدودیتی از نظر حجم پروژه، نوع نرم اف                    

تولیدشده در جریان پروژه، متدولوژی و مدل فرآیند انتخاب شده و ابزار                         
 . بکارگرفته شده برای تولید نرم افزار وجود ندارد

  
 تعاریف  1-3

 :در نگارش این طرح، از اصطالحات زیر مورد استفاده شده است

 منظور از پروژه در این سند، هر پروژه  نرم افزاری است که از قالب          :  پروژه 1-  3-  1
ارائه شده در این استاندارد، برای تهیه طرح انتقال و تحویل نرم افزار در                

 .آن استفاده می شود

پروژه ای است که موضوع آن انجام همه یا بخشی از            :  پروژه نرم افزاری  2-  3-  1
 . باشد2فعالیت های زیستچرخ توسعه نرم افزار

انتقال و  منظور نرم افزار یا جزء نرم افزاری است که طرح           :  نرم افزار هدف  3-  3-  1
   .تحویل نرم افزار برای آن تهیه می شود

شخص حقیقی یا حقوقی است که پروژه به درخواست و سفارش           :  کارفرما 4-  3-  1
 .او اجرا می شود

شخص حقیقی یا حقوقی است که نسبت به اجرای پروژه متعهد            :  3کارگزار 5-  3-  1
 .گردیده است

ژه شخص حقیقی یا حقوقی است که انجام بخشی از پرو          :  4کارگزار فرعی  6-  3-  1
 .از سوی کارگزار به او واگذار شده است

هر یک از افراد واجد صالحیتی که پس از تهیه نرم افزار، از آن                   :  کاربر 7-  3-  1
 .استفاده خواهند نمود

                                                 
2 Software Development Lifecycle 
3 Contractor 
4 Subcontractor 
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فرآیندی است که برای اطمینان از تطابق ویژگی های                     :  5تصدیق 8-  3-  1
یک فعالیت در چرخه توسعه نرم افزار، با نیازهای اعالم            )  های (فرآورده

 6. مرحله انجام می شودشده همان

فرآیند ارزیابی یک محصول نرم افزاری، که با هدف اطمینان         :  7صحه گذاری 9-  3-  1
 8.از تطابق ویژگی های آن با نیازهای کاربر انجام می شود

بررسی رسمی فرآورده ها و فرآیندهای پروژه       :  9)بازنگری فنی (بازنگری   10-  3-  1
 استانداردهای پروژه   برای اطمینان از تطابق این فرآورده ها و فرآیندها با         

یا نیازهای کاربران، که به شکل گروهی و در طی جلسات رسمی انجام              /و
موضوع هر بازنگری فنی ممکن است بررسی و ارزیابی یک               .  می گردد

 10.فرآورده یا فرآیند خاص پروژه باشد

غیر (بررسی رسمی فرآورده های پروژه توسط یک یا چند نفر          :  11بازرسی 11-  3-  1
که به منظور شناسایی خطاها و موارد عدم تطابق          )  ردهاز تهیه کننده فرآو  

این فرآورده ها با استانداردهای توسعه یا نیازهای کاربران، پس از تهیه              
تفاوت بازرسی با بازنگری فنی در این         .  12این فرآورده ها انجام می شود    

(در بازرسی تنها فرآورده ها بررسی می شوند، نه فرآیندها، و      )  1(است که   
رسی بر خالف بازنگری فنی تنها پس از تهیه فرآورده انجام                   باز)  2

 .می شود، نه در حین تهیه

بررسی غیررسمی فرآورده های پروژه برای اطمینان      :  13بازنگری گام به گام  12-  3-  1
یا نیازهای  /از تطابق این فرآورده ها و فرآیندها با استانداردهای پروژه و           

 14.رسمی انجام می گرددکاربران، که به شکل گروهی و در طی جلسات غیر

                                                 
5 Verification 
6 ISO-12207: p.5 (Verification) 
7 Validation 
8 ISO-12207: p.5 (Validation) 
9 Technical review 
10 IEEE-1028: p.5 (Technical Review) 
11 Inspection 
12 IEEE-1208: p.4 (Inspection) 
13 Walk-through (Walkthrough) 
14 IEEE-1028: p.5 (Walk-through) 
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بررسی رسمی فرآورده ها یا فرآیندهای پروژه برای ارزیابی           :  15ممیزی 13-  3-  1
یا نیازهای  /تطابق این فرآورده ها و فرآیندها با استانداردهای پروژه و             

کاربران، که توسط شخص یا گروهی مستقل از تهیه کنندگان فرآورده ها یا           
 16.مجریان فرآورده ها انجام می شود

 فرآیند بررسی یا اجرای یک نرم افزار یا جزء نرم افزاری                    :17آزمون 14-  3-  1
به صورت دستی یا خودکار، به منظور ارزیابی تطابق ویژگی های آن با               
نیازهای مشخص شده از قبل، و یا به منظور مقایسه بین نتایج موردانتظار            

آزمون اساساً پس از هر واحد پیاده سازی قابل اعمال است          .  و نتایج واقعی  
بسته به سطح   .  باشد های نوشته شده و قابل اجرا می       ضوع آن برنامه  و مو 

های موضوع آزمون، سطوح مختلفی از آزمون قابل اجرا               تکامل برنامه 
 .است

آزمون پذیرش، که آزمون پذیرش کاربر هم نامیده             :  18آزمون پذیرش  15-  3-  1
شود، پس از تحویل نسخه اجرایی نرم افزار در محل استفاده عملیاتی و             می

ریزی و هدایت مشترک تیم مجری       معموالً با برنامه  ( کاربران نهایی    توسط
هدف از این آزمون اطمینان از این نکته است که              .  شود اجرا می )  پروژه

سیستم در شرایط عملیاتی معمولی و با اطالعات واقعی قادر به برآورده              
 .باشد کردن نیازهای کاربران می

مه اجرایی و ضوابط آزمون را از       سندی که دامنه، روش، برنا    :  طرح آزمون  16-  3-  1
 .پیش مشخص می سازد

منظور محلی است که نرم افزار پس از تهیه در آن نصب و             :  محیط عملیاتی  17-  3-  1
راه اندازی شده و استفاده عملی از نرم افزار توسط کاربران، در آن صورت            

 .می گیرد

دوره زمانی که پس از تحویل اولیه نرم افزار به کارفرما              :  دوره ضمانت  18-  3-  1
غاز و تا پایان زمان اتمام تعهدات کارگزار ادامه می یابد، و درآن کارگزار              آ

منظور از این خدمات     .  متعهد به انجام خدمات ضمانت نرم افزار می باشد        
کلیه اقداماتی است که برای فراهم آوردن امکان استفاده عملیاتی و موثر از             

                                                 
15 Auditing 
16 IEEE-1028: p.4(Audit) 
17 Test 
18 Acceptance test 
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یط این خدمات را    حدود و شرا  .  نرم افزار توسط کاربران، باید انجام شود      
قرارداد بین کارفرما و کارگزار تعیین می کند، اما به طور کلی ممکن است                
شامل فعالیت هایی مانند آموزش و رفع اشکال، و راهنمایی کاربران، نصب            

نرم افزار، رفع اشکاالت مشاهده شده در نرم افزار،           )  مجدد(و راه اندازی    
فرما در نرم افزار، نسخه برداری    تغییر و اعمال اصالحات و پیشنهادهای کار      

اطالعات و مواردی از این قبیل گردد، مشروط بر اینکه این خدمات در                   
 .قرارداد پیش بینی شده باشند

منظور از ناظر، شخص حقیقی یا حقوقی است که از سوی کارفرما              :  ناظر 19-  3-  1
ناظر ممکن است   .  به منظور نظارت بر حسن اجرای پروژه تعیین شده است        

 نفر از کارکنان کارفرما، یکی از واحدهای تابعه سازمان                 یک یا چند   
کارفرما، و یا شخص حقیقی یا حقوقی مستقل از سازمان کارفرما باشد که    

 .عهده دار انجام وظایف نظارتی می گردد

به مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده و سامان مندی گفته         :  تضمین کیفیت   20-  3-  1
ق ویژگی های همه یا بخشی از        می شود که برای حصول اطمینان از تطاب        

 19.فرآورده ها با مشخصات و نیازهای اعالم شده باید انجام شود
   

 اختصارات 1-4

 :در نگارش این طرح، از اختصارات زیر استفاده شده است

1  -4  -1 PMP :طرح مدیریت پروژه 

1  -4  -2 VVP :طرح تصدیق و صحه گذاری 

1  -4  -3 MDD :سند توصیف متدولوژی 

1  -4  -4 QAP :طرح تضمین کیفیت 

                                                 
19 IEEE-730: p.3 
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 عمنابع و مراج 1-5

 : استاندارد  استفاده شده استتهیه اینجع زیر برای ااز مر
 

 مشخصات شناسه

CDM-CV10 CDM CV.010 Data Conversion Requirements, (Template), 
Oracle Corporation 

CDM-CV20 CDM CV.020 Data Conversion Strategy, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-CV30 CDM CV.030 Data Conversion Workplan, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-CV40 CDM CV.040 Data Conversion Module Design, (Template), 
Oracle Corporation 

CDM-CV50 CDM CV.050 Conversion Modules, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-CV60 CDM CV.060 Conversion Modules Test Results, (Template), 
Oracle Corporation 

CDM-CV70 CDM CV.070 Converted and Verified Data, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-RM40 CDM RM.040 Physical Resource Plan, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-RM50 CDM RM.050 Installation Plan, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-TR10 CDM TR.010 Training Requirements, (Template), Oracle 
Corporation 

CDM-TR20 CDM TR.020 Training Plan, (Template), Oracle Corporation 

RUP-V2 Rational Unified Process, Version 2003, Rational Inc. 

IEEE-730 ANSI/IEEE Std 730-1998, IEEE Standard for Software Quality 
Assurance Plans, 1998 

ISO-12207 ISO/IEC 12207, Information Technology – Software Lifecycle 
Processes, 1995 

 
 

  
 

 



 2 فاز –) نماتن( نرم افزار نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه  44     از 11صفحه    

 NMTN.STD.DeploymentPlan استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم افزار 10/9/1383:  تهیه تاریخ

 

  

 قالب طرح انتقال و تحویل نرم افزار. 2

 
در استفاده از   .   نرم افزار در این فصل ارائه می شود        طرح انتقال و تحویل    استانداردقالب  

 :قالب استاندارد ارائه شده باید به نکات زیر توجه نمود

o           سرفصل های ارائه شده در قالب استاندارد، باید به عنوان سرفصل های حداقل
ن ترتیب افزودن سرفصل های دیگر به طرح های انتقال و              به ای.  تلقی گردد 

در .  تحویل نرم افزار، به دلیل الزامات قراردادی یا دالیل دیگر مجاز می باشد            
این صورت توصیه می گردد افزودن مطالب اضافی بگونه ای صورت پذیرد             
که سرفصل های موجود در این استاندارد، با همین ترتیب و همین                        

 .ابل تشخیص باشدشماره گذاری ق

o               مشخص )  *(برخی از سرفصل های ذکر شده در قالب استاندارد، با عالمت
ذکر مطالب ذیل این سرفصل ها در طرح، برخالف سایر سرفصل ها            .  شده اند

اجباری نیست و می توان به دلیل حجم پروژه، توافق کارفرما و کارگزار، یا                
وع پروژه، چنین    بالموضوع بودن مطالب آن سرفصل با توجه به موض              

سرفصل هایی را از یک طرح حذف نمود، بی آنکه تطابق آن طرح با این                     
در صورت حذف مطالب این سرفصل ها از یک           .  استاندارد خدشه دار گردد  

طرح، عناوین سرفصل های حذف شده باید در طرح ذکر شده و دالیل و                    
 . توجیهات حذف هر سرفصل بیان گردد

o      و »  ...باید«،  »...ضروری است «، از واژه های      در تشریح مطالب استاندارد
رعایت موارد  .  برای بیان ضرورت و الزام استفاده شده است             »  ...نباید«

مشخص شده با این واژه ها برای تطابق یک طرح با این استاندارد ضروری               
 .است

o      برای بیان مواردی   »  ...شایسته است «و  »  ...توصیه می شود «همچنین از واژه
 است که رعایت آنها برای تطابق یک طرح با این استاندارد                  استفاده شده 

 .ضروری نیست، اما رعایت آنها توصیه می گردد

o   رعایت .  نیز برای بیان موارد اختیاری استفاده شده است         »  ...می توان«واژه
موارد مشخص شده با این واژه  برای تطابق یک طرح با این استاندارد                     

 .ضروری نیست
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o    ارگزار با کارفرما، می توان طرح انتقال و تحویل نرم افزار          در صورت توافق ک
در این صورت هریک از          .  را به صورت تدریجی تکمیل و ارائه کرد             

سرفصل هایی که در اصالحیه های بعدی طرح تکمیل خواهد شد، باید با                  
 .، مشخص گردد»در اصالحیه های بعدی تکمیل خواهد شد«عباراتی نظیر 

o    در هر سند      20 طرح که به منظور کنترل مستندات         قسمت های ابتدایی هر 
، فهرست   23، تاریخچه  22، تائیدیه  21مانند صفحه روکش    (گنجانده می شود     

، جزء الزامات این استاندارد نبوده و مشمول ضوابط عمومی              ...)مطالب و   
 .مستندسازی هر پروژه می باشد
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 ]صفحه روکش[

 ]تائیدیه[

 ]تاریخچه[

 ]فهرست مطالب[

 مقدمه . 1

 هدف 1-1

 امنه کاربردد 1-2

 تعاریف 1-2

 اختصارات 1-3

        اسناد مرتبط1-4

 *       مرور طرح1-5

 *       روش تغییر طرح1-6

 سازماندهی . 2

 ساختار 2-1

 وظایف و مسئولیت ها 2-2

 ارتباطات 2-3

 محدوده کار . 3

 تحویل دادنی ها 3-1

 فعالیت های انتقال و تحویل 3-2

 نصب و راه اندازی . 4

 برنامه نصب 4-1

 پیش نیازها 4-2

 روش تضمین کیفیت 4-3

 آموزش . 5

 برنامه آموزش 5-1

 *محتوای دوره ها 5-1

 روش تضمین کیفیت 5-2

 تبدیل اطالعات . 6

 برنامه تبدیل اطالعات 6-1

 *منابع اطالعاتی 6-2

 *برنامه های تبدیل 6-3

 *روش تضمین کیفیت 6-4

 اجرای آزمایشی . 7

 برنامه کلی 7-1
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 برنامه اجرایی 7-2

 روش تضمین کیفیت 7-3

 برنامه پذیرش و تحویل . 8

 مراحل و شرایط پذیرش 8-1

 مستندسازی 8-2

 ا و استانداردهافرم ها، رویه ه 9

 پیوست ها 10

 *واژه نامه 10-1
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باید توجه نمود که     .  در این بخش هریک از سرفصل های قالب یادشده تشریح می گردد            
سرفصل های استاندارد، با عبارات زیرخط دار مشخص شده است، و سایر عباراتی که در        

 .توضیح هر مطلب ذکر شده اند، جزء قالب استاندارد نمی باشند
   
 ]شصفحه روک[

 :در صفحه روکش طرح حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

o  طرح انتقال و تحویل نرم افزار«عنوان« 

o عنوان کامل پروژه 

o عنوان کارفرما 

o  عنوان کارگزار 

o تاریخ تهیه طرح 

o  به انضمام شماره اصالحیه(شناسه سند( 

o تعداد صفحات سند 

 ]تائیدیه[

 : شده باشددر قسمت تائیدیه، حداقل مطالب زیر باید ذکر

o  سند) یا تهیه کنندگان(نام، سمت و امضای تهیه کننده 

o  مسئول کنترل کیفی سند) یا افراد(نام، سمت و امضای فرد 

o  مسئول تائید و تصویب سند) یا افراد(نام، سمت و امضای فرد 

o تاریخ بررسی و تائید سند توسط هریک از تائیدکنندگان 

 ]تاریخچه[

 :لب زیر باید ذکر شده باشددر قسمت تاریخچه، حداقل مطا

o       هر یک از اصالحیه های پیشین و             24شماره و تاریخ تصویب 
 اصالحیه فعلی

o            شرح مختصری از دالیل صدور هر اصالحیه و شماره صفحات یا
 .شماره بندهایی که تغییر کرده است

 ]فهرست مطالب[

 :در فهرست مطالب، حداقل مطالب زیر باید ذکر شده باشد

o شماره بندهای سند 

                                                 
24 Approval 
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o عنوان کامل هر بند 

o شماره صفحه شروع هر بند 

توصیه می گردد در نسخه الکترونیکی سند، عنوان هر بند با استفاده از                
 .، به ابتدای بند مربوطه در سند متصل شود25امکان اتصال ابرمتنی

 مقدمه .1

 :مقدمه طرح باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 هدف 1-1

می توان به  .  الصه ذکر می گردد  در این بند، هدف از تهیه طرح به طور خ           
مواردی از قبیل نام پروژه، نام و مشخصات نرم افزاری که طرح برای آن               

 .تهیه می شود، اهداف کلی از تهیه طرح و ضرورت تهیه آن اشاره نمود

 دامنه کاربرد 1-2

نام .  دامنه کاربرد طرح به طور دقیق باید در این بند تشریح گردد                     
 .امنه طرح باید ذکر گرددمشمول در د) های(نرم افزار

در صورتی که مطالب مندرج در طرح تنها تا زمان معینی معتبر است، این               
 .محدودیت باید بروشنی مورد اشاره قرار گیرد

به عنوان (ممکن است انتقال و تحویل نرم افزار در چند مرحله صورت گیرد            
 در این   ).مثال،  بخش های مختلف نرم افزار در مراحل مختلف تحویل شوند         

صورت الزم است ارتباط این مراحل در این قسمت مورد اشاره قرار                  
 . گیرد

 تعاریف و اختصارات 1-3

کلیه واژگان تخصصی و اصطالحاتی که در تهیه طرح از آنها استفاده                 
شده است، باید در این قسمت ذکر شده و برای هریک تعریف روشنی                   

 . ارائه گردد

 پروژه تهیه شده است،        26ژگاندرصورتی که سند دیگری به عنوان وا         
 .می توان به جای تکرار مطالب آن در این بند، به آن سند ارجاع داد

                                                 
25 Hyperlink 
26 Glossary 
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 اختصارات 1-4

مورداستفاده در طرح، باید فهرست       )   های27کوته نوشت(کلیه اختصارات    
 .شده و تشریح گردند

 اسناد مرتبط 1-5

 :در این بند فهرست و مشخصات اسناد زیر باید ذکر شود

o       که برای تهیه طرح از آنها استفاده شده است              منابع و مراجعی
 ...)کتابهای مرجع، اسناد قراردادی و قانونی، (

o سایر اسناد پروژه که در این طرح به آنها ارجاع داده شده است. 

o استاندارد حاضر 

برای هر سند فهرست شده در این بند، مشخصات کامل سند، تا حدی که                
در مورد  .  ، باید ذکر گردد     شناسایی سند به صورت یگانه ممکن باشد         

، ناشر، نوبت چاپ و تاریخ      )یا نویسندگان (کتابها، ذکر عنوان، نام نویسنده      
در مورد سایر اسناد، عنوان کامل، شناسه سند،          .  انتشار توصیه می شود  

 .و تاریخ انتشار باید قید گردد) درصورت وجود(شماره اصالحیه 

 *مرور طرح 1-6

ح و محتوای اجمالی هر قسمت، باید          در این بند، قسمت های مختلف طر       
 .به صورت گذرا تشریح گردد

 *روش تغییر طرح 1-7

. در این بند، روش و ضوابط تجدیدنظر و تغییر طرح باید تشریح گردد                 
اشاره به مواردی از قبیل مرجع یا مراجع تصمیم گیری برای تجدیدنظر،              

یه بعدی توص  )  های (تغییر، کنترل، تائید، تصویب و انتشار اصالحیه            
اگر برنامه زمانی خاصی برای تجدیدنظر و تغییرات آینده طرح            .  می گردد

با ذکر تاریخ های مشخص یا با ارجاع به         (مورد نظر می باشد، این برنامه       
همچنین فهرست کسانی که در        .باید ذکر شود   )  مراحل و مقاطع پروژه    

 این  صورت تغییر طرح، نسخه تغییریافته را دریافت خواهند کرد، باید در            
 .قسمت ذکر شود

 سازماندهی .2

 :بخش سازماندهی باید حداقل شامل بندهای زیر باشد
                                                 

27 Abbreviations (Acronyms) 
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 ساختار 2-1

در این بند آن بخش از ساختار سازمانی پروژه که در فرآیند تحویل                    
 28نرم افزار به صورت مستقیم درگیراست، باید درقالب یک نمودارتشکیالتی       

دهای سازمانی کارگزار   ضوابط ترسیم این نمودار به استاندار     .  ارائه گردد 
 :بستگی دارد، اما رعایت نکات زیر ضروری است

o                برای هر یک از عناصر موجود در نمودار، عنوان کامل و گویایی
 .باید ذکر شود

o    باید به نحو مناسبی از    ...)  کمیته، گروه، واحد،    (واحدهای سازمانی
 .متمایز گردند...) مدیر، مسئول، (افراد 

o    ش دهی باید به طور مشخص و بدون ابهام       خطوط فرماندهی و گزار
 .ترسیم شده باشند

o ذکر اسامی افرادی که در این ساختار نقش دارند، ضروری است . 

در صورتی که ساختار سازمانی پروژه در طرح مدیریت پروژه یا اسناد              
مشابه تشریح شده باشد، می توان به جای تکرار مطالب، با تعیین                      

 به صورت مستقیم در فرآیند تحویل نرم افزار       بخش هایی از این ساختار که    
 .موثر هستند، به  سند یادشده ارجاع داد

 وظایف و مسئولیت ها 2-2

در این بند، وظایف، اختیارات و مسئولیت های هریک از ارکان و عناصر                
ذکر شده اند، باید تشریح    )  1-2(موثر در فرآیند تحویل نرم افزار، که در بند         

 برای تشریح این وظایف و اختیارات الزم             رعایت قالب خاصی   .  گردد
نیست، اما درهر صورت توضیحات ارائه شده باید به اندازه کافی                     

 .تعیین کننده مسئولیت و حدود اختیارات هریک از ارکان یاد شده باشد

در صورتی که وظایف و مسئولیت ها در طرح مدیریت پروژه یا اسناد                  
 تکرار مطالب، با تعیین          مشابه تشریح شده باشد، می توان به جای           

بخش هایی از این ساختار که به صورت مستقیم در فرآیند تحویل نرم افزار            
 .موثر هستند، به  سند یادشده ارجاع داد

                                                 
28 Organization Chart 
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 ارتباطات 2-3

دراین بند، باید نحوه برقراری ارتباطات بین آن بخش از اعضای سازمان              
ر موثر  اجرای پروژه که به صورت مستقیم در فرآیند تحویل نرم افزا               

، )عوامل کارفرما و ناظر   (هستند، و عناصر خارج از سازمان اجرای پروژه         
همچنین توصیه می شود اطالعات الزم برای برقراری ارتباط         .  تعیین گردد 
ذکر ...) نشانی، تلفن، نمابر، پست الکترونیکی، ساعات تماس و       (با هر عضو    

 .گردد

ژه یا سایر اسناد مشابه      مطالب این بند را می توان به  طرح مدیریت پرو           
 .ارجاع داد

 محدوده کار .3

 :بخش محدوده کار باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 تحویل دادنی ها 3-1

در این بخش، فهرست و مشخصات آن بخش از فرآورده های پروژه که               
باید در مرحله انتقال به کارفرما تحویل شود، باید بدقت و بروشنی ذکر                

 این فرآورده ها در سایر اسناد پروژه         در صورتی که مشخصات    .  گردد
تعیین شده است، می توان ضمن ارائه فهرست تحویل دادنی ها، به آن اسناد           

 .ارجاع داد

 فعالیت های انتقال و تحویل 3-2

به طور . در این بخش، فعالیت های الزم برای تحویل نرم افزار باید ذکر گردد      
 :ر انجام می شودمعمول فعالیت های زیر در فرآیند تحویل نرم افزا

o نصب و راه اندازی نرم افزار در محیط عملیاتی 

o آموزش کاربران 

o تبدیل اطالعات اولیه سیستم 

o اجرای آزمایشی 

o دادنی ها  توسط کارفرما پذیرش تحویل 

برنامه فعالیت های تحویل که در این بخش ذکر می گردد، باید دربردارنده             
 :اطالعات زیر باشد

o عنوان هر فعالیت 

o وع و خاتمه هر فعالیتزمان شر 
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o پیش نیاز برای هر فعالیت) های (فعالیت 

توضیحات بیشتر در مورد فعالیت ها را می توان به بندهای متناظر در طرح            
 .انتقال و تحویل نرم افزار ارجاع داد

 نصب و راه اندازی .4

 :بخش نصب و راه اندازی باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 برنامه نصب 4-1

. م افزار در محیط عملیاتی باید دراین قسمت تشریح شود          برنامه نصب نر  
 :توضیحات ارائه شده در این بند باید پرسش های زیر را پاسخ دهند

o  آیا نصب به صورت مرحله ای صورت می گیرد،       :  مرحله بندی نصب
یا یکباره؟ در پاره ای از موارد ممکن است نصب نرم افزار ابتدا در             

ه و سپس در محیط استفاده         صورت گرفت  29یک محیط آزمایشی  
همچنین ممکن است اجزای مختلف نرم افزار در       .  واقعی نصب شود  

 .مراحل مختلف نصب گردند

o نصب خواهد شد) یا محل هایی(نرم افزار دقیقاً در چه محل : مکان. 

o تاریخ های :  در صورت مرحله ای بودن    (تاریخ دقیق نصب     :  زمان
 بیش از یک روز      در صورتی که فعالیت های نصب     ).  دقیق نصب 

 .به طول می انجامد، تاریخ شروع و خاتمه نصب باید ذکر شود

o مسئول نصب   1-2کدام یک از نفرات اشاره شده در بند         :  مسئولیت 
 نرم افزار خواهد بود؟

                                                 
29 Pilot 
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 پیش نیازها 4-2

در این بند  پیش نیازهایی که پیش از نصب نرم افزار تامین آنها الزم است،              
... ، فضای کاری، مجوزهای ورود و خروج، و         اعم از سخت افزار، نرم افزار   

در هر مورد، مسئولیت تامین هر پیش نیاز       .  باید بدقت و بروشنی ذکر گردد     
 .باید مشخص گردد

همچنین توصیه می شود روش برخورد با موارد اضطراری که ممکن است        
 .منجر به عدم تامین پیش نیازها گردد نیز تشریح شود

 روش تضمین کیفیت 4-3

ند روش تضمین کیفیت فعالیت های نصب نرم افزار باید تشریح            در این ب  
توضیحات ارائه شده باید روشن کند این فعالیت ها از سوی کارگزار           .  گردد

و کارفرما چگونه کنترل شده و با تحقق چه شرایطی خاتمه یافته تلقی                  
 می شوند؟

 
 آموزش .5

 :بخش آموزش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 موزشبرنامه آ 5-1

در این بند، برنامه آموزش هایی که ارائه آنها به کاربران برای تحویل                  
اطالعات زیر باید   .  نرم افزار و استفاده از آن الزم است، باید تشریح گردد          

 :در این بند ارائه شود

o آموزشی الزم) های(عنوان دوره 

o کاربرانی که باید در هر دوره حضور داشته              :  شرکت کنندگان
ات ارائه شده باید مشخص کننده تعداد شرکت کنندگان       اطالع.  باشند
توصیه می شود شرکت کنندگان حتی المقدور با ذکر نام             .  باشد

در مواردی که تعیین نام شرکت کننده میسر نیست،          .  تعیین گردند 
سمت شرکت کننده یا مسئولیت معرفی شرکت کننده باید مشخص          

 . شود

o ه هر دوره را ارائه می کننداسامی فرد یا افرادی ک: ارائه دهندگان. 

o ها (مکان برگزاری دوره: مکان( 

o ها (تاریخ و ساعت دقیق برگزاری دوره: زمان ( 
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o  برای ...)  کتاب، جزوه، اسالید،    (چه منابع آموزشی    :  منابع آموزشی
 اجرای دوره الزم است، و مسئولیت تامین هر منبع به عهده کیست؟

o   فضا، وسایل   (ی   چه منابع کمک آموزش     :  منابع کمک آموزشی
برای اجرای دوره الزم است، و مسئولیت            ...)  بصری،  -سمعی

 تامین هر منبع به عهده کیست؟

 *محتوای دوره ها 5-2

در این بند، سرفصل مطالبی که در هر دوره ارائه می گردد، به صورت                  
 .مستقیم یا با ارجاع به سایر منابع و مستندات پروژه باید تشریح گردد

 تروش تضمین کیفی 5-3

در این بند روش تضمین کیفیت فعالیت های آموزش نرم افزار باید تشریح             
توضیحات ارائه شده باید روشن کند این فعالیت ها از سوی کارگزار           .  گردد

و کارفرما چگونه کنترل شده و با تحقق چه شرایطی خاتمه یافته تلقی                  
ن، آزمو(می شوند؟ توصیه می شود روش ارزیابی آموزش های ارائه شده          

 .مشخص گردد...) مصاحبه، پرسشنامه، 

 تبدیل اطالعات .6

 :بخش تبدیل اطالعات باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 برنامه تبدیل اطالعات 6-1

در این بند، استراتژی و برنامه تبدیل اطالعات، یعنی فعالیت هایی که منجر             
زار می گردد،  به تولید اطالعات اولیه موردنیاز برای استفاده عملی از نرم اف          

توصیه می شود اطالعات ارائه شده، پاسخگوی           .  باید تشریح شود     
 :پرسش های زیر باشد

o            آیا اصوالً استفاده عملی از نرم افزار، با اطالعات اولیه آغاز خواهد
شد؟ در این صورت چه اطالعاتی به عنوان اطالعات اولیه تولید و            

 تحویل می گردد؟

o        چه منابع اطالعاتی، در چه محدوده       برای تولید اطالعات اولیه از
 استفاده خواهد شد؟) دستی یا مکانیزه(زمانی و در چه قالبی 

o               آیا پس از تبدیل و تحویل اطالعات اولیه، بازنگری و تصحیح این
 اطالعات توسط کاربران ضروری است؟
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 *منابع اطالعاتی 6-2

 نرم افزار  در صورتی که انجام فعالیت های تبدیل اطالعات در جریان تحویل         
پیش بینی شده باشد، در این بند باید مشخصات منابع اطالعاتی که از آنها              

 . به عنوان ورودی این فعالیت ها استفاده می شود، باید تشریح گردد

اطالعاتی که در محیط های رایانه ای ذخیره شده  و        (در مورد منابع مکانیزه     
 :ص گردد، اطالعات زیر باید مشخ)قابل بازیابی می باشند

o عنوان 

o    درصورتی که اطالعات این منبع دریکی از         ):  فرمت(قالب فیزیکی
ذخیره شده است، تنها     ...)   ،   DBF  ،Excel(قالبهای شناخته شده   

درغیر این صورت، اطالعات الزم برای      .  ذکر نوع قالب کافی است     
 .استخراج اطالعات باید ذکر گردد

o                اطالعات الزم برای     نام بانک  اطالعاتی، جدول، فایل یا سایر
 شناسایی محل فیزیکی یا منطقی ذخیره سازی داده ها

o                 محل نگهداری فیزیکی نسخه ای از منبع اطالعاتی که به عنوان
 .ورودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

o  ورودی(شناسه اقالم یا ستونهای مورد استفاده در تبدیل( 

o ستون ورودیشناسه اقالم یا ستونهای خروجی به ازای هر قلم یا  

o ضوابط و شرایط پذیرش مقادیر ورودی 

o  فرمول ها، تبدیل کدها، (ضوابط تبدیل(... 
 

،  اطالعات   )اطالعاتی که به صورت کاغذی موجودند    (در مورد منابع دستی     
 :زیر باید مشخص گردد

o عنوان 

o  فرم یا قالب ثبت اطالعات دستی 

o                عنوان محل نگهداری فیزیکی نسخه ای از منبع اطالعاتی که به 
 .ورودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

o  ورودی(شناسه اقالم مورد استفاده در تبدیل( 

o شناسه اقالم یا ستونهای خروجی به ازای هر قلم ورودی 

o ضوابط و شرایط پذیرش مقادیر ورودی 
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o  فرمول ها، تبدیل کدها، (ضوابط تبدیل(... 

ذکر شده باشد،   در صورتی که اطالعات یادشده در اسناد طراحی سیستم           
 .مطالب این بند را می توان به اسناد مرتبط ارجاع داد

 *برنامه های تبدیل 6-3

در صورتی که انجام فعالیت های تبدیل اطالعات در جریان تحویل نرم افزار           
پیش بینی شده باشد، در این بند مشخصات برنامه ها و ابزارهای نرم افزاری          

 تبدیل اطالعات مکانیزه استفاده      که از آنها برای ورود اطالعات دستی یا         
 . می شود، باید تشریح گردد

 *روش تضمین کیفیت 6-4

در این بند روش تضمین کیفیت فعالیت های تبدیل اطالعات باید تشریح                
توضیحات ارائه شده باید روشن کند این فعالیت ها از سوی کارگزار           .  گردد

یافته تلقی  و کارفرما چگونه کنترل شده و با تحقق چه شرایطی خاتمه                 
می شوند؟ توصیه می شود نحوه بازبینی و صحه گذاری نتایج تبدیل بدقت           

 .مشخص گردد
 

 اجرای آزمایشی .7

 :این بخش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

 برنامه کلی 7-1

در این بند، استراتژی و برنامه کلی اجرای آزمایشی نرم افزار باید تشریح             
 :ر این بند گنجانده شودتوصیه می شود مطالب زیر د. گردد

o   اجرای موازی با سیستم قبلی، نصب       :  استراتژی اجرای آزمایشی
و تسری مرحله به مرحله نرم افزار به واحدهای مختلف استفاده            

 ...کننده، 

o مدت اجرای آزمایشی 

o آزمون های الزم 

 برنامه اجرایی 7-2

حل و  در این بند، برنامه اجرایی اجرای آزمایشی نرم افزار، شامل مرا               
مقاطع، کاربران، دستگاههای مورد استفاده، مسئولیت اجرا، هماهنگی و             

 . نظارت، و نحوه گزارشدهی باید ذکر گردد
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 روش تضمین کیفیت 7-3

در این بند روش تضمین کیفیت فعالیت های اجرای آزمایشی باید تشریح              
ر توضیحات ارائه شده باید روشن کند این فعالیت ها از سوی کارگزا          .  گردد

و کارفرما چگونه کنترل شده و با تحقق چه شرایطی خاتمه یافته تلقی                  
می شوند؟ درصورتی که اجرای آزمون پذیرش کاربر در این مرحله                  

 .آزمون مرتبط باید مورد اشاره قرارگیرد) های(پیش بینی شده است، طرح

 برنامه پذیرش و تحویل .8

 :این بخش باید حداقل شامل بندهای زیر باشد

  شرایط پذیرشمراحل و 8-1

در صورتی که پذیرش نرم افزار توسط کارفرما در چند مرحله صورت               
، در این بند شرایط      )به عنوان مثال، تحویل موقت و تحویل دائم        (می گیرد  

پذیرش نرم افزار توسط کارفرما    .  پذیرش در هر مرحله باید تشریح گردد       
ن توانایی  معموالً منوط به انجام یک دوره آزمون پذیرش است که در آ               

نرم افزار تحویل شده در برآورده کردن نیازهای اعالم شده در اسناد قبلی            
در این صورت    ).  30تحلیل قابلیت ردیابی   (باید بررسی و اثبات شود          

آزمون پذیرش یا سایر اسناد مرتبط که به  این منظور تهیه شده            )  های(طرح
 .یا خواهد شد، باید مورد اشاره قرار گیرد

 مستندسازی 8-2

 این بند مستندات الزم برای ثبت و مستندسازی فرآیند پذیرش فرآورده            در
در .  باید مشخص شود  )  مانند فرم ها و صورت جلسات تحویل     (نرم افزاری  

 .مورد هر سند، مسئولیت تنظیم و تائید باید تعیین گردد

 فرم ها، رویه ها و استانداردها .9

و استانداردهای مورد ارجاع در سایر       کلیه فرم ها، رویه ها    ،  بخشدر این   
 .قسمت های طرح باید جمع بندی و ارائه گردد

 

                                                 
30 Traceability Analysis 
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 پیوست ها 10

کلیه مطالب کمکی که ذکر آنها برای فهم مطالب طرح الزم است، باید به                  
بویژه وجود پیوست زیر در     .  صورت پیوست به انتهای طرح افزوده شود       

 :انتهای طرح توصیه می شود

 *واژه نامه 10-1

ان و اصطالحات فنی استفاده شده در طرح باید در این بخش                کلیه واژگ 
 31برای هر واژه، ذکر برابر انگلیسی و کوته نوشت           .  توضیح داده شوند   

واژه نامه باید برحسب حروف الفبای       .  درصورت وجود ضروری است    (
فارسی نیز  -توصیه می شود واژه نامه انگلیسی    .  فارسی مرتب شده باشد    

 .ارائه گردد
 

                                                 
31 Abbreviation 
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 نمونه ای از یک طرح انتقال و تحویل نرم افزار )1پیوست

 
در این قسمت نمونه ای از یک طرح انتقال و تحویل نرم افزار برای یک پروژه نرم افزاری                  

این نمونه تنها برای تشریح بیشتر مطالب ذکر شده است و نباید آن             .  فرضی ارائه می گردد  
 که این مثال تنها برای روشن        همچنین توجه کنید  .  را جزئی از استاندارد محسوب نمود      

. ساختن کاربرد استاندارد حاضر تهیه شده و صحت محتوای آن مورد نظر نبوده است                
در پاره ای از موارد، برخی مطالب  به دلیل رعایت اختصار حذف شده است، که این موارد                 

 . مشخص گردیده است]...[با عالمت 
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 »الف«سازمان 

 معاونت برنامه ریزی

  آمار و اطالعاتمدیریت

 
 طرح انتقال و تحویل نرم افزار

 پروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی
 
 

 
 AMAR.DP.1:             شناسه سند

 1:       شماره اصالحیه

 31/3/83:           تاریخ انتشار

      50:        تعداد صفحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »ب«شرکت 

 
هرگونه تکثیر و .  صرفاً در محدوده توافق شده با کارفرما قابل انتشار و توزیع استاین سند

 .توزیع همه یا بخشی از این سند در خارج از این محدوده ممنوع می باشد
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 تائیدیه

  نام و نام خانوادگی سمت تاریخ امضا

 تهیه کننده عباس عباسی مدیر فنی پروژه 25/3/83 

 کنترل کیفیت علی علوی  QA مسئول 30/3/83 

 تصویب کننده حسین حسینی مدیر پروژه 31/3/83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخچه
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 مقدمه .1
 

 هدف 1-1

  افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی      نرماین سند دربردارنده طرح انتقال و تحویل          
 و  برنامه زمانی ،  مراحلمشخص کردن   هدف از تهیه این طرح،       .  می باشد»  الف«سازمان  

در این  .  انتقال نرم افزار ضروری است     ضوابط فعالیت هایی است که انجام آنها در مرحله        
زمایشی تشریح  طرح فعالیت های نصب و راه اندازی، آموزش، تبدیل اطالعات و اجرای آ             

 .شده و شرایط و مراحل پذیرش نرم افزار مشخص می گردد
  

 دامنه کاربرد 1-2

جمع آوری و  دامنه کاربرد این طرح، محدود و منحصر به فرآیند انتقال و تحویل نرم افزار               
همین طرح  )  1-4(می باشد، که اجزای آن در بند         »  الف« سازمان   انتشار آمارهای فصلی  

 .فهرست شده است
 

 یف و اختصاراتتعار 1-3

 :در نگارش این طرح، اصطالحات زیر مورد استفاده قرار گرفته است

منظور از پروژه، پروژه تهیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی           :  پروژه  1-3-1
 .می باشد

 .می باشد» الف«منظور از کارفرما، دفتر آمار و اطالعات سازمان : کارفرما 1-3-2

 .می باشد» ب«ظور از کارگزار، شرکت من: کارگزار 1-3-3

است، که به موجب قرارداد با کارفرما وظایف         »  ج« منظور از ناظر، شرکت       :ناظر  1-3-4
 . نظارت بر اجرای پروژه را برعهده گرفته است

1-3-5 ]...[ 
 

 اختصارات 1-4

 :در نگارش این طرح، اختصارات زیر مورد استفاده قرار گرفته است

1-3-1 PMP :ت پروژهطرح مدیری 

1-3-2 VVP :طرح تصدیق و صحه گذاری 

1-3-5 ]...[ 
 

 اسناد مرتبط 1-5

o شرح خدمات پیوست قرارداد پروژه 

o  طرح مدیریت پروژه، به شناسهAMAR.PMP.1 

o  طرح آزمون پذیرش نرم افزار، به شناسهAMAR.UTP.1 

o ]...[ 
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 مرور طرح 1-6

ازماندهی، مراحل،   سازمان اجرای فرآیند تحویل، شامل س       2پس از این مقدمه، در فصل        
 ..وظایف و مسئولیت ها تشریح خواهد شد

 . به تشریح مراحل و زمانبندی اجرای این مراحل اختصاص دارد3فصل 

]...[ 
 

 روش تغییر طرح 1-7

طرح حاضر در صورت بروز یکی از حاالت زیر باید مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار                    
 :گیرد

o وژهدرخواست تغییر طرح توسط مدیر فنی یا مدیر پر 

o  روز10انحراف زمانی اجرای طرح به میزان بیش از  

پس از هر تغییر    .  هرگونه تغییر در مفاد این طرح، باید توسط مدیر پروژه تصویب گردد             
صورت گرفته  )  ات(طرح، مدیر پروژه موظف است از آگاهی همه نفرات ذینفع در تغییر               

 .اطمینان حاصل نماید

 .مدیریت پیکربندی پروژه می باشدسایر ضوابط تغییر در طرح مشمول طرح 
 

 سازماندهی .2

 ساختار     2-1

 . ساختار واحدها و عناصر درگیر در فرآیند تحویل نرم افزار در نمودار زیر ارائه شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اسامی نفرات تخصیص یافته به ارکان سازمانی عبارتند از

 : ..............مدیر پروژه -

 ...: ...........مدیر فنی -

 : ..............مسئول تضمین کیفیت -

 : ..............مسئول تیم عملیات -

 : ..............مسئول تیم توسعه -

 مدیر پروژه

 مسئول تضمین کیفیت مدیر فنی

 مسئول تیم توسعه مسئول مستندسازی و آموزش مسئول تیم عملیات
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 : ..............مسئول مستندسازی و آموزش -
 

 وظایف و مسئولیت ها 2-2

 مدیر پروژه 

 هماهنگی و اعمال مدیریت عمومی . 1

 و اصالحات آنافزار تصویب نهایی طرح انتقال و تحویل  . 2

 صیص منابع الزمتخ . 3

 برقراری ارتباط با نماینده کارفرما و ایجاد هماهنگی های الزم . 4

 مسئول تضمین کیفیت

 برنامه ریزی و اجرای فعالیت های تضمین کیفیت در جریان تحویل نرم افزار . 1

 کنترل و تائید اسناد برنامه ریزی تحویل نرم افزار . 2

 فنیمدیر 

 تحویل نرم افزاربرنامه ریزی، نظارت و هماهنگی بر فرآیند  . 1

  و اصالحات آن نرم افزارتایید طرح انتقال و تحویل . 2

 هماهنگی تیم های توسعه، عملیات و مستندسازی و آموزش . 3

 توسعهمسئول تیم 

 اجرایی نرم افزارجهت نصبهای  تحویل نسخه . 1

  تهیه و ارائه برنامه های نصب و تبدیل اطالعات . 2

  آزمایشیپیگیری رفع اشکاالت گزارش شده درجریان اجرای . 3

 تیم عملیاتمسئول 

برنامه ریزی و هدایت عملیات نصب، تبدیل اطالعات و پشتیبانی نرم افزار حین                  . 1
 اجرای آزمایشی

 سازمان و پیگیری رفع مشکالت      ITبرقراری ارتباط با مسئول پشتیبانی فنی واحد         . 2
  اجرایی-تدارکاتی 

 آماده سازی محیط نصب و استفاده از نرم افزار . 3

 ازی و آموزشمستندسمسئول 

 برنامه ریزی و اجرای عملیات آموزش کاربران . 1

 مشارکت در مرحله اجرای آزمایشی، به منظور رفع اشکاالت کاربران . 2

 ارتباطات     2-3

شامل مکاتبات رسمی، اعالم نیازها، ارسال      (ارتباط با کارفرما به صورت رسمی         2-3-1
ه کتباً معرفی شده است،      از طریق نماینده تام االختیار کارفرما ک       ...)  برنامه ها و   

 .صورت خواهد پذیرفت

کلیه ارتباطات رسمی با کارفرما و ناظر به شکل تهیه و ارسال نامه رسمی بر روی        2-3-2
 .سربرگ شرکت، با امضای مدیر پروژه انجام می شود
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هماهنگی فنی و اجرایی الزم بین تیم اجرایی پروژه و عناصر کارفرما در محیط                  2-3-3
 سازمان به صورت شفاهی      ITپشتیبانی فنی واحد      عملیاتی، از طریق مسئول       

صورت خواهد گرفت، مگر در مواردی که به تشخیص مدیر پروژه، برقراری                  
 .تماس می بایست به صورت کتبی و رسمی ثبت و نگهداری شود

ارتباط داخلی بین اعضای تیم پروژه به صورت شفاهی و ارسال نامه الکترونیکی              2-3-4
(e-mail)رسمی صورت می گیرد . 

 .ارتباط با کلیه کارکنان کلیدی پروژه، باید از طریق تلفن همراه امکان پذیر باشد 2-3-5

نام، نشانی و روش تماس با هریک از ارکان پروژه در جدول زیر آورده شده                     2-3-6
 :است

 زمان تماس نحوه تماس
نام و نام 
 خانوادگی

 سمت

 نشانی .... ط –....  پ -.... خ –تهران 

 تلفن 1111111

 نمابر 1111112

mmohammadi@alef.org ا. پ. 

 نماینده کارفرما یمحمد محمد 16:00 الی 8:00

 نشانی ... ط –...  پ –...  خ –تهران 

 تلفن 3333333

 نمابر 3333334

 همراه 09121111111

hhoseyni@be.com ا.پ. 

 مدیر پروژه حسین حسینی 20:00 الی 8:00

 نشانی ... ط –... پ  –...  خ –تهران 

 تلفن 3333333

 نمابر 3333334

 همراه 09122222222

aabbassi@be.com ا.پ. 

 مدیر فنی عباس عباسی 22:00 الی 8:00

 
 فعالیت ها .3

 تحویل دادنی ها 3-1

 :فرآورده های زیر در مرحله انتقال به کارفرما تحویل خواهد شد

 ردیف شرح/عنوان نوع

 1 ) نسخه نهایی(ه اجرایی نرم افزار نسخ نرم افزار

 2 پایگاه اطالعاتی سیستم با اطالعات اولیه بانک اطالعاتی

 3 راهنمای نصب و استقرار سند

 4 راهنمای کاربران سند

 5 راهنمای عملیاتی سیستم سند

 5 طرح آزمون پذیرش سند
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 فعالیت های انتقال و تحویل 3-2

 : تحویل نرم افزار پیش بینی شده استفعالیت های زیر در فرآیند انتقال و

 ردیف عنوان پیش نیاز شروع خاتمه

 1 نصب نرم افزار در محیط عملیاتی - .... ....

 2 آموزش کاربران 1 .... ....

 3 تبدیل اطالعات اولیه سیستم 1 .... ....

 4 اجرای آزمایشی 2 و 3 .... ....

 5 تحویل رسمی نرم افزار 4 .... ....

  .ت هریک از فعالیت های یادشده در بخش های بعدی این طرح تشریح شده استجزئیا
 

 نصب و راه اندازی .4

 برنامه نصب  4-1

 :نصب نرم افزار در دو مرحله صورت خواهد پذیرفت

o   در این مرحله نرم افزار سیستم در محل دفتر آمار و اطالعات              :  نصب در مرکز
نصب ....   طبقه   –  1 ساختمان شماره    –.  .... شماره   –....  سازمان، واقع در خیابان     

 . خواهد بود15/4/83تاریخ نصب . خواهد شد

o     در این مرحله نرم افزار سیستم در سازمان استان            :  نصب در استان نمونه .....
تاریخ نصب  .  نصب خواهد شد  ...................................................................  به نشانی  

 .اهد بود خو1/5/83

الزم به ذکر است    .  مسئولیت نصب در هر دو مرحله به عهده مسئول تیم عملیات می باشد          
که برنامه ارائه شده در این طرح منحصراً در مورد فعالیت های نصب و تحویل در مرکز                

 .بوده و برنامه تحویل نرم افزار در استان نمونه متعاقباً ارائه خواهد شد
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 پیش نیازها  4-2

 :ز نصب نرم افزار، منابع و شرایط زیر باید تامین شده باشند پیش ا
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش تضمین کیفیت  4-3

 از نظر صحت نصب و      ITفعالیت نصب نرم افزار در پایان توسط مسئول پشتیبانی واحد          
 .  کنترل خواهد شدITعدم ایجاد اشکاالت جانبی برای شبکه داخلی واحد 

همچنین پس از پایان نصب نرم افزار و گزارش آن توسط مسئول تیم عملیات، مسئول                  
تضمین کیفیت پروژه، از محل بازدید به عمل آورده و صحت عملیات را مطابق با                        

 .چک لیست نصب نرم افزار کنترل خواهد نمود

در صورت گزارش اشکال، تیم عملیات موظف به رفع اشکاالت گزارش شده در اسرع                  
 . وقت می باشد

 آموزش .5

 برنامه آموزش  5-1

 : پیش بینی شده استدو دوره آموزشی زیر برای کاربران سیستم

 دوره آموزش کاربری سیستم) الف

این دوره برای آموزش نحوه استفاده عملی از سیستم برای کاربران عادی                    
 :سیستم طراحی شده است و مشخصات آن به شرح زیر می باشد

 :شرکت کنندگان

 )واحد آمار و اطالعات............................. (آقای  . 1

 )واحد آمار و اطالعات.............. (...............خانم  . 2

 )واحد آمار و اطالعات............................. (خانم  . 3

 )ITواحد ............................. (آقای  . 4

 یک نفر به معرفی دفتر مدیریت سازمان . 5

ردیف شرح مسئول تامین

  سازمانITواحد 
 دستگاه کامپیوتر با تجهیزات جانبی، با 4: سخت افزار

  سیستمSRSمشخصات ذکر شده در سند 

1 

  سازمانITواحد 

 Windows XPنصب سیستم عامل : سیستم عامل
گیرنده و سیستم عامل برروی کامپیوترهای سرویس 

Windows 2000برروی کامپیوتر سرویس دهنده   

2 

 تیم عملیات

-MSنصب نرم افزار : نرم افزار مدیریت اطالعات

SQL Server 2000 بر روی کامپیوتر 
 سرویس دهنده

3 

  سازمانITواحد 
 نفر اعضای تیم عملیات 3امکان تردد و حضور برای 

 ز سازمان به مدت یک روITدر واحد 

4 
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 :ارائه دهنده

 )مسئول مستندسازی و آموزش............................... (خانم 

 :مکان

  سالن اجتماعات– سازمان ITواحد 

 :زمان

 12:30 الی 8:30 ساعت 20/4/83: جلسه اول

 16:00 الی 14:00 ساعت 20/4/83: جلسه دوم

 12:00 الی 8:30 ساعت 21/4/83: جلسه سوم

 12:00 الی 8:30 ساعت 22/4/83: جلسه چهارم

 :منابع آموزشی

تندسازی و  یک نسخه از این جزوه توسط مسئول مس          .  راهنمای کاربران 
آموزش تحویل خواهد شد و پیش از شروع جلسات توسط مسئول                    

 . به تعداد شرکت کنندگان تکثیر و توزیع می گرددITپشتیبانی فنی واحد 

 :منابع کمک آموزشی

 ) نفر6به اندازه (فضای آموزشی 

 تخته وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 .) سازمان می باشدITتامین امکانات فوق به عهده واحد (

 دوره آموزش راهبری سیستم) ب

این دوره برای آموزش نحوه نگهداری و راهبری سیستم برای راهبران سیستم               
 :طراحی شده است و مشخصات آن به شرح زیر می باشد

 :شرکت کنندگان

 )واحد آمار و اطالعات............................. (خانم  . 1

 )ITواحد ............................. (آقای  . 2

 :ارائه دهندگان

 )مسئول مستندسازی و آموزش............................... (خانم  . 1

 )مسئول تیم عملیات............................... (آقای  . 2

 :مکان

  سالن اجتماعات– سازمان ITواحد 

 :زمان

 12:30 الی 8:30 ساعت 23/4/83: جلسه اول

 16:00 الی 14:00 ساعت 23/4/83: جلسه دوم

 :نابع آموزشیم
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یک نسخه از این جزوه توسط مسئول               .  راهنمای عملیاتی سیستم    
مستندسازی و آموزش تحویل خواهد شد و پیش از شروع جلسات توسط             

 به تعداد شرکت کنندگان تکثیر و توزیع           ITمسئول پشتیبانی فنی واحد       
 .می گردد

 :منابع کمک آموزشی

 ) نفر4به اندازه (فضای آموزشی 

 ردتخته وایت ب

 ویدئو پروژکتور

 .) سازمان می باشدITتامین امکانات فوق به عهده واحد (

 محتوای دوره ها  5-2

، و  راهنمای کاربران محتوای دوره آموزش کاربری سیستم مطابق با سرفصل های              
 راهنمای عملیاتی سیستم  محتوای دوره آموزش راهبری سیستم مطابق با سرفصل های         

 .خواهد بود

  کیفیتروش تضمین  5-3

برگزاری کلیه جلسات آموزشی توسط مسئول تضمین کیفیت پروژه، به صورت                    
 .حضوری بازدید و ممیزی خواهد شد

در پایان برگزاری هر دوره از شرکت کنندگان آزمون کتبی به عمل آمده و هریک از                    
کسب نمایند، موظف به شرکت در دوره تکمیلی         %  60شرکت کنندگان که امتیاز کمتر از       

 .شندمی با
 

 تبدیل اطالعات .6

 برنامه تبدیل اطالعات 6-1

 :اطالعات اولیه زیر در جریان تحویل نرم افزار تولید و تحویل خواهد شد

o    این اطالعات از سیستم جامع نیروی انسانی          :  اطالعات واحدهای سازمانی
برای تبدیل این اطالعات از نرم افزار       .  سازمان استخراج و تبدیل خواهد شد      

 .  استفاده خواهد شدUnitInfoEtxractجانبی 

o         این اطالعات از فرم های     :  اطالعات مربوط به انواع عملیات خدماتی سازمان
استخراج و در محیط خود نرم افزار،        )  الف/234فرم  (ثبت عملیات خدماتی     

 .وارد خواهد شد

در هردو مورد، پس از تبدیل اطالعات اولیه، صحت اطالعات تبدیل شده توسط                     
و درصورت لزوم تصحیحات الزم در محیط نرم افزار صورت خواهد کاربران بررسی   

 . گرفت

 منابع اطالعاتی 6-2

 :به منظور تبدیل اطالعات اولیه، از منابع زیر استفاده خواهد شد
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 بانک اطالعات واحدهای سازمان) الف

این بانک اطالعاتی یکی از جداول اطالعاتی سیستم جامع نیروی انسانی سازمان             
 . پیاده سازی شده استOracleب یک پایگاه داده است که در قال

 و مشخصات   HR_UNIT_INFOنام جدول حاوی اطالعات واحدهای سازمان       
ستون هایی که در تبدیل اطالعات از آنها استفاده خواهد شد، به شرح زیر می باشد      

 از پایگاه داده سیستم درج       AMAR_UNITSاطالعات تبدیل شده در جدول        (
 ):خواهد شد

 مبداء مقصد ط تبدیلضواب

 Unit_ID Unit_no کپی
پیش از انتقال، کدهای مبداء به استاندارد 

Unicodeتبدیل خواهد شد . 
Unit_Name Name 

 1 به کد 1 و 0کدهای 

 2 به کد 3 و 2کدهای 

 . تبدیل خواهد شد9وسایر کدها به 
Unit_Type Type 

ان سیستم جامع نیروی    برای تبدیل از اطالعات موجود در آخرین نسخه پشتیب          
 در اختیار تیم عملیات     ITانسانی سازمان، که توسط مسئول پشتیبانی فنی واحد         

 .قرارداده شود، استفاده خواهد شد

 )الف/234فرم (فرم های ثبت عملیات خدماتی ) ب

الف برای تبدیل اطالعات اولیه مربوط به انواع             /234از فرم های تکمیل شده       
این فرم ها در واحد آمار و اطالعات سازمان        .  خواهد شد خدمات سازمان استفاده    

مورخ (نگهداری می گردد و در هنگام تبدیل از آخرین نسخه تکمیل شده این فرم ها             
 .استفاده خواهد شد) 31/3/83

 : اقالم اطالعاتی مورد استفاده در تبدیل عبارتند از

سیستم  از پایگاه داده       AMAR_SERVICESاطالعات واردشده در جدول       (
 )درج خواهد شد

 مبداء مقصد ضوابط تبدیل

 عنوان Serv_Title . حرف از عنوان وارد خواهد شد40حداکثر 

نام واحد متناظر از لیست مقدارگیری مربوطه 
برای واحدهایی که در . انتخاب خواهد شد

انتخاب ) نامشخص(لیست وجود ندارند، گزینه 
 .شود

Unit واحد مسئول 

رگیری مربوطه انتخاب خواهد نوع از لیست مقدا
 . شد

Type نوع 
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 برنامه های تبدیل 6-3

 :برای تبدیل اطالعات از دو برنامه زیر استفاده خواهد شد

o      برنامه کمکیUnitInfoExtract.exe           برای استخراج و تبدیل اطالعات 
 واحدهای سازمانی

o برنامه ورود اطالعات نرم افزار اصلی 

 روش تضمین کیفیت 6-4

ده، پیش از شروع کار عملی با سیستم، توسط کاربران از نظر                  اطالعات تبدیل ش   
درصورتی که نسبت رکوردهای    .  صحت و جامعیت، به صورت چشمی کنترل می گردند      

باشد، برنامه های تبدیل اطالعات باید       %  20دارای اشکال به کل رکوردها بیش از            
 .مجدداً اجرا شوند) درصورت لزوم با تصحیحات الزم(

 
 شیاجرای آزمای .7

 برنامه کلی 7-1

 :اجرای آزمایشی سیستم طی سه مرحله زیر صورت خواهد گرفت

در این مرحله کاربران معرفی شده از سوی واحد آمار و               :  ITاجرا در واحد     )  الف
 IT سازمان و تحت نظر مسئول پشتیبانی فنی واحد           ITاطالعات، در محل واحد     

 .را خواهند کرد روز به صورت آزمایشی اج15نرم افزار را به مدت 

نرم افزار به مدت یک ماه توسط کلیه کارکنان واحد        :  اجرا در واحد آمار و اطالعات      )  ب
 .آمار و اطالعات استفاده خواهد شد

 ماه در این    1پس از نصب نرم افزار در استان نمونه، به مدت         :  اجرا در استان نمونه   )  ج
 .استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت

ه اجرای آزمایشی سیستم، عملیات جمع آوری و جمع بندی اطالعات              تا پایان مرحل   
 .آماری از استانها به صورت عادی و به موازات اجرای سیستم، ادامه خواهد یافت

 برنامه اجرایی 7-2

 ITاجرا در واحد ) الف

 25/4/83: شروع

 10/5/83: خاتمه

  نفر به معرفی واحد آمار و اطالعات4: کاربران

، WS_301    ،WS_305ایستگاههای کاری       :  د استفاده   دستگاههای مور   
WS_355 و WS_380 در واحد ITسازمان  

مسئولیت نظارت و هماهنگی اجرای آزمایشی در این مرحله به عهده مسئول                
 . خواهد بودITپشتیبانی فنی  

 اجرا در واحد آمار و اطالعات) ب

]...[ 
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 اجرا در استان نمونه) ج

]...[ 

 روش تضمین کیفیت 7-3

اجرای آزمایشی در هریک از سه مرحله یادشده به صورت مستقل توسط مسئول تضمین 
جزئیات برنامه ممیزی   .  کیفیت پروژه و نماینده کارفرما مورد ممیزی قرار خواهد گرفت          

 .  تشریح شده استطرح تضمین کیفیت پروژهاجرای آزمایشی در 
 
 برنامه پذیرش و تحویل .8

 مراحل و شرایط پذیرش  8-1

 :ش و تحویل نرم افزار در دو مرحله صورت خواهد گرفتپذیر

نرم افزار پس از انجام و تائید فعالیت های زیر از سوی کارفرما                :    تحویل موقت )  الف
 :به صورت موقت تحویل گرفته خواهد شد

o  نصب نرم افزار در مرکز 

o آموزش کاربران 

o تبدیل اطالعات اولیه 

 فرم تحویل موقت نرم افزار رسمیت         تحویل موقت نرم افزار با تکمیل و امضای         
 .می یابد

پس از اتمام موفقیت آمیز اجرای آزمایشی نرم افزار در مرکز و استان            :  تحویل دائم  )ب
نمونه، نرم افزار با تنظیم و امضای صورتجلسه تحویل، از سوی کارفرما به صورت            

فرما کاربران معرفی شده از سوی کار      .  قطعی و دائمی تحویل گرفته خواهد شد         
طرح آزمون پذیرش   موظفند در دوره اجرای آزمایشی، نرم افزار را مطابق مفاد              

ضوابط و معیارهای پذیرش نرم افزار در این طرح مشخص         .   آزمون نمایند  نرم افزار
 .شده است

 مستندسازی  8-2

o                 در هنگام تحویل موقت نرم افزار، تنظیم و امضای فرم تحویل موقت نرم افزار
 : افراد زیر ضروری استتوسط) 1-9بند (

 مدیر فنی پروژه -

 نماینده واحد آمار و اطالعات -

  سازمانITمسئول پشتیبانی فنی واحد  -

 مسئول تضمین کیفیت پروژه -

o              2-9بند  (درهنگام تحویل دائم نرم افزار، تنظیم و امضای صورتجلسه تحویل (
 :توسط افراد زیر ضروری است

 مدیر پروژه -

 نماینده کارفرما -
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 ه ها و استانداردهافرم ها، روی .9

 :فرم های مورد استفاده در تحویل نرم افزار ارائه می گردد، بخشدر این 

 فرم تحویل موقت نرم افزار  9-1

این فرم در هنگام تحویل موقت نرم افزار، توسط مدیر فنی پروژه تنظیم شده و به امضای 
 .افرادی که در ذیل فرم مشخص شده اند می رسد

 
 »ب«شرکت 

 »الف«هیه نرم افزار جمع آوری و انتشار آمارهای فصلی سازمان پروژه ت

 فرم تحویل موقت نرم افزار
 
 نصب نرم افزار) 1

نسخه اجرایی نرم افزار، با مشخصات ذکر شده در طرح انتقال و تحویل نرم افزار و سایر                    
 سازمان بر روی     ITدر محل واحد     ...../......./........  اسناد فنی و قراردادی پروژه در تاریخ           
 :کامپیوترهای زیر نصب و راه اندازی گردید

 ...............................کامپیوتر سرویس دهنده به شناسه  •

 .............................................................................کامپیوترهای سرویس گیرنده به شناسه  •

................................................................................................................................................ 

 آموزش) 2

آموزش استفاده از سیستم در دو سطح کاربری و راهبری، مطابق مشخصات ذکر شده در                 
........................................................................... )  ......های (طرح انتقال و تحویل نرم افزار، در تاریخ      

 :برگزار و شرکت کنندگان زیر در این جلسات شرکت داشته اند

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 تبدیل اطالعات) 3

ه در طرح انتقال و تحویل نرم افزار، در           اطالعات اولیه سیستم مطابق مشخصات ذکر شد         
 .تبدیل و صحت اطالعات تبدیل شده بررسی و تائید گردید..../....../...... تاریخ 

 
 :امضا کنندگان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تاریخ امضا
 1  مدیر فنی پروژه  
 2  نماینده دفتر آمارو اطالعات  
 IT  3مسئول پشتیبانی فنی    
 4  مسئول تضمین کیفیت پروژه  
 5  نماینده ناظر  
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 فرم صورتجلسه تحویل دائم نرم افزار  9-1

این فرم در هنگام تحویل دائم نرم افزار، توسط مدیر پروژه تنظیم شده و به امضای مدیر                
 .پروژه،  نماینده کارفرما  و نماینده ناظر می رسد

 
 »ب«شرکت 

 »الف«ی و انتشار آمارهای فصلی سازمان پروژه تهیه نرم افزار جمع آور

 صورتجلسه تحویل دائم نرم افزار
 
 

موضوع )  کارفرما(»  الف«گواهی می شود نرم افزار تهیه و انتشار آمارهای فصلی سازمان              
 )کارگزار(»  ب«بین این سازمان و شرکت       .......................  مورخ  .........................  قرارداد شماره   

................ از سوی این شرکت به صورت موقت تحویل شده بود، از تاریخ             ...........  که در تاریخ    
مطابق با ضوابط تعیین شده در طرح انتقال و تحویل نرم افزار به شناسه             ....................  تا تاریخ   

AMAR.DP.1               گزار کلیه   به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و در این مدت کار
امضای ذیل  .  تعهدات خود را مطابق با قرارداد یادشده و سایر اسناد پروژه انجام داده است               

این صورتجلسه از جانب نماینده کارفرما به منزله تائید اتمام تعهداتی است که کارگزار                      
 .به موجب قرارداد یادشده متعهد به ایفای آنها بوده است

 
 :امضا کنندگان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تاریخ امضا
 1  مدیر پروژه  
 2  نماینده ناظر  
 3  نماینده کارفرما  
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 پیوست ها .10

  واژه نامه 10-1

]...[ 
 




