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شرکت فرضی تهرانت در سبد پروژه هاي خود سه طرح را تعریف نموده که عبارت است از: 1- متنوع سازي 
خدمات، 2- ارتقاي کیفیت و کاهش هزینه ها، 3- استانداردسازي.  
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ندازی مرکز  پروژه راه ا
آموز  و تحقی  و توسعه 

 200در بیش از شرکت تهرانت را مرتبط با برنامه ریزی طرح فرضی متنوع سازی خدمات  این سند کلیه موارد

 ارا ه می نماید.صفحه 

صرفاً در همین راستا شکل داشته و کلیه موارد ذکر شده در آن  تنها جنبه آموزشییادآور می شود که این فایل 

 رفته اند.



استانداردسازی: 3طرح ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها:  2طرح متنوع سازی خدمات: 1طرح (5امتیاز از )ماتریس دالیل انتخاب طرح 

522داشتن زیر طرح و پروژه های متنوع

433ایجاد منافع متنوع

443گستره مناسب ذی نفعان

543داشتن پیچیدگی مناسب تکنولوژی و فنی در طرح

433ایجاد طرح مباحث آموزشی مختلف در طول  تکمیل طرح

4.43.22.8جمع کل



رسالت شرکت تهرانت

گسترش شبکه ارتباطات بی سیم تهران )تهرانت( در حوزه تامین ارتباطات داده ای بی سیم فعال است و خدمات خود را با بهره گیری از شرکت 

. هدف این شرکت ارائه خدمات در در محدوده جغرافیای کشور ایران به اشخاص حقیقی و یا ریزموج ارائه می کند WiMaxتکنولوژی های 

حقوقی است. جهت نیل به این هدف شرکت تهرانت قصد دارد که همواره از فن آوری های به روز استفاده نماید. این شرکت افزون بر این که 

را سرلوحه کار  و توجه به صیانت از منابع محدود محیط زیست ای دانش عمومیایفای نقش مسئولیت اجتماعی با تسهیل انتقال اطالعات و ارتق

با توجه به دانش بنیان بودن شرکت، این شرکت سرمایه خود قرار داده، متعهد است که بیشترین سود ممکن را به سهامداران خود ارائه دهد. 

  معطوف به حفظ و توسعه نیروی انسانی می نماید.اصلی خود را مغزافزار و نیروی انسانی خود می داند و تالش خود را 



شرکت تهرانت چشم انداز

 3گسترده ترین شبکه وایمکس و ارائه دهنده با کیفیت و متنوع ترین خدمات در این زمینه در کشور ایران و یکی از خوشنام و 

ذی نفعان درونی و بیرونیرضایت شرکت برتر منطقه با تاکید بر 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

بیانیه منافع طرح 

Program Benefits Statement

تصویب تایید تهیه شرح تاریخ بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

بیانیه منافع
Program Benefits Statement

BS-Fa-01-00  کد  مدرک :

6از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

تعریف  منافع طرح می باشد که از طریق آن منافعی که طرح در پی آن استتبیین مدرک و تدوین این هدف از تهیه 

 گردد.

اهداف و معیارهای موفقیت -1

 منافع ملموس:

افزایش تعداد مشتریان-

افزایش رضایت مشتری-

ارتقای جایگاه برند-

توسعه فرصت های درآمدی-

 پایدارسازی درآمد-

 منافع ناملموس:

طرح: بواسطه پیچیدگی های موجود در طرحپویایی کارکنان -

معیارهای موفقیت به شرح جدول زیر تعریف می شوند:

اهداف آرمان ردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

1
توسعه فرصت های

 درآمدی
%12%12%10%10%8درصد افزایش درآمد ساالنه

افزایش تعداد مشتریان2

%8%7%6%5%5درصد افزایش تعداد مشتریان حقیقی

تعداد تجمعی مشتریان حقوقی 

)شرکت های بزرگ(
01234

کسب رضایت مشتری3

درصد مشتریانی که فرم رضایت نامه 

یا شکایت نامه داده اند
8085909090

میانگین میزان رضایت مشتریان 

های اظهارشده()رضایت نامه 
7075808585

درصد مشتریانی که تمایل به ادامه 

دریافت خدمات دارند
7075808585

رتبه رتبه رتبه رتبه رتبه قرارگیری نام تهرانت در فهرست  ارتقای جایگاه برند4



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

بیانیه منافع
Program Benefits Statement

BS-Fa-01-00  کد  مدرک :

6از    3صفحه: 

 Form No: 

اهداف آرمان ردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

نخست دوم سوم چهارم چهارمبرندها

5
ارتقا  سبد خدمات و

 پایدارسازی درآمد

ارائه شده برای تنوع خدمات 

 مشتریان حقیقی
11223

تنوع  خدمات ارائه شده برای 

مشتریان حقوقی
01234

مفروضات -2

مفروضات منابع

 امکان دسترسی به تکنولوژی های الزم وجود دارد-

 دارند. اجراییتوجهی از کارکنان طرح تجربه کار در محیط درصد قابل-

.به دست آوردهای تخصصی و ویژه را توان مهارتهر زمان که الزم باشد می-

مفروضات محصوالت

 ماهه تست و آزمایش می شوند. 3محصوالت در یک دوره -

مشتریان حقیقی را می توان از طریق یک سیستم آموزش با محصوالت آشنا کرد-

مفروضات محیطي

 قرار نمی دهد.سال تغییر تکنولوژی طرح را تحت تاثیر  5تا -

افتد. ساختار طرحی که در برنامه پروژه تشریح شده است، به طور واقعی اتفاق می-

 در طرح به کار خواهد رفت. PMIمتدولوژی مدیریت طرح بر اساس استاندارد -

 رسند. فرآیند خرید مطابق با یک برنامه زمانی مشخص به انجام می-

ایمفروضات بودجه

 زار پول وجود داردامکان تامین مالی از با-

 امکان توزیع اوراق تامین مالی وجود دارد-

 و راکد ماندن هزینه نیازی است. به جابجایی-

شود.های بیرونی به روزهای مشخص و ساعاتی معین محدود میهمشاور-



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

بیانیه منافع
Program Benefits Statement

BS-Fa-01-00  کد  مدرک :

6از    4صفحه: 

 Form No: 

محدودیت ها -3

های منابعمحدودیت

 نیروهای متخصص در شرکت با محدودیت روبرو هستند-

ای دارند.طرح تجربه کار در محیط توسعه درصد کمی از کارکنان-

 های محصوالتمحدودیت

های بازبینی و تصویب وجود ندارد.محدودیتی برای چرخه-

های محیطيمحدودیت

 حضور همزمان رقبا، ممکن است منافع را دستخوش تغییر سازد-

وابستته استت )از جم ته طترح  آمیز بودن و تکمیل به موقع سایر طرح ها و پروژه هاطرح تا حدودی به موفقیت-

  (شبکهارتقای کیفیت خدمات یا پروژه گسترش 

 ایهای بودجهمحدودیت

منابع مالی داخ ی شرکت در سال های نخست با محدودیت روبرو است.-

در درون طرح ها رابطه میان منافع پروژه -4
دسته نخست به ترتیب منافع  3است. دسته مشخص شده  4همان گونه که در شکل زیر دیده می شود، منافع طرح در 

ناشی از اجرای پروژه های متنوع سازی خدمات برای اشخاص حقیقی، متنوع سازی خدمات برای اشخاص حقوقی و راه 

اندازی مرکز آموزش و تحقیق و توسعه را نمایش می دهد. این منافع در کنار هم منجر به منفعت های دیگری می شوند 

 داده شده است. که در دسته چهارم نشان



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

بیانیه منافع
Program Benefits Statement

BS-Fa-01-00  کد  مدرک :

6از    5صفحه: 

 Form No: 

تغییرات -5
همان گونه که در بخش مفروضات بازگو شد و همچنین در مدل ک ی منافع بیان گردید، این فرض در نظر گرفته می 

سال تغییرات تکنولوژی بر طرح اثرگذار نخواهد بود. ولی چنانچه تغییرات در هر کدام از بخش ها ایجاد شود  5شود که 

 مدی را دستخوش تغییر می سازد. اثرات آن افزایش تعداد مشتریان و توسعه فرصت های درآ



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

بیانیه منافع
Program Benefits Statement

BS-Fa-01-00  کد  مدرک :

6از    6صفحه: 

 Form No: 

  ها پیوست

-----------



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

شناسایی اولیه ذی نفعان

Initial Stakeholder Identification

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

شناسایی اولیه ذی نفعان
Initial Stakeholder Identification

ISI-Fa-02-00  کد  مدرک :

6از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

مديريت اجرای موثر و به موقع  با. باشدپروژه میيند مديريت ذينفعان و تدوين اين مدرک آغاز نمودن فرآهدف از تهیه 

همچنین رسیدگی و د. يموجب گرد طرحنتايج چشمگیری را در کاهش زمان، هزينه و استفاده از منابع  توانذينفعان می

پاسخگويی به نیازها و انتظارات ذينفعان پروژه، اعم از داخلی يا خارجی، سطح رضايت عمومی ايشان را افزايش داده که 

های ذينفعان، احتمال عدم خواهد بود. سازماندهی فعال و موثر نیاز طرحوری و بازدهی تیم خود سبب افزايش بهره

کالت مربوط به ذينفعان را کاهش داده، توان افراد را برای انجام وظايف محوله به دلیل حل نشدن مش طرحموفقیت 

 محدود خواهد ساخت. طرح دهد و بروز خطاها را در خالل انجام افزايش می

تعریف ذی نفع -1
ذی نفع فرد يا گروهی است که در طرح منفعتی داشته باشد.

يا مديريت ارتباط با مشتری سودمند است هر چند ذی نفع می تواند مشتری باشد يا  CRMآشنايی مديران طرح با 

نباشد.

مدير طرح بايد:

مسیرهای ارتباطی را تعريف و با دريافت بازخورد از تامین نیازهای مشخص شده ذی نفع آگاه باشد.

رابطه و وابستگی ذی نفع را با پروژه درک نمايد.

عان شناسايی شده در اين مرحله را نشان می دهد:جدول زير فهرستی از ذی نف

نیازها و انتظارات رسالت ذینفععنوان ذینفعردیف
 طرحنوع تأثیر بر 

 )مثبت، منفی، خنثی (
مالحظات

حامی طرح.1

ارائه فرمان طرح و تايید 

طرح کسب و کار و تامین 

 مالی

مثبت موفقیت طرح و ارتقای برند

خدمات طرحدريافت مشتريان حقیقی.2
خدمات مناسب به همراه 

آموزش های الزم و 

 پشتیبانی های ضروری

در صورت پوشش نیاز 

 مثبت هستند

دريافت خدمات طرحمشتريان حقوقی.3
پوشش دادن نیازها و 

دريافت پشتیبانی و آموزش 

 کامل

در صورت پوشش نیاز 

 مثبت هستند

طیفی از مثبت تا منفیرسیدن به دستاوردهای تامین مالی و پشتیبانی از سهامداران.4



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

شناسایی اولیه ذی نفعان
Initial Stakeholder Identification

ISI-Fa-02-00  کد  مدرک :

6از    3صفحه: 

 Form No: 

نیازها و انتظاراترسالت ذینفععنوان ذینفع ردیف
 طرحنوع تأثیر بر 

 )مثبت، منفی، خنثی (
مالحظات

مالی و سود مورد انتظارطرح

5.  
وزارت فن آوری

 ارتباطات

ارائه مجوزهای ضروری بر 

اساس آئین نامه و 

دستورالعمل و همچنین 

 همکاری در زيرساخت

منفی اقدام بر اساس ضوابط

صدا و سیما.6
ذی نفع در موضوع 

 تلويزيون اينترنتی
با راه مخالفت احتمالی 

 اندازی تلويزيون اينترنتی
منفی

کارکنان طرح.7
همکاری در پیاده سازی 

 پروژه ها

پويايی کاری، حقوق 

مناسب، دستیابی به اهداف 

 ملموس
مثبت

نهادهای امنیتی.8

ابالغ چارچوب های 

امنیتی در مورد موضوع 

 انتقال داده

رعايت چارچوب های 

 امینتی

تجهیزات مورد نیازتامین تامین کنندگان.9
قرارداد مناسب و تامین 

و  مالی مطابق با آن

همچنین دوام ارتباط کاری
مثبت

انجام موفقیت آمیز پروژهمديران پروژه.10
مشخص بودن ابعاد پروژه و 

همکاری در دستیابی به 

 اهداف پروژه ها
مثبت

رقبای طرح.11
حفظ شرايط رقابتی از 

طريق ارتقای قابلیت ها 
منفی ايجاد رقابت منفیامکان 

انجام موفقیت آمیز طرحمدير طرح.12
انجام طرح بر اساس 

چارچوب های علمی 

 تعريف شده
مثبت

بازه زمانی مشارکت ذی نفعان در طرح -2
در شکل زير بازه زمانی مشارکت ذی نفعان شناسايی شده ارائه شده است. در تشريح اين موقعیت  بیان موارد زير 

ضروری است:

حامی طرح آغاز طرح را کلید می زند که در طول طرح نقش راهبری و حاکمیتی طرح را ايفا می نمايد.

مدير طرح در مرحله تعريف طرح مشخص می کند که تا زمان انتقال منافع به کار خود ادامه خواهد داد.



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

شناسایی اولیه ذی نفعان
Initial Stakeholder Identification

ISI-Fa-02-00  کد  مدرک :

6از    4صفحه: 

 Form No: 

الزم در مرحله آغازين شروع  نقش وزارت فن آوری ارتباطات و نهادهای امنیتی برای دريافت مجوزها و هماهنگی

می شود و چنانچه مطابق با ضوابط آن ها عمل شود به تدريج از اثرگذاری آن ها کاسته خواهد شد.

مديران پروژه به تدريج با تعريف و واگذاری پروژه ها معرفی می شوند که پس از تعیین آن ها تیم پروژه ها تشکیل 

زی کارکنان مدير پروژه تا حدودی در مرحله انتقال و خاتمه طرح نیز و آزادسامی شود، پس از پايان پروژه ها 

حضور دارد.

پس از ابالغ پروژه در پروژه ها آغاز به کار می نمايند و تا زمان اختتام عناصر حضور خواهد داشت.کارکنان 

د و البته افزايشی نیز با ارائه محصوالت حضور مشتريان آغاز می شود که تا انتهای طرح اين حضور بايد ادامه ياب

باشد.

تامین کنندگان تجهیزات در مرحله نیاز به تجهیزات با توجه به برنامه پروژه ها حضور خواهند يافت و با خاتمه 

پروژه ها کار با آن ها نیز پايان می يابد.



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

شناسایی اولیه ذی نفعان
Initial Stakeholder Identification

ISI-Fa-02-00  کد  مدرک :

6از    5صفحه: 

 Form No: 

ورد آن بايد تبادل صدا و سیما در مرحله ارائه تلويزيون اينترنتی به صورت يک ذی نفع نقش ايفا می کند که در م

نظر انجام شود.

با ارائه محصول نقش رقبا که احتمااًل جايگاه خود را در خطر می بینند پررنگ تر می شوند هر چند ممکن است 

 پیش از ارائه محصول نیز بر اساس اطالعات دريافتی اقدام نمايند.

دسته بندی و چگونگی ارتباط با ذی نفعان -3
ذی نفعان، ذی نفعان طرح به صورت زير دسته بندی می شوند. بر اساس ماتريس دسته بندی

 قدرت

 کم زياد

 حامی طرح

 سهامداران

مشتريان حقیقی و حقوقی

 مدير طرح

 مديران پروژه

کارکنان طرح و پروژه

 مثبت

رتأثی
 نهادهای امنیتی

وزارت فن آوری ارتباطات

 صدا و سیما

 ی طرحرقبا

 منفی

هر کدام از ذی نفعان بر اساس اولويت مشخص شده است. بر اين اساس راهبردی جدول زير به صورت  در اين ماتريس

 کلی مبنای عملکرد و ارتباط با آن ها خواهد بود.
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طرح متنوع سازی خدمات
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Initial Stakeholder Identification

ISI-Fa-02-00  کد  مدرک :

6از    6صفحه: 

 Form No: 

 قدرت

 کم زياد

اين دسته از ذينفعان بدلیل منافع باال از 

و بازيگران  پشتیبانی می کنند طرحمنافع 

همواره اين  بايد اصلی هستند بنابراين

ذينفعان را راضی نگه داشته و در افزايش 

عالقه و مشروع نمودن خواسته هايشان 

درصورتی که عالقه و مشروعیت کافی ندارند 

 به آنها کمک نمايد.

مشارکت  طرحدر بايد اين دسته از ذينفعان 

آنها مشورت  و به صورت فعاالنه باداده شوند 

قه در تالش سازمان بمنظور ايجاد عال شود.

اين دسته ذينفعان بايد در دستور کار 

سازمان باشد

 مثبت

رتأثی

موضوع اصلی در مورد اين ذی نفعان اين 

است که منافع آن ها شناسايی شود و در 

مورد آن ها برنامه ريزی الزم صورت پذيرد. 
 منفی
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7از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

ارائه یک   آنهدف از تهیه . است طرح، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک سند کسب و کار

 .مدل تصمیم گیری به مدیران سازمان و یا شرکت است که نشان دهنده فواید و عواقب تصمیم گرفته شده می باشد

، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن دادهبررسی و کالبد شکافی قرار به دقت مورد  طرح راعوامل موثر بر  تمامی این طرح

.گرددبرآورد میگذاری، پذیری سرمایهبازنگری شده و در نهایت توجیه

 طرحیای اجرای یک مشکالت و مزاجهت شناسایی فرآیندی کنترل شده  را سند کسب و کارتوان ، میموارد فوقبه توجه با 

با در  انجام آن هایعواید و هزینهشرایط و برآورد از  کامل شرحی و همراه با دانست گذاری یا ورود به یک موقعیت سرمایه

 گیرد.صورت می نظر گرفتن ریسک ها ی موجود

و منافع طرح اهداف راهبردی -1
اهداف سازمان نیز ارائه شدند. این موارد بخشی از راهبرد کلی در کنار معرفی منافع، آرمان و  1در بیانیه منافع در بند 

 سازمان به شمار می روند که در نقشه راهبردی زیر نمایش داده می شود.
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 Form No: 

همان گونه که در این نقشه راهبردی نشان داده شده است، این منافع شکل دهنده راهبرد کلی سازمانی هستند که برای 

 اهداف راهبردی دیگر نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تکمیل شوند.تحقق آن ها نیاز است تا 

الزامات منابع -2
توضیحاتنوع منبع ردیف

مدیران پروژه، متخصصان فنی و کارکنان تیم بر اساس نمودار سازمانی منابع انسانی1

هزار عدد برای سال نخست 50به تعداد  دستگاه های اینترنت جیبی2

IPTVتجهیزات مورد نیاز برای 3

Gameمورد نیاز برای راه اندازی  تجهیزات4

MPLSتجهیزات مورد نیاز برای شبکه 5

بر اساس برنامه بودجه منابع مالی مورد نیاز6

تحلیل مالی -3
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اهدافآرمان
شاخص های ساالنه

92 93 94 95 96 

ارتقا  سبد 

خدمات

توسعهاحداث مجتمع آموزش و تحقیق و 
1 1 

 - - - 

500،000،000 1،500،000،000 
 - - - 

تعداد خدمات ارائه شده برای مشتریان حقیقی

اینترنت جیبی
1،000،000،000 

 -  - - - 

IPTV
200،000،000 350،000،000 350،000،000 100،000،000 

 - 

Game
300،000،000  400،000،000  300،000،000 

- - 

-تعداد خدمات ارائه شده برای مشتریان حقوقی

Marketing
250،000،000 100،000،000 50،000،000 50،000،000  50،000،000 

intranet - 
200،000،000 200،000،000 200،000،000  200،000،000 

VPN
200،000،000 50،000،000 

 - - - 

Smart House-
200،000،000 200،000،000 50،000،000 

 - 

VOD-
200،000،000 200،000،000 50،000،000  

                    -

مجموع ساالنه
2،450،000،000  3،000،000،000 1،300،000،000 450،000،000  250،000،000 

 مجموع)تجمعی(
2،450،000،000  5،450،000،0006،750،000،000 7،200،000،000  7،450،000،000 
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7از    5صفحه: 

 Form No: 

 درآمد:

قسمتی از منافع طرح در حین اجرا محقق میگردد که درآمدهای حاصله از آن در عمر اجرای طرح ذیال مشخص گردیده 

 است.

اهداف
شاخص های ساالنه

92 93 94 95 96 

درآمد حاصل از مشتریان حقیقی

اینترنت 

 2،500،000،000  2،500،000،000  2،500،000،000  2،500،000،000  2،500،000،000 جیبی

IPTV
- -500،000،000  500،000،000  500،000،000 

Game
- -300،000،000  300،000،000  300،000،000 

درآمد حاصل از مشتریان حقوقی

-    1،000،000،000  1،250،000،000 1،500،000،000 1،750،000،000 

مجموع
2،500،000،000  3،500،000،000  4،550،000،000  4،800،000،000  5،050،000،000 

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

 7,000,000,000

 8,000,000,000

92 93 94 95 96

هزینه

هزینه
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 Form No: 

تاثیرات داخلی و خارجی -4

علت  

حوزه ها
فرصتمشکل نیاز

 بازار
تغییرات تکنولوژی سازمان را به ارتقا 

و تنوع بخشی خدمات سوق می دهد

مشتریان حقیقی در پی گرفتن 

محصوالت متنوع تری هستند به 

گونه ای که بتوانند نیازهای خود را از 

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

92 93 94 95 96

درآمد

درآمد

 -

 5,000,000,000

 10,000,000,000

 15,000,000,000

 20,000,000,000

 25,000,000,000

92 93 94 95 96

هزینه

درآمد تجمعی
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علت  

حوزه ها
فرصتمشکل نیاز

کنندیک منبع دریافت 

 سازمانی و تجاری
زیر طرح متنوع سازی خدمات در 

راستای پایدارسازی درآمد سازمانی 

 تعریف می شود

تنوع بخشی به محصوالت می تواند 

منجر به پویایی سازمان و در نتیجه 

باالتر رفتن انگیزه کاری کارکناک 

 گردد

 مشتری

تکنولوژی های وایمکس کنونی از 

برای قابلیت های کاربرد آسان 

مشتری برخوردار نیستند و لذا برای 

نمونه اینترنت جیبی برای غلبه بر 

 این مشکل طراحی می شود

افزایش تنوع خدمات می تواند افزون 

بر حفظ مشتریان کنونی منجر به 

اضافه شدن مشتریان جدید و افزایش 

 درآمد می شود

 فنی
محصوالت جدید می توانند به عنوان 

عمل نمایندمکمل محصوالت کنونی 

حقوقی و قانونی 

 اجتماعی
تسهیل انتقال داده به عنوان یکی از 

 نیازهای جامعه مطرح است

پیچیدگی طرح -5
در پورتفولیوی پروژه های شرکت، طرح ها و پروژه های مختلفی طراحی شده است. از آن جا که باید نتایج این طرح ها در 

 لذا باید آن ها در قالب یک طرح دید. بازه های زمانی مختلف دستیابی شود

  ها پیوست

-----------



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

خالصه طرح

Program Brief

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

 طرح متنوع سازی خدمات

 خالصه طرح

Program Brief 
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 6از    2صفحه: 

 

 Form No:  

  هدف

در واقع چکیده ای از مورد کسب و کار طرح است که مبنایی برای ارزیابی دوام سرمایه گذاری بر طرح پیش از ورود به خالصه طرح 

 جزئیات اجرایی است.

  

 اهمیت طرح -1

در این طرح دو طیف ذی نفعان مطرح هستند که هر کدام از آن ها بخشی از منافع مورد نیاز طرح را تامین می کنند، لزوم 

منجر به تعریف دو زیر طرح اصلی می گردد. در کنار این  می کند که مشخصاهمیت طرح را  توجه به هر دو گروه ذی نفعان

 آموزش و تحقیق و توسعه به عنوان محور و اتصال دهنده طرح ها در این زمینه نقش ایفا می کند.موارد راه اندازی مرکز 

 

 چشم انداز طرح -2

کننده متنوع ترین خدمات اینترنتی بر پایه تکنولوژی وایمکس و ارتقای جایگاه نام و افزایش تبدیل شدن شرکت به تامین 

 رضایت مشتریان بوسیله قرار گرفتن در جایگاه ارائه دهنده خدمات متنوع

 

 اهداف راهبردی طرح -3
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 Form No: 

منافع طرح -4
افزایش درآمد شرکت -1

افزایش تعداد مشتری -2

پایدار سازی قسمتی از درآمد -3

)تالش در جهت برند سازی( ارتقاء نام -4

افزایش رضایت مشتری )با این رویکرد که مشتری سبد کامل محصوالت را در اختیار خواهد داشت( -5

انجام وظیفه ملی با ایجاد بستر امن اطالعات محرمانه -6

IPTVکمک به افزایش سطح آگاهی با راه اندازی  -7

محدوده و عناصر طرح -5
در پورتفولیوی پروژه های شرکت  1شده است، طرح متنوع سازی به عنوان طرح  همان گونه که در شکل زیر نشان داده

تهرانت تعریف شده است. این طرح شامل دو زیر طرح متنوع سازی خدمات برای اشخاص حقیقی و متنوع سازی خدمات 

مرتبط با هر کدام نیز برای اشخاص حقوقی و همچنین پروژه راه اندازی مرکز آموزش و تحقیق و توسعه می گردد. که عناصر 

 در شکل نشان داده شده است.

باید مواردی که خارج از طرح هستند نیز به صورت شفاف معرفی شوند که این موارد  عناصر موجود در طرحدر کنار تعریف 

به شرح زیر است.
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 Form No: 

موارد خارج از محدوده طرح

گسترش جغرافیای خدمات-

ارائه خدمات پس از فروش-

مشتری و سنجش ارتقای برندسنجش رضایت -

بهره برداری عملیاتی مرکز آموزش و تحقیق و توسعه-

ریسک ها و مسائل شناخته شده -6
ریسک ردیف

تحت تحریم گرفتن تجهیزات مورد نیاز به دلیل شناخته شدن به عنوان محصوالت با کاربرد دوگانه1

جداسازی آن ها از طریق سیستم آموزشوابسته بودن مشتریان به محصوالت قدیمی و بروز مشکل 2

عدم توانایی تیم تحقیق توسعه در همگامی با برنامه طرح3

امکان ارائه مجوز برای حضور یک رقیب خارجی قوی4

مشکل در راه اندازی تلویزیون اینترنتی 5

رفتن هزینهامکان شروع فعالیت مشابه از طرف رقبا و کاهش تعداد نفرات متخصص و در نتیجه باال 6

مهاجرت برخی کارکنان متخصص7

عدم استقبال از طرح توسط سازمانهای بزرگ8

در کنار این ها مواردی هستند که می توانند بر طرح اثر گذار باشند:

بروز نوسانات ارزی شدید-

تغییر سیاست های پولی دولت-

زمان بندی طرح -7

شاخص های ساالنه

92 93 94 95 96 

 ارتقا  سبد

خدمات

احداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

اینترنت جیبی

IPTV

Game
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شاخص های ساالنه

92 93 94 95 96 

Marketing

intranet

MPLS

Smart House

VOD

الزامات منابع -8
توضیحاتنوع منبع ردیف

مدیران پروژه، متخصصان فنی و کارکنان تیم انسانی بر اساس نمودار سازمانیمنابع 1

هزار عدد برای سال نخست 50به تعداد  دستگاه های اینترنت جیبی2

IPTVتجهیزات مورد نیاز برای 3

Gameتجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی 4

MPLSتجهیزات مورد نیاز برای شبکه 5

بر اساس برنامه بودجه مورد نیازمنابع مالی 6

ریسک ها و مسائلی که بر طرح موثر هستند -9
مفروضات و محدودیت ها ریسک ها کنونی به شرح زیر تعریف می گردد: با توجه به

ریسک ردیف

تحت تحریم گرفتن تجهیزات مورد نیاز به دلیل شناخته شدن به عنوان محصوالت با کاربرد دوگانه1

مشتریان به محصوالت قدیمی و بروز مشکل جداسازی آن ها از طریق سیستم آموزشوابسته بودن 2

عدم توانایی تیم تحقیق توسعه در همگامی با برنامه طرح3

امکان ارائه مجوز برای حضور یک رقیب خارجی قوی4

مشکل در راه اندازی تلویزیون اینترنتی 5

تعداد نفرات متخصص و در نتیجه باال رفتن هزینه امکان شروع فعالیت مشابه از طرف رقبا و کاهش6

مهاجرت برخی کارکنان متخصص7
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 Form No: 

در کنار این ها مواردی هستند که می توانند بر طرح اثر گذار باشند:

بروز نوسانات ارزی شدید-

تغییر سیاست های پولی دولت-

مالحظات مرتبط با ذی نفعان -10
برنامه ذی نفعان آورده شده است.به صورت کلی مالحظات اصلی ذی نفعان در 

الزامات حاکمیتی -11
موارد زیر به عنوان الزامات کلی حاکمیتی در حال حاضر مطرح هستند:

o .طرح باید همسویی خود را با چشم انداز طرح در نقشه راهبردی سازمان حفظ کند

o  شود.ریسک و عدم قطعیت های طرح پس از بررسی در هیات حاکمیت به سازمان منتقل می

o  مسائل روی داده در مورد عناصر در همان مرحله مرتفع می شوند. در صورت بروز تعارض میان عناصر یا زیرطرح ها

نقش حاکمیتی پررنگ می شود

o  در مورد این که آیا طرح همچنان در ماه توسط هیات حاکمیتی در مورد عملکرد طرح انجام می شود 6ارزیابی

می کند.تای منافع تعریف شده حرکت راس

o .تطابق با استانداردهای مرتبط توسط هیات حاکمیت در موارد لزوم پایش می شود

o .تسهیل ارتباط با ذی نفعان

  ها پیوست

-----------



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

منشور طرح

Program Charter

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

منشور طرح
Program Charter

CH-Fa-05-00  کد  مدرک :

10از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

تعیین و  طرحمعرفی، اهداف  طرحمجوز انجام کار می دهد. در این سند دالیل ایجاد  طرحمنشور سندی است که به مدیر 

)مدیر عامل،  طرحبه روشنی مشخص می شود و ... . بنابراین باید این سند توسط حامی  طرحاختیار و مسئولیت های مدیر 

 ویدر تدوین آن با سازمان همکاری نماید ولی بدون حضور  طرحمدیریت ارشد و ...( ارائه شود و هر چند بهتر است مدیر 

به شکل رسمی با ابالغ منشور آغاز می شود. طرحنیز می توان آن را تدوین نمود. از دیدگاه استاندارد کار 

چشم انداز طرح -1
ین کننده متنوع ترین خدمات اینترنتی بر پایه تکنولوژی وایمکس و ارتقای جایگاه نام و افزایش تبدیل شدن شرکت به تام

 رضایت مشتریان بوسیله قرار گرفتن در جایگاه ارائه دهنده خدمات متنوع

توجیه طرح -2

علت  

حوزه ها
فرصتمشکل نیاز

 بازار
 تغییرات تکنولوژی سازمان را به ارتقا

و تنوع بخشی خدمات سوق می دهد

مشتریان حقیقی در پی گرفتن 

محصوالت متنوع تری هستند به 

گونه ای که بتوانند نیازهای خود را از 

 یک منبع دریافت کنند

 سازمانی و تجاری
زیر طرح متنوع سازی خدمات در 

راستای پایدارسازی درآمد سازمانی 

 تعریف می شود

تواند تنوع بخشی به محصوالت می 

منجر به پویایی سازمان و در نتیجه 

باالتر رفتن انگیزه کاری کارکناک 

 گردد

 مشتری

تکنولوژی های وایمکس کنونی از 

قابلیت های کاربرد آسان برای 

مشتری برخوردار نیستند و لذا برای 

نمونه اینترنت جیبی برای غلبه بر 

 این مشکل طراحی می شود

فزون افزایش تنوع خدمات می تواند ا

بر حفظ مشتریان کنونی منجر به 

اضافه شدن مشتریان جدید و افزایش 

 درآمد می شود

 فنی
محصوالت جدید می توانند به عنوان 

مکمل محصوالت کنونی عمل نمایند

حقوقی و قانونی 
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علت  

حوزه ها
فرصتمشکل نیاز

 اجتماعی
تسهیل انتقال داده به عنوان یکی از 

 نیازهای جامعه مطرح است

منافع -3

اهداف آرمان ردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

1
توسعه فرصت های 

درآمدی
%12%12%10%10%8درصد افزایش درآمد ساالنه

افزایش تعداد مشتریان2

%8%7%6%5%5درصد افزایش تعداد مشتریان حقیقی

تعداد تجمعی مشتریان حقوقی 

)شرکت های بزرگ(
01234

کسب رضایت مشتری3

درصد مشتریانی که فرم رضایت نامه 

یا شکایت نامه داده اند
8085909090

میانگین میزان رضایت مشتریان 

)رضایت نامه های اظهارشده(
7075808585

درصد مشتریانی که تمایل به ادامه 

دریافت خدمات دارند
7075808585

 ارتقای جایگاه برند4
فهرستقرارگیری نام تهرانت در 

 برندها

رتبه 

چهارم

رتبه 

چهارم

رتبه 

سوم

رتبه 

دوم

رتبه 

نخست

5
ارتقا  سبد خدمات و

 پایدارسازی درآمد

تنوع خدمات ارائه شده برای 

مشتریان حقیقی
11223

تنوع  خدمات ارائه شده برای 

 مشتریان حقوقی
01234

محدودیت ها -4

 های منابعمحدودیت

شرکت با محدودیت روبرو هستندنیروهای متخصص در -
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ای دارند.درصد کمی از کارکنان طرح تجربه کار در محیط توسعه-

های محصوالتمحدودیت

های بازبینی و تصویب وجود ندارد.محدودیتی برای چرخه-

 های محیطيمحدودیت

منود خوارجی این محدودیت تا حدودی جدی تر گردید چرا که به نظر می رسد امکان حضوور یوک رقیوب قدرت

بیشتر شده باشد.

 حضور همزمان رقبا، ممکن است منافع را دستخوش تغییر سازد-

آمیز بودن و تکمیل به موقع سایر طرح ها و پروژه ها وابسوته اسوت )از جملوه طورح طرح تا حدودی به موفقیت-

  ارتقای کیفیت خدمات یا پروژه گسترش شبکه(

 ایهای بودجهمحدودیت

شرکت در سال های نخست با محدودیت روبرو است.منابع مالی داخلی -

مفروضات -5

مفروضات

مفروضات منابع

توجهی از کارکنان طرح تجربه کار در محیط اجرایی دارند.درصد قابل-

مفروضات محصوالت

 ماهه تست و آزمایش می شوند. 3محصوالت در یک دوره -

محصوالت آشنا کردمشتریان حقیقی را می توان از طریق یک سیستم آموزش با -

مفروضات محیطي

 سال تغییر تکنولوژی طرح را تحت تاثیر قرار نمی دهد. 5تا -

افتد. ساختار طرحی که در برنامه پروژه تشریح شده است، به طور واقعی اتفاق می-

 در طرح به کار خواهد رفت. PMIمتدولوژی مدیریت طرح بر اساس استاندارد -

 رسند. مه زمانی مشخص به انجام میفرآیند خرید مطابق با یک برنا-

ایمفروضات بودجه

این دیدگاه مطرح است که سیاست مالی دولت بر مفروضات اثرگذار است و نمی توان آن ها درست انگاشت.
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 امکان توزیع اوراق تامین مالی وجود دارد-

 به جابجایی و راکد ماندن هزینه نیازی است.-

شود.و ساعاتی معین محدود می های بیرونی به روزهای مشخصهمشاور-

محدوده طرح -6
.شکل زیر با رنگ متمایز مشخص شده استعناصر مرتبط با طرح در 

در کنار تعریف عناصر موجود در طرح باید مواردی که خارج از طرح هستند نیز به صورت شفاف معرفی شوند که این موارد 

 به شرح زیر است.

موارد خارج از محدوده طرح

جغرافیای خدماتگسترش -

ارائه خدمات پس از فروش-

سنجش رضایت مشتری و سنجش ارتقای برند-

بهره برداری عملیاتی مرکز آموزش و تحقیق و توسعه-
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زمان بندی طرح -7

شاخص های ساالنه

92 93 94 95 96 

ارتقا  سبد 

خدمات

احداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

اینترنت جیبی

IPTV

Game

Marketing

intranet

MPLS

Smart House

VOD

الزامات منابع -8
توضیحاتنوع منبع ردیف

مدیران پروژه، متخصصان فنی و کارکنان تیم منابع انسانی بر اساس نمودار سازمانی1

هزار عدد برای سال نخست 50به تعداد  دستگاه های اینترنت جیبی2

IPTVتجهیزات مورد نیاز برای 3

Gameتجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی 4

MPLSتجهیزات مورد نیاز برای شبکه 5

بر اساس برنامه بودجه منابع مالی مورد نیاز6

ریسک ها و مسائلي که بر طرح موثر هستند -9
مفروضات و محدودیت ها ریسک ها کنونی به شرح زیر تعریف می گردد: توجه بهبا 

ریسک ردیف

تحت تحریم گرفتن تجهیزات مورد نیاز به دلیل شناخته شدن به عنوان محصوالت با کاربرد دوگانه7
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ریسک ردیف

وابسته بودن مشتریان به محصوالت قدیمی و بروز مشکل جداسازی آن ها از طریق سیستم آموزش8

عدم توانایی تیم تحقیق توسعه در همگامی با برنامه طرح9

امکان ارائه مجوز برای حضور یک رقیب خارجی قوی 10

مشکل در راه اندازی تلویزیون اینترنتی  11

امکان شروع فعالیت مشابه از طرف رقبا و کاهش تعداد نفرات متخصص و در نتیجه باال رفتن هزینه 12

مهاجرت برخی کارکنان متخصص 13

در کنار این ها مواردی هستند که می توانند بر طرح اثر گذار باشند:

بروز نوسانات ارزی شدید-

تغییر سیاست های پولی دولت-

مرتبط با ذی نفعان مسائل -10
به صورت کلی مالحظات اصلی ذی نفعان در برنامه ذی نفعان آورده شده است.

الزامات حاکمیتي -11
حاکمیتی در حال حاضر مطرح هستند: موارد زیر به عنوان الزامات کلی

o .طرح باید همسویی خود را با چشم انداز طرح در نقشه راهبردی سازمان حفظ کند

o .ریسک و عدم قطعیت های طرح پس از بررسی در هیات حاکمیت به سازمان منتقل می شود

o  تعارض میان عناصر یا زیرطرح ها مسائل روی داده در مورد عناصر در همان مرحله مرتفع می شوند. در صورت بروز

نقش حاکمیتی پررنگ می شود

o  در مورد این که آیا طرح همچنان در ماه توسط هیات حاکمیتی در مورد عملکرد طرح انجام می شود 6ارزیابی

تای منافع تعریف شده حرکت می کند.راس

o  شود.تطابق با استانداردهای مرتبط توسط هیات حاکمیت در موارد لزوم پایش می

o .تسهیل ارتباط با ذی نفعان

نقشه راه کلي -12
با راه اندازی در ابتدای این طرح با ایجاد مرکز آموزش و تحقیق و توسعه تحقق پایدار منافع طرح تضمین میگردد. همزمان 

اینترنت جیبی اولین محصول طرح ارائه میگردد. متعاقبا در سالهای بعد سایر محصوالت مورد نیاز مشتریان حقیقی عرضه 
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شده و در باره مشتریان حقوقی نیز در سال اول به ایجاد بستر امن اقدام و در سالهای بعد هر سال یک مشتری به مشتریان 

 حقوقی اضافه میگردد.

اراتاختی -13
مدیر طرحشرح اختیارات 

طرحاختیارات در دامنه  طبقه
حدود اختیارات

)دارد / ندارد(
توضیحات

ی
یکپارچگ

در قالب  استراتژی و سیاست های شرکت داردسازمانتوزیع مدارک و مستندات در داخل 

داردمستندات به خارج سازمان مدارک و ارسال

شرکت به غیر از در قالب  استراتژی و سیاست های 

نامه های که بار مالی و تعهد آور است و یا مسائل 

قراردادی که تعهدآور باشد

تدوین و پیاده سازی رویه ها و سیستم های 

بطور مستقل مدیریت پروژه
ندارد

محدوده

پیشنهاد دهنده نداردحذف یا اضافه نمودن پروژه ها

داردتغییرات در محدوده پروژه هاتغییر 

زمان

)بدون تغییر مدت  ها تغییر زمانبندی پروژه

(طرح
دارد

داردپذیرش تعهدات زمانی )بدون هزینه اضافی(

درصد کل هزینه ها 25در محدوده داردپذیرش تعهدات زمانی )با هزینه اضافی(

دارددرصد زمان کل طرح 10ییر مدت طرح تا تغ
قالب سیستم کنترل تغییر بیش از آن باید در 

تغییرات طرح انجام پذیرد

ی
ن مال

هزینه و تامی

داردمیلیون تومان 500تنخواه  تا سقف 

درصد  25تا سقف  ها تایید هزینه های پروژه

 هر پروژه
دارد

درصورت وجود برنامه مالی طبق برنامه مالی انجام 

خواهد شد و در غیر آن هزینه کرد بیشتر از سقف 

شده با اخذ مجوز انجام می شود.تعیین 

اخذ اعتبارات پروژه بصورت مستقل از واحد  

مالی
دارد

مدیریت برنامه ریزی و نظارت پروژه ها امکان با تأیید 

 پذیر است

بطور  طرحخدماتی   وخرید اقالم مصرفی 

مستقل
دارد

با ارائه صورت نیاز  بر اساس ضوابط شرکت و در 

برنامه ریزی و نظارت پروژه هامجوز از سوی مدیریت 

توسط هیات حاکمیت طرح تایید شودنداردتامین مالی بوسیله فروش اوراق مشارکت
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 طرحاختیارات در دامنه  طبقه
حدود اختیارات

)دارد / ندارد(
توضیحات

درصد پروژه 10تا سقف دارد تامین مالی بوسیله وام بانکی

دارددرصد هزینه کل 10تغییر در هزینه طرح تا  
بیشتر از درصد اشاره شده در قالب سیستم مدیریت 

 تغییرات انجام خواهد شد.

ت
کیفی

داردانجام ممیزی داخلی طرح بطور مستقل 

با هماهنگی هیات حاکمیت طرح. در شرایط جاری 

ممیزی پروژه توسط هیات حاکمیت طرح انجام می 

شود 

داردارزیابی رضایت مشتری بطور مستقل
در شرایط جاری توسط مدیریت قراردادها و توسعه 

شودبازار انجام می 

داردتایید یا رد اقالم خریداری شده

داردتایید کیفی یا رد فعالیتهای پروژه 

منابع

 نداردطرحچارت سازمانی و تصویب  تدوین 
تأیید در هیات حاکمیت طرح ودر شرایط جاری  

تصویب آن در هیات مدیره شرکت انجام می شود.

اختیارات  تغییر شرح وظایف و تدوین و

ها پرسنل پروژه
دارد

جذب و تعدیل با هماهنگی مدیر منابع انسانی نداردبطور مستقل تعدیل پرسنل پروژه وجذب 

تأمین تجهیزات، تسهیالت و فضای مورد نیاز  

تیم پروژه
دارد

با هماهنگی مدیریت منابع انسانی در شرایط جاری 

انجام می شود

ارزیابی عملکرد مدیران زیر طرح ها و پروژه  

ها 
دارد

ت
ارتباطا

 داردارسال گزارشات غیر مالی به خارج سازمان
در ابتدا باید از هیات حاکمیت مراکز دریافت گزارش  

 تایید شود

 نداردارسال گزارشات مالی به خارج سازمان
در شرایط جاری به غیر از مواردی که جنبه محرمانه  

 و یا بار مالی داشته باشند امکان پذیر است.

ایجاد ساختار کنترل مدارک پروژه بطور 

مستقل از ساختار کنترل مدارک سازمان
 دارد

باتوجه به نوع پروژه ، امکانات سازمان ، محل فیزیکی

 و سایت پروژه و ... تصمیم گیری می شود.

ت
تدارکا

)جهت انجام پروژه یا  انتخاب تامین کننده

بطور مستقل پروژه( خدمات 
دارد

انتخاب تامین کنندگان )خدمات رفاهی و 

جانبی (
استفاده از امکانات شرکتندارد
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 طرحاختیارات در دامنه  طبقه
حدود اختیارات

)دارد / ندارد(
توضیحات

خرید و تأمین اقالم و مواد مورد نیاز طرح  

بطور مستقل
دارد

عقد قرارداد های الزم برای تدارکات طرح 

بطور مستقل
ندارد

جاری کلیه قراردادهای پروژه توسط واحد در شرایط 

 حقوقی منعقد می شود.

 داردپرداخت به پیمانکاران طرح بطور مستقیم
در صورتی که مطابق با برنامه مالی تصویب شده

 باشد

تأیید الحاقیه های قراردادی با پیمانکاران 

پروژه
با تایید هیات حاکمیتیدارد

با تایید هیات حاکمیتیداردفسخ قرارداد بطور مستقل 

ریسک

تصمیم گیری درخصوص پذیرش، حذف،  

انتقال یا کاهش ریسک های پروژه با تأثیر بر 

هزینه، زمان، کیفیت و محدوده پروژه

با تایید هیات حاکمیتدارد



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

طرح نقشه راه

Program Road Map

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

طرح نقشه راه
Program Road Map

RM-Fa-06-00  کد  مدرک :

3از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

برنامه ریزی سطح باال و مشخص نمودن مایلستونها برای اجرای طرح از اهمیت باالیی برخوردار است. نقشه راه طرح نقشه یا 

راهنمایی را برای طول عمر اجرای طرح مهیا مینماید. جنس این نقشه راه از جنس برنامه بوده و شباهت زیادی به برنامه 

ای سطح باالست که در ابتدای طرح ایجاد شده در طول اجرا نقشه راه ماهیتا برنامه اصلی در دپارتمان دفاعی آمریکا دارد.

بازنگری میگردد.

اهداف پایانی -1
ایجاد مرکز آموزش و تحقیق و توسعه. 

 خدمت جدید برای مشتریان حقیقی

 مشتری حقوقی بزرگ

چالش ها و ریسک های اصلی -2
 شناخته شدن به عنوان محصوالت با کاربرد دوگانهتحت تحریم گرفتن تجهیزات مورد نیاز به دلیل 

وابسته بودن مشتریان به محصوالت قدیمی و بروز مشکل جداسازی آن ها از طریق سیستم آموزش

 عدم توانایی تیم تحقیق توسعه در همگامی با برنامه طرح

 امکان ارائه مجوز برای حضور یک رقیب خارجی قوی

 مشکل در راه اندازی تلویزیون اینترنتی 

امکان شروع فعالیت مشابه از طرف رقبا و کاهش تعداد نفرات متخصص و در نتیجه باال رفتن هزینه

 مهاجرت برخی کارکنان متخصص

 عدم استقبال از طرح توسط سازمانهای بزرگ

مایلستون ها و نقاط تصمیم گیری اصلی -3
شروع طرح -1

اینترنت جیبیراه اندازی  -2

پایان بازاریابی اولیه برای خدمات به مشتریان حقوقی -3

راه اندازی بستر امن -4

پایان رایزنی با صدا و سیما -5



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

طرح نقشه راه
Program Road Map

RM-Fa-06-00  کد  مدرک :

3از    3صفحه: 

 Form No: 

ساختار طرح -4

زیرساخت های پشتیبان -5
 نیروی متخصص

WiMaxگستره شبکه 

 تامین مالی مطابق برنامه

و ..( IPTVتامین کاال )تجهیزات اینترنت جیبی، تجهیزات بستر امن، تجهیزات 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

برنامه شناسایی منافع

Program Realization Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه شناسایی منافع
Program Realization Plan

BR-Fa-07-00  کد  مدرک :

6از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

با برنامه شناسایی منافع:

 اطمینان حاصل می شود پروژه و فعالیت هایی که قرار است در طرح انجام شوند با طرح اولیه همسو هستند و به

این صورت منافع در نظر گرفته شده درک خواهد شد.

 تنها قابلیت هایی را  چه هستند و به این صورت طرح« مطلوب برای هدف»مشخص می شود که قابلیت های

تحویل دهد که منجر به منفعت می شوند.

 منفعت های نهایی، منفعت های مورد انتظار، هزینه های انجام شده و هزینه های مورد انتظار در مقایسه با مورد

کسب و کار گردآوری می شوند تا اطمینان حاصل شود که طرح همچنان پایدار است.

ر قابلیت های طرح در تحویل منافع اثرگذارند مدیریت می شود.ریسک ها و مساله هایی که ب

تعریف هر کدام از منافع -1

تشریح منفعت منافعردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

1
توسعه فرصت های

درآمدی
%12%12%10%10%8درصد افزایش درآمد ساالنه

افزایش تعداد مشتریان2

%8%7%6%5%5مشتریان حقیقیدرصد افزایش تعداد 

تعداد تجمعی مشتریان حقوقی 

)شرکت های بزرگ(
01234

کسب رضایت مشتری3

درصد مشتریانی که فرم رضایت نامه 

یا شکایت نامه داده اند
8085909090

میانگین میزان رضایت مشتریان 

)رضایت نامه های اظهارشده(
7075808585

مشتریانی که تمایل به ادامه درصد 

دریافت خدمات دارند
7075808585

 ارتقای جایگاه برند4
قرارگیری نام تهرانت در فهرست

 برندها

رتبه 

چهارم

رتبه 

چهارم

رتبه 

سوم

رتبه 

دوم

رتبه 

نخست

5
ارتقا  سبد خدمات و

پایدارسازی درآمد

تنوع خدمات ارائه شده برای مشتریان 

حقیقی
11223

تنوع  خدمات ارائه شده برای مشتریان 

حقوقی
01234



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه شناسایی منافع
Program Realization Plan

BR-Fa-07-00  کد  مدرک :

6از    3صفحه: 

 Form No: 

اثر هر کدام از منافع بر نتایج طرح -2
نقشه کلی منافع طرح به همراه اجزای آن که نشان گر اثر هر کدام از آن ها بر نتایج است در شکل زیر نمایش داده شده 

 است.

برنامه مدیریت ارتباطات منافع -3

دوره ارسالچگونگی ارسالگیرندهفرستندهعنوان مدرکردیف

مدیر طرحگزارش ارزیابی وضعیت منافع1
سهامداران

هیات حاکمیت
ماهه 6مکتوب

ساله 1مکتوبهیات حاکمیتتیم ممیزیممیزی عملکرد طرح2

ماهانهسیستم اتوماسیونهیات حاکمیتمدیر طرحگزارش عملکرد طرح3

ماهه 6مکتوبمدیر طرحممیزیتیم ممیزی عملکرد پروژه ها4

ماهانهسیستم اتوماسیونمیر طرحمدیران پروژهگزارش پروژه ها5

6
صورت جلسات نشست های هیات 

حاکمیت
ماهانهمکتوب اعضای هیاتدبیر هیات

در زمان تهیهاتوماسیونهیات حاکمیتمدیر طرحبرنامه های طرح7



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه شناسایی منافع
Program Realization Plan

BR-Fa-07-00  کد  مدرک :

6از    4صفحه: 

 Form No: 

دوره ارسالچگونگی ارسالگیرندهفرستندهعنوان مدرکردیف

در زمان تهیهاتوماسیونمدیر طرحمدیران پروژهبرنامه های پروژه ها8

گزارش به مجمع سهامداران9
 مدیر طرح 

هیات حاکمیت
ساالنهمکتوبسهامداران

ماهانهمحرمانهسهامدارانهیات حاکمیتوضعیت درآمدهای ناشی از طرح10

مدیر طرحوضعیت هزینه کرد طرح11
 هیات حاکمیت

 سهامداران
ماهانهمحرمانه

ها به همراه برنامه زمان بندی تحویل منافعنقش ها و مسئولیت  -4
شکل زیر به صورت کلی طرح را به همراه تشریح طرح، رابطه اقدامات و فعالیت ها با منافع، زمان بندی طرح و همچنین 

 ماتریس تخصیص مسئولیت نشان می دهد.

ریسک های مرتبط با منافع -5
توسعه فرصت های درآمدی -1

علت تاسیس واحد تحقیق و توسعه هزینه های باالسری بهافزایش -



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه شناسایی منافع
Program Realization Plan

BR-Fa-07-00  کد  مدرک :

6از    5صفحه: 

 Form No: 

کاهش قیمت فروش محصوالت به علت رقابت -

عدم تحقق افزایش تعداد مشتریان با توجه به جذب مشتریان به سرویسهای مشابه رقبا-

افزایش تعداد مشتریان -2

.حضور رقبا و جذب مشتریان بالقوه-

عدم تحقق به موقع اهداف طرح در زمینه گسترش تعداد محصوالت.-

استقبال مشتریان از محصوالت به واسطه قیمت باال. عدم-

کسب رضایت مشتری -3

دستیابی سریعتر رقبا به محصوالت جدید و کاهش رضایت مشتریان از تنوع محصوالت-

عدم پایش صحیح رضایت مشتریان-

های پایش و دریافت اطالعات غلط از مشتریانعدم تنظیم صحیح شاخصه-

ارتقای جایگاه برند -4

دن رقیبانی با محصوالت متنوعتر و کاهش اثر طرح متنوع سازی محصوالت در جایگاه برند.به وجود آم-

ارتقا  سبد خدمات و پایدارسازی درآمد -5

جذب مشتریان حقوقی و تجاری توسط رقبا و عدم تحقق درآمد پایدار این دسته از مشتریان-

صول ایحاد شده.انقضاء زود هنگام تکنولوژی و محصول جدید و از دست رفتن تنوع مح-

تغییرات مورد نیاز در فرآیندها و سیستم ها -6

 منابع تغییر در

شرکت و بهره گیری از توانمندی های آن هامتخصص در تغییر نگرش در راستای باال بردن تعداد نیروهای -

تقویت توانمندی کارکنان در بخش تحقیق و توسعه و کار در چنین محیط هایی-

محصوالت تغییر در

در تکنولوژی های مورد استفاده تغییر-

تغییر در سیستم های مرکزی-

 محیطیشرایط  تغییر در

تغییر نگرش از تمرکز صرف بر مشتریان حقیقی بر مشتریان حقوقی و تجاری-

برند محوری در انجام فعالیت ها-

تغییر نگرش در بازاریابی و توسعه خدمات-

تغییر نگرش و حساسیت بیشتر نسبت به رقبا-

 با سایر پروژه ها و طرح های سازمانیتعامل -



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه شناسایی منافع
Program Realization Plan

BR-Fa-07-00  کد  مدرک :

6از    6صفحه: 

 Form No: 

ایبودجهمسائل  تغییر در

مبتنی بر آورده و بدهی بهره گیری از تکنیک های تامین مالی-

انتقال طرح به بخش عملیاتی و پایدارسازی منافع -7
کالنشهر در ابتدای تعریف طرح متنوع سازی خدمات، شرکت تهرانت شرکتی تک محصولی با گستره جغرافیایی محدود به 

تهران میباشد. در حین و انتهای طرح عالوه بر ایجاد منافع طرح، با ایجاد زیر ساختارهای الزم ادامه مسیر طرح در بستر 

 واحدهای عملیاتی  گسترش خواهد یافت.

داوم اولین و مهمترین واحد عملیاتی گسترش یافته به وسیله طرح واحد تحقیق و توسعه میباشد. این واحد با شناسایی م

 متنوع سازی محصوالت را هدایت خواهد نمود.ها و محصوالت جدید تکنولوژی

واحد بازاریابی و فروش با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده توسط طرح ادامه گسترش تعداد مشتریان حقیقی، حقوقی و تجاری 

 را به عهده خواهد داشت.

یت مشتریان به صورت همزمان به پایدارسازی و ارتقاء با پایش مداوم رضا تضمین کیفیتو واحد خدمات پس از فروش 

 رضایت مشتری و ارتقاء و حفظ جایگاه برند میپردازند.



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

حاکمیت طرحبرنامه 

Program Governance Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه حاکمیت طرح
Program Governance Plan

GP-Fa-08-00  کد  مدرک :

10از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

واژه حاکمیت )که ریشه التین به معنای هدایت کردن دارد( به مجموعه رویه ها، فرآیندها و سیستم هایی گفته می شود که 

 برای انجام یک عملیات توسط سازمان به کار می رود.

از این رو می توان گفت حاکمیت طرح سیستم ها و روش هایی است که با آن ها طرح، توسط سازمان پایش، مدیریت و 

پشتیبانی می شود یا به عبارت دیگر حاکمیت طرح به راهکارها و فرآیندهایی گفته می شود که توسط سازمان دنبال می 

 ن حاصل شود. شود تا نسبت به پایداری و اثربخشی مدیریت طرح اطمینا

معموالً حاکمیت طرح با کمک پیکره تصمیم گیرنده و ارزیابی کننده ای که مسئولیت پذیرش و تایید مساله های مرتبط با 

 گفته می شود.« هیات حاکمیت طرح»طرح را بر عهده دارد، شکل می گیرد که به آن 

ها و روش هایی که با آن ها پروژه یا طرح های  می توان به شکل دیگری نیز حاکمیت طرح را تعریف کرد. مجموعه سیستم

 تشکیل دهنده طرح مدیریت و پایش می شوند.

هدف برنامه حاکمیت طرح ایجاد یک شرح در مورد اهداف، ساختار، نقش ها و مسئولیت ها، خط مشی ها و رویه ها می 

 زیر است: مواردباشد و به صورت عمومی، این برنامه شامل 

اهداف -1
موارد زیر است:میت طرح هدف از حاک

پیگیری همسویی طرح با ارزش و منافع سازمان

اطمینان از انجام تعامل مناسب با ذی نفعان

اطمینان از تعریف مناسب فرآیندها و روش های پشتیبان و به کارگیری آن ها

گرفته شدن تصمیم ها به شیوه منطقی

روشن شدن شفاف نقش ها و پاسخگویی و پیگیری آن ها

اطمینان از تحت پوشش بودن فعالیت ها در چارچوب استانداردها و خط مشی های سازمانی

ساختار سازمانی -2
هیات حاکمیتی به شرح نمودار سازمانی زیر است:ساختار 



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه حاکمیت طرح
Program Governance Plan

GP-Fa-08-00  کد  مدرک :

10از    3صفحه: 

 Form No: 

نقش ها و مسئولیت ها -3

دبیر هیات حاکمیت

تایید و ابالغ منشور طرح-

کنترل همراستا بودن طرح با استراتژی سازمانی-

مدیریت ممیزی طرح-

گزارش دهی به هیات مدیره-

تامین منابع مورد نیاز طرح-

تصمیم گیری نهایی در مورد مختومه نمودن اجزای طرح-

معاون طرح و برنامه

انجام ممیزی طرح-

بررسی و تایید برنامه های توسعه ای طرح-

همکاری در تدوین برنامه های طرح-

معاون فروش و بازاریابی

عملکرد فروش و بازاریابی طرحبررسی وضعیت -

در فروش ارائه راهکارهای ارتقای عملکرد در صورت شناسایی شکاف عملکردی-

بررسی چگونگی انجام بازاریابی محصوالت جدید-

مدیریت سنجش رضایت مشتری-



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه حاکمیت طرح
Program Governance Plan

GP-Fa-08-00  کد  مدرک :

10از    4صفحه: 

 Form No: 

مدیریت ارتقای جایگاه برند-

معاون مالی و حسابداری

ممیزی مالی و حسابداری طرح-

مطابق با برنامه طرحپیگیری تامین مالی -

بررسی وضعیت درآمدهای طرح-

بررسی وضعیت هزینه کرد طرح و ارائه راهکار در صورت شناسایی شکاف-

دبیر دفتر مدیریت طرح

مدیریت تعامالت میان طرح و پورتفولیوی سازمانی-

پیگیری به منظور گردآوری درس های آموخته شده طرح-

طرحهمکاری پررنگ تر در آغاز یا اختتام -

 مدیر طرح

مطابق با شرح وظایف ابالغی در منشور طرح-

تصمیم گیری های مرتبط با طرح -4

توضیح عنوان تصمیم ردیف

مصوبات نشست های هیات حاکمیت  1

درجه بندی مصوبه ها به سه دسته:

مصوبه های مرتبط سهامداران-

مصوبه های مرتبط با ذی نفعان-

مصوبه های مرتبط با طرح-

عمومیمصوبه های -
درج مصوبه ها در پایگاه داده ای و ارائه دسترسی به نمایندگان نهادهای یاد شده برای 

 پیگیری مصوبه ها.

در مورد مصوبه های عمومی دبیر هیات اقدام خواهد کرد

2
تصمیم گیری های مرتبط با تامین 

مالی
شدپس از تصمیم گیری در هیات حاکمیت و با تصویب هیات مدیره نهایی خواهد 

پس از ارائه گزارش مدیر طرح در نشست هیات حاکمیت تصویب خواهد شدتصمیم گیری در مورد اختتام عناصر3

تصمیم گیری در مورد اختتام طرح4
پس از ارائه گزارش مدیر طرح در نشست هیات حاکمیت و پس از تصویب در هیات 

مدیره نهایی خواهد شد

ز ارائه گزارش ممیزی که منجر به صدور پروژه های بهبود خواهد شدپس اتصمیم گیری در مورد ممیزی طرح5

توسط مدیر طرح آماده خواهد شد که پس از تایید هیات حاکمیت و تصویب هیات تصویب گزارش به مجمع سهامداران6
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توضیح عنوان تصمیم ردیف

مدیره در مجمع ارائه خواهد شد

7
تصمیم های مرتبط با اطالع رسانی به 

ذی نفعان

میزان و چگونگی اطالع رسانی به ذی نفعان مختلف در هیات تصمیم گیری در مورد 

حاکمیت

زمان بندی جلسات -5
دستورالعمل برگزاری جلسات به شرح زیر خواهد بود:

18الی  14روزهای یکشنبه اول هر ماه ساعت  :نشست هازمان 

دوره برگزاری نشست ها: ماهانه

نیاز نمایندگان واحدها یا پروژه هااعضای شرکت کننده: اعضای هیات حاکمیت و در صورت 

چگونگی دعوت از اعضا: توسط دبیر هیات و از طریق اطالع رسانی سیستم اتوماسیون در کنار اطالع رسانی ایمیل و 

پیامکی

در پایان هر نشست تایید اولیه مصوبه ها از اعضا گرفته می شود که پس از آماده چگونگی تهیه صورت جلسات: 

روز پس از جلسه، اطالع رسانی صورت خواهد پذیرفت. 2تا سازی صورت جلسه 

پیگیری مصوبه ها: از طریق طراحی و اجرای سیستم پایش مصوبات

دستور عمومی جلسات:

بررسی همسویی طرح از طریق بررسی راهبرد سازمان و طرح

بررسی وضعیت منافع طرح

بررسی مصوبه های نشست پیشین

 ی نشستسایر دستورهای تدوین شده برا

الزامات بازبینی درگاه -6
در هر درگاه پیشرفت و پیامدهای  طرح را در یک زمان مشخص بازنگری می شود تا حاکمیت را قادر سازد که گذر از یک 

 مرحله مشخص از طرح را به مرحله دیگر تایید نماید. 
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الزامات زیر در بازبینی درگاه مطرح هستند:

با اهداف تعریف شده سازمان و طرحهمسویی راهبردی طرح و اجزای آن 

پیامد فعالیت های اجزای طرح، به منظور ارزیابی منافع حاصل شده در مقابل منافع مورد انتظار و در صورت نیاز 

بروزرسانی برنامه طرح

ریسک های که طرح با آن ها روبروست، برای آن که اطمینان حاصل شود ریسک ها مورد پذیرش هستند و یا در 

یاز برنامه ای برای کاهش آن تدارک دیده شود.صورت ن

منابع مورد نیاز طرح و میزان تعهد سازمان به تامین آن ها

رضایت ذی نفعان از عملکرد کنونی طرح

همسویی طرح با استانداردهای کیفی سازمانی

اطالعاتی که برای اولویت بندی راهبردی یا سرمایه گذاری سازمانی حیاتی است.

ه باید برای پیشرفت بهتر طرح مرتفع شوندمشکل هایی ک

نیاز بالقوه به تغییرات

الزامات ارزیابی عملکرد طرح -7
عملکرد طرح از طریق ارزیابی دستیابی به منافع در هر مقطع زمانی مطابق با جدول زیر سنجیده خواهد شد:

 آرمان ردیف
وضعیت

پیشرفت
اهداف

شاخص های ساالنه

9293949596

1
توسعه فرصت های

 درآمدی

%12%12%10%10%8 درصد افزایش درآمد ساالنهبرنامه ای

درصد افزایش درآمد ساالنه واقعی

2
افزایش تعداد

 مشتریان

 برنامه ای
درصد افزایش تعداد

 مشتریان حقیقی
5%5%6%7%8%

درصد افزایش درآمد ساالنه واقعی

 برنامه ای
تجمعی مشتریان تعداد 

 حقوقی )شرکت های بزرگ(
01234

 واقعی
تعداد تجمعی مشتریان

حقوقی )شرکت های بزرگ(

8085909090درصد مشتریانی که فرم برنامه ایکسب رضایت مشتری3
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 آرمان ردیف
وضعیت

پیشرفت
اهداف

شاخص های ساالنه

9293949596

رضایت نامه یا شکایت نامه 

داده اند

واقعی

درصد مشتریانی که فرم 

رضایت نامه یا شکایت نامه 

داده اند

برنامه ای

میانگین میزان رضایت 

مشتریان )رضایت نامه های 

اظهارشده(

7075808585

واقعی

میانگین میزان رضایت 

مشتریان )رضایت نامه های 

اظهارشده(

برنامه ای

درصد مشتریانی که تمایل 

به ادامه دریافت خدمات 

دارند

7075808585

واقعی

مشتریانی که تمایل  درصد

به ادامه دریافت خدمات 

دارند

ارتقای جایگاه برند4

 برنامه ای
قرارگیری نام تهرانت در

 فهرست برندها

رتبه 

چهارم

رتبه 

چهارم

رتبه 

سوم

رتبه 

دوم

رتبه 

نخست

واقعی
قرارگیری نام تهرانت در 

فهرست برندها

5
ارتقا  سبد خدمات و

 درآمدپایدارسازی 

 برنامه ای
تنوع خدمات ارائه شده برای 

 مشتریان حقیقی
11223

 واقعی
تنوع خدمات ارائه شده برای

 مشتریان حقیقی

 برنامه ای
تنوع  خدمات ارائه شده 

 برای مشتریان حقوقی
0 1 2 3 4

 واقعی
تنوع  خدمات ارائه شده

برای مشتریان حقوقی
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و انتقال عناصر طرح اختتامفرآیند آغاز،  -8
تایید حاکمیتی برای آغاز یک عنصر جدید شامل موارد زیر است:

توسعه، به روزرسانی و تایید دوباره مورد کسب و کار

اطمینان از در دسترس بودن منابع مورد نیاز

تعریف یا تایید دوباره افراد پاسخگو برای مدیریت یا اداره عناصر طرح

رسانی موارد مهم به ذی نفعاناطمینان از اطالع 

اطمینان از استقرار برنامه های کنترل کیفی مورد نیاز

اختیاردهی به ساختار حاکمیتی مورد نیاز برای پیگیری پیشرفت عناصر طرح

تاندارد فعالیت هر کدام از اجزا مطابق با استانداردهای مرتبط با آن حوزه پیگیری خواهد شد. برای نمونه در مورد پروژه ها، اس

PMBOK .می تواند به عنوان مرجع مد نظر باشد 

همچنین تایید هیات حاکمیت برای پایان یا انتقال هر کدام از اجزای طرح مورد نیاز است که ارزیابی آن می تواند شامل موارد زیر 

 باشد:

شود. تایید این که مورد کسب و کار تامین شده است و پیگیری آن بخش از اهداف می تواند متوقف

اطمینان از اطالع رسانی در مورد خاتمه بخش مورد نظر از طرح به ذی نفعان

اطمینان از همسویی عناصر طرح با برنامه های کیفی

ارزیابی درس های آموخته شده از اجرای و انتقال طرح

ده اند.تایید این که همه راهکارهای پذیرفته شده در استانداردها برای خاتمه طرح یا پروژه تامین ش

اختتام طرح بر اساس چک لیست انجام خواهد شد:

پرسشگروه

کاربرد

)دارد/ندارد(

وضعیت 

تحقق 

)بله/خیر(

توضیحات

 یکپارچگی
آیا کلیه مدارک و مستندات طرح جمع آوری و

 بایگانی شده است؟

آیا تمام مشکالت و مسائل طرح رفع شده است؟

اعمال شده است؟آیا تمام تغییرات مصوب طرح 

آیا تمام تغییرات طرح اعم از تغییرات زمان، مالی، 

تأمین کنندگان و ... به کلیه ذینفعان مربوطه من 

 الجمله کارفرما اطالع داده شده و توافق شده است؟

آیا کلیه اقالم قابل تحویل محصول/خدمات طرح به  محدوده
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پرسشگروه

کاربرد

)دارد/ندارد(

وضعیت 

تحقق 

)بله/خیر(

توضیحات

منافع طرح کارفرما یا سایر ذینفعان مطابق بیانیه 

 ارائه شده است؟

آیا آخرین تغییرات اقالم قابل تحویل، دستاورد ها و 

 شرایط پذیرش آنها با کارفرما توافق شده است؟

آیا شرایط پذیرش کلیه اقالم قابل تحویل طرح من 

جمله شرایط کیفی آنها رعایت شده و مدارک 

 مربوطه تکمیل گردیده است؟

باقی مانده طرح )خارج از الزامات و  آیا کلیه کارهای

تعهدات پروژه( شناسایی و تعیین تکلیف شده 

 است؟

 منابع
آیا کلیه تجهیزات و اثاثیه تیم طرح تحویل داده

 شده است؟

آیا کلیه تجهیزات و منابع اجاره شده تحویل و منابع 

 مالی در گرو مؤجر آزاد شده است؟

طرح )اعم از مالی یا غیر مالی( آیا کلیه منابع مازاد 

 تحویل داده شده است؟

آیا کلیه صورت وضعیت های طرح صادر شده است؟ مالی

آیا کلیه بدهی های طرح به فروشندگان / 

پیمانکاران و مطالبات تیم طرح پرداخت شده است؟

آیا گزارش های مالی پروژه شامل هزینه ها و منافع 

 است؟طرح تهیه شده 

آیا حساب های بانکی ایجاد شده جهت طرح بسته 

 شده است؟

آیا برنامه آموزشی تیم طرح محقق شده است؟ تیم پروژه

 تدارکات
آیا کلیه قراردادهای منعقده با تامین کنندگان بطور

 رسمی خاتمه/ فسخ شده است؟

آیا کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز از تامین کنندگان 

 اخذ شده است؟

 ارتباطات
آیا به کلیه ذینفعان پروژه درخصوص تکمیل مراحل

 طرح اطالع رسانی شده است؟

آیا گزارش اختتام طرح ارائه شده است؟
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ارزیابی اثربخشی طرح -9
اثربخشی طرح بر اساس میزان دستیابی به منافع سنجیده خواهد شد.

 مطابق جدول زیر خواهد بود:مسئولیت ارزیابی هرکدام از منافع 

مسئولهدفمنفعت ردیف

درصد افزایش درآمد ساالنه توسعه فرصت های درآمدی1
دبیر هیات حاکمیت/مدیر 

 امور مالی و حسابداری

افزایش تعداد مشتریان  2
معاون فروش و بازاریابیدرصد افزایش تعداد مشتریان حقیقی

معاون فروش و بازاریابیبزرگ(تعداد تجمعی مشتریان حقوقی )شرکت های 

کسب رضایت مشتری  3

معاون فروش و بازاریابی درصد مشتریانی که فرم رضایت نامه یا شکایت نامه داده اند

میانگین میزان رضایت مشتریان )رضایت نامه های 

اظهارشده(

معاون فروش و بازاریابی

معاون فروش و بازاریابی دارنددرصد مشتریانی که تمایل به ادامه دریافت خدمات 

معاون فروش و بازاریابیقرارگیری نام تهرانت در فهرست برندهاارتقای جایگاه برند  4

5
ارتقا  سبد خدمات و 

پایدارسازی درآمد

دبیر دفتر مدیریت طرحتنوع خدمات ارائه شده برای مشتریان حقیقی

دفتر مدیریت طرح دبیرتنوع  خدمات ارائه شده برای مشتریان حقوقی
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 هدف

برای آن که بتوان نسبت به توجیه پذیر بودن طرح در طول دوره چرخه عمر خود اطمینان حاصل کرد و همچنین مطمئن 

«درگاه»شد که منافع به صورت پایدار در حال دستیابی می باشند،  نیاز است که در بازه های زمانی مشخص که از آن با نام 

 د آن را بررسی نمود. یاد می شود وضعیت طرح را ارزیابی نمود و رون

این درگاه مراحل به صورت شکل زیر تعریف شده اند.« متنوع سازی خدمات تهرانت»در طرح 

که طی جلساتی درباره طرح به شرح زیر تصمیم گیری شود:در هر کدام از این درگاه ها نیاز است 

توضیح کلی در مورد وضعیت طرح -1
را  وضعیت منافع ویدر این بخش مدیر طرح به تشریح وضعیت منافع طرح مطابق با نقشه راهبردی سازمان خواهد پرداخت. 

به ترتیب نمایانگر وضعیت مطلوب، هشدار و بحران هستند در نقشه  کهدر آن تاریخ را با کمک رنگ های سبز، زرد یا قرمز 

 ز این گزارش در ادامه آمده است(راهبردی سازمان مشخص می نماید. )یک نمونه ا
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سپس با توضیح مرتبط با هر کدام از این وضعیت ها در جدول زیر ارائه می گردد.

اقدام های اصالحی و یا بهبود دهنده دالیل و توضیحات وضعیت منفعت عنوان منفعت ردیف

1

2

3

4

5

6

دستاوردهای تکمیل شده -2
از درگاه ها با توجه به پروژه ها و طرح های در دست انجام، این مساله بررسی می شود که آیا مطابق با برنامه هر در هر کدام 

 کدام از دستاوردهای پروژه ها یا طرح ها محقق شده اند یا خیر؟

 در هر کدام از درگاه ها نیاز است که مطابق با جدول زیر تکمیل دستاوردهای آن درگاه بررسی شود:

1گاه مرحله در

توضیح عنوان دستاوردردیف

اینترنت های جیبی  .1
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 Form No: 

1گاه مرحله در

توضیح عنوان دستاوردردیف

IPTVگزارش مطالعات .2

Gameزیرساخت .3

MPSLگزارش مطالعات .4

درس های آموخته شده.5

گزارش های مالی.6

مکاتبات مهم.7

گزارش بازاریابی.8

2درگاه مرحله 

توضیح عنوان دستاوردردیف

تحقیق و توسعهموزش و مجتمع آ.1

IPTVمجوزهای .2

3.Gameهای خریداری شده

4.MPSL راه اندازی شده

زیرساخت اینترانت.5

SMART Houseزیرساخت .6

VODزیرساخت .7

درس های آموخته شده.8

گزارش های مالی.9

مکاتبات مهم.10

گزارش بازاریابی.11

3درگاه مرحله 

توضیح عنوان دستاوردردیف

1.IPTV راه اندازی شده

اینترانت راه اندازی شده.2

3.Gameهای خریداری شده

4.SMART House راه اندازی شده
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3درگاه مرحله 

توضیح عنوان دستاوردردیف

5.VOD راه اندازی شده

درس های آموخته شده.6

گزارش های مالی.7

مکاتبات مهم.8

گزارش بازاریابی.9

محقق شدهمنافع  -3
جدول منافع بررسی و وضعیت آن تحلیل می شود.منافع طرح در هر کدام از مراحل با توجه به 

آرمان ردیف
وضعیت 

 پیشرفت
اهداف

درگاه 

1

درگاه 

2

درگاه 

توضیح 3

929496

1

توسعه 

فرصت های 

درآمدی

 برنامه ای
درصد افزایش درآمد

 ساالنه
8%10%12%

 واقعی
درصد افزایش درآمد

 ساالنه

2
افزایش تعداد

 مشتریان

برنامه ای
درصد افزایش تعداد 

 مشتریان حقیقی
5% 6% 8%

 واقعی
درصد افزایش درآمد

 ساالنه

برنامه ای

تعداد تجمعی 

مشتریان حقوقی 

)شرکت های بزرگ(

024

واقعی

تعداد تجمعی 

مشتریان حقوقی 

)شرکت های بزرگ(

3
کسب رضایت 

مشتری

برنامه ای

درصد مشتریانی که 

رضایت نامه یا  فرم

شکایت نامه داده اند

809090

درصد مشتریانی که  واقعی
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 آرمان ردیف
وضعیت

پیشرفت
اهداف

درگاه 

1

درگاه 

2

درگاه 

توضیح 3

929496

فرم رضایت نامه یا 

شکایت نامه داده اند

برنامه ای

میانگین میزان 

رضایت مشتریان 

)رضایت نامه های 

اظهارشده(

708085

واقعی

میانگین میزان 

رضایت مشتریان 

)رضایت نامه های 

اظهارشده(

برنامه ای

درصد مشتریانی که 

تمایل به ادامه 

دریافت خدمات 

دارند

708085

واقعی

درصد مشتریانی که 

تمایل به ادامه 

دریافت خدمات 

دارند

4
ارتقای

جایگاه برند

 برنامه ای
قرارگیری نام تهرانت

 در فهرست برندها

رتبه 

چهارم

رتبه 

سوم

رتبه 

نخست

 واقعی
نام تهرانتقرارگیری 

 در فهرست برندها

5

ارتقا  سبد 

خدمات و 

پایدارسازی 

درآمد

برنامه ای

تنوع خدمات ارائه 

شده برای مشتریان 

حقیقی

123

واقعی

تنوع خدمات ارائه 

شده برای مشتریان 

حقیقی

 برنامه ای
تنوع  خدمات ارائه 

شده برای مشتریان 
0 2 4
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 آرمان ردیف
وضعیت

پیشرفت
اهداف

درگاه 

1

درگاه 

2

درگاه 

توضیح 3

929496

حقوقی

واقعی

خدمات ارائه تنوع  

شده برای مشتریان 

حقوقی

معیارهای خروجی درگاه -4
فعالیتها در شروع هر فاز وابستگی بحرانی به اتمام فعالیتهای فاز قبل دارد که پایان این فعالیتهای بحرانی معیار ورود به فاز 

 آنها معیار آغاز فاز بعدی میباشد.بعدی میباشد. این فعالیتهای بحرانی در هر فاز به شرح ذیل میباشد که تکمیل 

1درگاه مرحله 

معیارهای خروجعنوان دستاوردردیف

مود 50000تکمیل خرید اینترنت های جیبی.1

تکمیل مطالعات امکان سنجی و بررسی راهکارهای قانونیIPTVگزارش مطالعات .2

نصب سرورGameزیرساخت .3

امکان سنجی و بررسی راهکارهای قانونی تکمیل مطالعات MPSLگزارش مطالعات .4

5.
 و آموزش مجتمع احداث

 توسعه و قیتحق
ساختمان %50تکمیل طراحی و پیشرفت 

2درگاه مرحله 

معیارهای خروجعنوان دستاوردردیف

تکمیل و راه اندازی مجتمعمجتمع آموزش و تحقیق و توسعه.1

2.IPTV دریافت مجوزهایIPTV و تکمیل زیرساختارهای قانونی

3.Game بازی تحت شبکه 40خرید و راه اندازی

4.MPSL راه اندازی کامل بسترMPSL

 اینترانت.5
تکمیل زیرساخت اینترانت و راه اندازی اینترانت برای حداقل دو مشتری حقوقی و

 تجاری و گزارش درس آموخته ها
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2درگاه مرحله 

معیارهای خروجعنوان دستاوردردیف

6.  SMART House 
و گزارش درس آموخته ها از راه اندازی  SMSRT HOUSEتکمیل زیرساختارهای 

 برای مشتریان حقوقی و تجاری 

7.VOD
و گزارش درس آموخته ها از راه اندازی برای مشتریان   VODتکمیل زیرساختارهای 

حقوقی و تجاری

ذیلند.سایر مواردی که به عنوان معیارهای خروجی طرح مطرح و مورد بررسی قرار میگیرند به شرح 

همسویی راهبردی طرح و اجزای آن با اهداف تعریف شده سازمان و طرح-

پیامد فعالیت های اجزای طرح، به منظور ارزیابی منافع حاصل شده در مقابل منافع مورد انتظار و در صورت نیاز -

بروزرسانی برنامه طرح

سک ها مورد پذیرش هستند و یا در ریسک های که طرح با آن ها روبروست، برای آن که اطمینان حاصل شود ری-

صورت نیاز برنامه ای برای کاهش آن تدارک دیده شود.

منابع مورد نیاز طرح و میزان تعهد سازمان به تامین آن ها-

رضایت ذی نفعان از عملکرد کنونی طرح-

همسویی طرح با استانداردهای کیفی سازمانی-

گذاری سازمانی حیاتی است. اطالعاتی که برای اولویت بندی راهبردی یا سرمایه-

مشکل هایی که باید برای پیشرفت بهتر طرح مرتفع شوند-

 نیاز بالقوه به تغییرات-

ها و گزارش مالی مبنی بر تحقق درآمدهای آموختهخروجی مورد نظر تکمیل کامل طرح و دریافت درس 3در درگاه شماره 

د.مورد نظر و امکانسنجی ادامه تحقق افزایش درآمدها میباش

ریسک ها -5

ا درگاه بررسی شده و ریسکهای شناسایی شده در ابتدای طرح به شرح جدول ذیل میباشند. در هر یک از درگاهها ریسکهای مرتبط ب

های اجرا گزارش میگردد. های مختلف طرح مانند تاثر گذاری بر زمان اجرای طرح و هزینهمیزان تاثیر ریسک بر جنبه در صورت وقوع،

جبرانی و تغییرات مترتب تصمیم  بر اساس میزان تاثیرات و در نظر گرفتن محدوده مورد پذیرش تاثیرات در مورد برنامه هیات حاکمه

 .گیری مینماید
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های موثر بر روال اجرای پروژهریسک ردیف

تحت تحریم گرفتن تجهیزات مورد نیاز به دلیل شناخته شدن به عنوان محصوالت با کاربرد دوگانه .1

وابسته بودن مشتریان به محصوالت قدیمی و بروز مشکل جداسازی آن ها از طریق سیستم آموزش .2

عدم توانایی تیم تحقیق توسعه در همگامی با برنامه طرح .3

امکان ارائه مجوز برای حضور یک رقیب خارجی قوی .4

مشکل در راه اندازی تلویزیون اینترنتی  .5

رقبا و کاهش تعداد نفرات متخصص و در نتیجه باال رفتن هزینه امکان شروع فعالیت مشابه از طرف .6

مهاجرت برخی کارکنان متخصص .7

ریسکهای فوق ریسکهای مرتبط با اجرای طرح میباشد. در مرحله بعدی و در هر دروازه مدیر طرح ریسکهای موثر بر تحقق 

را ارائه و در مورد تاثیرات احتمالی آن در مراحل  منافع حین طرح را مطرح و تاثیرات آن بر تحقق منافع در زمان گزارش

های جبرانی بررسی میگردد. ریسکهای مرتبط با تحقق منافع در حین اجرای طرح بعدی پیشبینی و گزارش نموده و برنامه

 اند.به شرح ذیل شناسایی گردیده

توسعه فرصت های درآمدی -1

و توسعههزینه های باالسری به علت تاسیس واحد تحقیق افزایش -

کاهش قیمت فروش محصوالت به علت رقابت -

عدم تحقق افزایش تعداد مشتریان با توجه به جذب مشتریان به سرویسهای مشابه رقبا-

افزایش تعداد مشتریان -2

.حضور رقبا و جذب مشتریان بالقوه-

عدم تحقق به موقع اهداف طرح در زمینه گسترش تعداد محصوالت.-

محصوالت به واسطه قیمت باال.عدم استقبال مشتریان از -

کسب رضایت مشتری -3

دستیابی سریعتر رقبا به محصوالت جدید و کاهش رضایت مشتریان از تنوع محصوالت-

عدم پایش صحیح رضایت مشتریان-

های پایش و دریافت اطالعات غلط از مشتریانعدم تنظیم صحیح شاخصه-

ارتقای جایگاه برند -4

ت متنوعتر و کاهش اثر طرح متنوع سازی محصوالت در جایگاه برند.به وجود آمدن رقیبانی با محصوال-

ارتقا  سبد خدمات و پایدارسازی درآمد -5

جذب مشتریان حقوقی و تجاری توسط رقبا و عدم تحقق درآمد پایدار این دسته از مشتریان-

 انقضاء زود هنگام تکنولوژی و محصول جدید و از دست رفتن تنوع محصول ایحاد شده.-
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جلسه بعدیزمان  -6
میباشد. در  96و پایان سال  94،پایان سال 92مطابق با برنامه تدوینی اولیه این سند در پایان سال  برنامه اولیه جلسات

 صورت تحقق موارد ذیل مدیر پروژه و یا هیات حاکمه طرح درخواست جلسه خارج از برنامه و زودهنگام میگردد.

ارزیابی درگاه. برنامه پیشنهادی مدیر طرح برای تحقق معیارها مصوب عدم تحقق معیارهای درگاه در زمان -

شده در پایان زمان مقر جلسه منعقد میگردد.

های جبرانی و تشکیل جلسه وجود بحران در مورد تحقق یک یا چند منفعت به دالیل مختلف و دریافت برنامه-

در موعد توافقی.

و دریافت برنامه جبرانی و تشکیل جلسه در زمان پیشبینی  تاثیر پذیری معنادار طرح از یک یا چند ریسک-

های جبرانی.شده تاثیر برنامه

مصوبه ها -7
تایید دستاوردهای تکمیل شده.-

تایید منافع محقق شده.-

بررسی معیارهای خروجی طرح بر مبنای دستاوردها و منافع محقق شده و مجوز عبور از درگاه.-

پیوسته و صدور مجوز ادامه طرح در صورت تاثیر ریسک در محدوده مورد بررسی تاثیرات ریسکهای به وقوع -

پذیرش.

تصویب برنامه های جبرانی در صورت تاثیر بیش از حد پذیرش ریسکها-

زمان جلسه بعدی با توجه به جمیع مسائل مطرح شده در جلسه.تصویب تعیین و -
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ارزیابی طرح در کنار ارزیابی درگاه مرحله انجام می شود تا در دوره های مشخص وضعیت طرح مشخص و اقدامات الزم در 

 این زمینه صورت پذیرد. شکل زیر شمای کلی این ارزیابی را نشان می دهد.

ارزیابی موارد زیر تکمیل و گزارش خواهند شد.در نشست های 

طرحتوضیح کلی در مورد  -1
طرح متنوع سازی خدمات در راستای دست یابی به اهداف راهبردی شرکت تهرانت تعریف گردیده است. این طرح بهه همهراه 

مهدت زمهان در ن هر گر تهه زیرطرح ها و پروژه های مرتبط در پورتفولیوی شرکت تهرانت به شرح زیر نمایش داده می شود. 

، ا هزایش تعهداد مشهتریانشده برای انجام این طرح پنج سال است که ظرف این مدت باید به منا ع تعریف شده بهه شهامل  

 دست یا ته شود.( پایدارسازی درآمد، توسعه  رصت های درآمدی، ارتقای جایگاه برند، ا زایش رضایت مشتری
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دستاوردهای طرحوضعیت رویدادهای ویژه و  -2
در هر کدام از درگاه ها با توجه به پروژه ها و طرح های در دست انجام، این مساله بررسی می شود که آیا مطابق با برنامه هر 

 کدام از دستاوردهای پروژه ها یا طرح ها محقق شده اند یا خیر؟

 دستاوردهای آن درگاه بررسی شود:در هر کدام از درگاه ها نیاز است که مطابق با جدول زیر تکمیل 

توضیح پیش بینی تکمیل میزان پیشرفت واقعی میزان پیشرفت برنامه ای عنوان دستاوردردیف

1.
مجتمع آموزش و 

 تحقیق و توسعه

اینترنت های جیبی  .2

3.IPTV

4.Game

5.MPSL

اینترانت.6

7.SMART House

8.VOD

مهممکاتبات .9

گزارش بازاریابی.10

پیشر ت کلی طرح.11
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13
92

13
93

13
94

13
95

13
هر کدام از وضعیت تکمیل توضیح در مورد 96

 رویدادهای وژه

○  احداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

○اینترنت جیبی

IPTV○

Game○

Marketing○

Intranet○

MPLS○

Smart House○

VOD○

وضعیت منافع -3
منا ع طرح در هر کدام از مراحل با توجه به جدول منا ع بررسی و وضعیت آن تحلیل می شود.

آرمان ردیف
وضعیت 

پیشرفت
اهداف

درگاه 

1

درگاه 

2

درگاه 

توضیح 3

929496

1

توسعه 

فرصت های 

درآمدی

برنامه ای
ا زایش درآمد درصد 

 ساالنه
8%10%12%

 واقعی
درصد ا زایش درآمد

 ساالنه

2
افزایش تعداد

 مشتریان

برنامه ای
درصد ا زایش تعداد 

 مشتریان حقیقی
5% 6% 8%

واقعی
درصد ا زایش درآمد 

ساالنه

برنامه ای

تعداد تجمعی 

مشتریان حقوقی 

 شرکت های بزرگ(

024

واقعی

تعداد تجمعی 

مشتریان حقوقی 

 شرکت های بزرگ(

809090درصد مشتریانی که برنامه ایکسب رضایت 3
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 آرمان ردیف
وضعیت

پیشرفت
اهداف

درگاه 

1

درگاه 

2

درگاه 

توضیح 3

929496

 رم رضایت نامه یا مشتری

شکایت نامه داده اند

واقعی

درصد مشتریانی که 

 رم رضایت نامه یا 

شکایت نامه داده اند

برنامه ای

میانگین میزان 

رضایت مشتریان 

نامه های  رضایت 

اظهارشده(

708085

واقعی

میانگین میزان 

رضایت مشتریان 

 رضایت نامه های 

اظهارشده(

برنامه ای

درصد مشتریانی که 

تمایل به ادامه 

دریا ت خدمات 

دارند

708085

واقعی

درصد مشتریانی که 

تمایل به ادامه 

دریا ت خدمات 

دارند

4
ارتقای

جایگاه برند

 برنامه ای
قرارگیری نام تهرانت

 در  هرست برندها

رتبه 

چهارم

رتبه 

سوم

رتبه 

نخست

واقعی
قرارگیری نام تهرانت 

در  هرست برندها

5

ارتقا  سبد 

خدمات و 

پایدارسازی 

درآمد

برنامه ای

تنوع خدمات ارائه 

شده برای مشتریان 

حقیقی

123

 واقعی
تنوع خدمات ارائه

شده برای مشتریان 
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 آرمان ردیف
وضعیت

پیشرفت
اهداف

درگاه 

1

درگاه 

2

درگاه 

توضیح 3

929496

حقیقی

برنامه ای

تنوع  خدمات ارائه 

شده برای مشتریان 

حقوقی

024

واقعی

تنوع  خدمات ارائه 

شده برای مشتریان 

حقوقی

وضعیت منابع -4
در بخش منابع باید دو موضوع بررسی شود:

هیستوگرام منابع انسانی -1

یک نمونه از  برنامه ای و واقعی منابع انسانی تشریح و با یکدیگر مقایسه می شود. در این هیستوگرام وضعیت

 هیستوگرامی که باید تهیه شود در ادامه آورده شده است.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ت
را

 نف
اد

عد
ت

(برنامه ای و واقعی)وضعیت منابع انسانی طرح در ماه های مختلف 
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وضعیت منابع مورد نیاز -2

با کمک رنگ های سبز، زرد یا قرمز که مطابق با جدول زیر وضعیت منابع مورد نیاز تحلیل می شوند. در این جدول 

ه ترتیب نمایانگر وضعیت مطلوب، هشدار و بحران هستند نمایش داده می شود و سپس توضیح های ضروری در ب

 مورد هر کدام ارائه می شود.

توضیحات وضعیتنوع منبع ردیف

دستگاه های اینترنت جیبی  1

IPTVتجهیزات مورد نیاز برای 2

Gameتجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی 3

MPLSتجهیزات مورد نیاز برای شبکه 4

وضعیت عناصر -5
این بخش مطابق با نمودار زیر تکمیل خواهد شد که توضیحات الزم در مورد هر کدام از در جدول ادامه وارد می شود.
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توضیح وضعیتعنوان عنصر

احداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

اینترنت جیبی

IPTV

Game

Marketing

Intranet

MPLS

Smart House

VOD

وضعیت بودجه -6
زیر ارائه و توضیحات ضروری در مورد آن داده خواهد  هایمطابق با نمودار طرح وضعیت بودجه و درآمد برنامه ای و واقعی

 شد.

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

 7,000,000,000

 8,000,000,000

 9,000,000,000

 10,000,000,000

92 93 94 95 96

(برنامه ای)هزینه 

(واقعی)هزینه 
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وضعیت تغییرهای درخواستی -7
زیر گزارش و در مورد آن توضیح داده خواهد شد.وضعیت درخواست های ارائه شده مطابق با جدول 

در دست بررسی رد شده تایید شده تعداد نوع درخواست های ارائه شده ردیف

اقدام اصالحی  1

اقدام پیشگیرانه  2

ر ع نقص  3

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

 7,000,000,000

92 93 94 95 96

درآمد برنامه ای

درآمد واقعی

 -

 5,000,000,000

 10,000,000,000

 15,000,000,000

 20,000,000,000

 25,000,000,000

92 93 94 95 96

(برنامه ای)هزینه 

(برنامه ای)درآمد تجمعی 

(واقعی)هزینه 

(واقعی)درآمد تجمعی 
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مجموع  4

سپس برخی از مهمترین تغییرات تایید شده یا رد شده در جدول زیر ارائه می گردد.

مهمترین تغییرات رد شدهمهمترین تغییرات تایید شده

طرحوضعیت مسائل  -8
.تشریح می شود طرحدر جدول زیر وضعیت مساله های 

در دست بررسی بسته شده رسیدگی شده تعداد دسته بندی مسائل ردیف

هزینه ای  1

منابع انسانی  2

کیفی  3

زمانی  4

شرح خدمات  5

سپس برخی از مهمترین مساله های پروژه در جدول زیر تشریح می شود

یعنوان ردیف
ه ا

زین
ه

ی
سان

ع ان
ناب

م

ی
یف

ک

ی
مان

ز

ت
دما

 خ
رح

ش

توضیح

1

2

3

4

5

ارتباطات با ذی نفعان -9
نفعان از پیچیدگی خاص خود برخوردار است. مالک مطلوبیت برقراری ارتباط منا ع بازخوردها برای پیشبرد ارتباط با ذی

طرح میباشد. گاهی برقراری ارتباط یکطر ه با وجود عدم بازخورد به عللی مانند مسائل حقوقی مکاتبه در نوع خود مطلوب 
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رد مربوطه سنجیده شود. برای سنجش و ضعیت ارتباطات جدول میباشد و گاهی نیاز است وضعیت مطلوبیت ارتباط با بازخو

 گردد. ذیل تکمیل و ارائه می

 عنوان ذینفعردیف
برقراری ارتباط

توسط مدیر طرح

بازخورد 

ذینفع

وضعیت 

ارتباط
توضیحات

حامی طرح1

مشتریان حقیقی2

مشتریان حقوقی3

سهامداران4

5
وزارت  ن آوری 

ارتباطات

صدا و سیما6

کارکنان طرح7

نهادهای امنیتی8

تامین کنندگان9

مدیران پروژه 10

رقبای طرح 11

مدیر طرح 12

ریسک ها -10
در ابتدای طرح به شرح ذیل میباشند: ریسکهای شناسایی شده 

ریسک ردیف

شناخته شدن به عنوان محصوالت با کاربرد دوگانهتحت تحریم گر تن تجهیزات مورد نیاز به دلیل 1

وابسته بودن مشتریان به محصوالت قدیمی و بروز مشکل جداسازی آن ها از طریق سیستم آموزش2

عدم توانایی تیم تحقیق توسعه در همگامی با برنامه طرح3

امکان ارائه مجوز برای حضور یک رقیب خارجی قوی4

مشکل در راه اندازی تلویزیون اینترنتی 5

امکان شروع  عالیت مشابه از طرف رقبا و کاهش تعداد نفرات متخصص و در نتیجه باال ر تن هزینه6

مهاجرت برخی کارکنان متخصص7
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هر کدام از ریسکها جدولی مشابه جدول ذیل تهیه و جهت تصمیم گیری ارائه میگردد:برای  

تحت تحریم گر تن تجهیزات مورد نیاز به دلیل شناخته شدن به عنوان محصوالت با کاربرد دوگانه .1

شرح اقدامات پیشگیرانه

شرح وقوع ریسک

شرح اثرات ریسک بر 

طرح  تا تاریخ جلسه(

شرح اقدامات جبرانی

شرح احتمال وقوع ریسک در بازه 

زمانی بعدی و اقدامات پیشگیرانه

وضعیت قراردادها با تامین کنندگان -11
.مطابق با جداول زیر تکمیل خواهد شد تامین کنندهبرای هر  وضعیت قراردادها

تاریخ قراردادشماره قرارداد

کشور سازندهتامین کننده

شروع قراردادعنوان قرارداد

وضعیت کلیزمان اجرا

جلسات مهم برگزار شده:

نتیجه تاریخ شماره موضوع

تحلیل کلی قرارداد

خالصه وضعیت:

راهکارها:

توضیحات دوره:

دالیل تاخیر  در صورت وجود(
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درس های آموخته شده -12
درس های آموخته شده مطابق با جدول زیر تکمیل خواهد شد

طرحتشریح درس آموخته های 

طرحتشریح مهمترین تجربیات موفق 

تشریح دالیل دستیابی به مو قیتتجربه و درس آموخته مو قشرح ردیف

طرحشریح مهمترین شکست ها و تجربیات ناموفق ت

تشریح دالیل شکستشرح تجربه و درس آموخته نامو قردیف

زمینه ها و حوزه های قابل بهبودتشریح 

جهت حصول و اجراء شدن بهبود پیشنهادزمینه قابل بهبودشرح ردیف

سایر دیدگاه ها -13
ای و ... در بستری ها ، منا ع محقق شده، مسائل برنامه و بودجهمدیر طرح با توجه به تمامی جوانب از جمله پیشر ت برنامه

نگردیده و یا قابل طرح نبوده را ارائه کل نگر به شرح شرائط طرح پرداخته سایر موضوعاتی که در قالبهای رسمی جلسه طرح 

دهد. می
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زمان نشست بعدی -14
ماهه میباشد. در صورت وقوع شرائط خاص از جمله انحراف  6های زمانی پیشبینی شده برای ارزیابی طرح،  واصل زمانی بازه

حاد در ارتباط با یک یا چند ای، کمبود جدی منابع، وقوع و اثر ریسکها خارج از محدوده قابل پذیرش، مشکل جدی برنامه

ذینفه و سایر موارد که ادامه طرح را با چالش مواجه میکند، به درخواست مدیر طرح و یا هرکدام از شرکت کنندگان و 

 گردد. تصویب حاضرین ، جلسه بعدی با تعجیل مصوب منعقد می

مصوبه ها -15
طلوب بودن وضعیت طرح با توجه به جمیع جوانب اولین بند مصوبات این جلسه تصمیم در مورد مطلوب بودن و یا نام

 گزارش ارائه شده میباشد.

های جبرانی را برای جلسات در صورت مطلوبیت موارد انحراف جزیی از انت ارات لیست و تایید میگردد تا مدیر طرح برنامه

 بعدی در ن ر گر ته در جلسه آینده موارد پایش گردد.

مراتب به هیات مدیره به شرح موارد غیر قابل پذیرش، جهت اخذ تصمیمات عالیه منعکس در صورت نامطلوب بودن وضعیت، 

 میگردد.
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در هنگام بروز مسائل غیرمنتظره در پروژه ها یا کارها یا در ساختار طرح نیاز است که شیوه ارجاع آن مشخص باشد. که در 

 ادامه فرآیند این امر ارائه می شود.
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راک   ر  را و ن راک حرش  ی ر

ی نس ناکما  ا لا م یارب یدرف ندومن  و نم

 فر دروم رد تیمکاح  ایه هب یناسر ع طا
هلاسم

0020

هدش هتخومآ یاه  رد ه رتفد رد هلاسم تب 

A

 هلاسم یبتارم هلسلس لح و عاجرا لح دنیآرف :هیور  اون 

 تسا هلاسم لح هب ردا  حرط ریدم ایآ

هلاسم تیولوا نیی ت

حرط لئاسم تب  ه رتفد یسررب 0010

 هلاسم یارب ی نس ناکما  ا لا م هب زاین ایآ
 تسا

A

 دراد دوجو ریی ت  ام ا هب زاین ایآ

 ریدم رایتخا ه یح رد یسررب یارب روشنم ینیبزاب
هلاسم ندوب حرط

Aعورش

ه ب

هلاسم تی  و یریگیپ یارب یدرف نیی ت

0070

0020

0040

0050

0060

0070

0080

 ایه هب هلاسم عاجرا دروم رد یری   یم ت0120
تیمکاح

0010

0110

0150

0180

هلاسم یریگیپ یارب یدرف ندومن  و نم 0030

ریخ

 ینارحب  روص رد تیمکاح  ایه هب یناسر ع طا
هلاسم ندوب

0090

یو اب لما ت و  بترم  فن ی  ییاسانش 0100

تیمکاح  ایه هب هلاسم عاجرا 0130

0080

 و یح صا ماد ا رودص و هلاسم لح زا نانیمطا
هناریگشیپ ماد ا

0140

003

00400050

0060

ه ب

0090

ریخ

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

هدش دا یا  رادم یناگیاب 

0160

0170 زاین  روص رد نا فن ی  هب  را   هئارا 0170

0180

B

ه ب

ریخ

نایاپ
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 هدف

همچنین  با استاندارها، الزامات تعیین شده در سازمان و طرحبه منظور بررسی میزان انطباق فرآیندهای تعریف شده در 

 بررسی عملکرد طرح و میزان دستیابی به منافع برای ارتقای اثربخشی و کارآیی آن به کار می رود.

اهداف ممیزی -1
توجه به چک لیست زیر تعیین نمود.  عمومًا اهداف مختلفی برای یک ممیزی متصور است که نخست باید هدف ممیزی را با

 امکان دارد در یک ممیزی یک یا چند هدف مدنظر قرار گیرد.

توضیح آیا جزو اهداف ممیزی است؟ هدفردیف

وضعیت مالی طرح ممیزی.1

وضعیت منافع طرح ممیزی.2

3.  
اثربخشی فرآیندها، رویه هاممیزی 

  و دستورالعمل های طرح

4.  
ممیزی میزان انطباق با استانداردها

 یا آئین نامه های مشخص 

ممیزی فرآیند تدارکات در طرح.5

ممیزی وضعیت منابع انسانی .6

سایر.7

نقش ها و مسئولیت ها -2
دو نوع ممیزی را می توان متصور شد، نخست ممیزی داخلی که اعضای آن از طرف کمیته طرح منصوب می شوند تا به 

ممیزی بخش های مختلف بپردازند و دیگر ممیزی خارجی که از طرف یک سازمان بیرونی صورت می پذیرد. نقش ها و 

مسئولیت ها چه برای ممیزی کنندگان و چه برای ممیزی شوندگان به صورت کلی به شرح زیر است:

  ممیزی کنندگان:

می باشد. مشاهده گرو در صورت نیاز  نمتشکل از سرممیز، ممیزی عموماً تیم ممیزی 

ارائه اهداف و برنامه ممیزی

حضور و انجام ممیزی انجام ارزیابی درچارچوب برنامه

برگزاری نشست های افتتاحیه و اختتامیه ممیزی

توضیح در مورد اهداف و چگونگی برگزاری ممیزی در نشست افتتاحیه



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
ل برنامه ممیزیمدستورالع

Audit Plan Instructions

AP-Fa-12-00  کد  مدرک :

5از    3صفحه: 

 Form No: 

در جلسه  نقاط قوت سازمان توسط ممیزینموارد عدم انطباق، مشاهدات، فرصتها، نقاط ضعف و ارائه گزارش 

اختتامیه

ارائه گزارش مکتوب ممیزی در زمان تعیین شده

 ممیزی شوندگان:

ممیزی شوندگان بخش های مختلف تیم را تشکیل می دهند که شرح وظایف آن ها را می توان به صورت شرح وظایف 

دگان به شرح زیر است:عمومی و خصوصی تقسیم بندی نمود. شرح وظایف عمومی ممیزی شون

:وظایف عمومی

ممیزیدریافت و بررسی برنامه 

حضور در نشست های افتتاحیه

مدارک و مستندات خواسته شده ممیزینارائه 

رفع عدم انطباق های صادر شده مرتبط )در صورت وجود(

مرتبط پیاده سازی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه

وظایف خصوصی:

مدیر طرح

o  تعیین زمان و اهداف ممیزی داخلیهمکاری در

o آماده سازی تیم طرح برای برگزاری ممیزی

o برگزاری نشست توجیهی جداگانه با ممیزان و همچنین اعضای تیم

o ارائه درخواست های ممیزی مورد نیاز

o مشخص نمودن نماینده مدیریت در طرح

o ارائه گزارش از ممیزی و اقدامات انجام شده به هیات حاکمیت

نماینده مدیریت در طرح

o پایش و نظارت بر پیاده سازی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه

o نظارت بر رفع عدم انطباق ها در زمان مقرر و اعالم گزارش مربوطه

o ممیزی ها در سیستم و سوابق ثبت و پایش گزارش

o همکاری در تهیه و تصویب برنامه ممیزی داخلی



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
ل برنامه ممیزیمدستورالع

Audit Plan Instructions

AP-Fa-12-00  کد  مدرک :

5از    4صفحه: 

 Form No: 

زمان بندی -3
.دبیر هیات حاکمیت تهیه و ابالغ می شود، تقویم ممیزی داخلی همان سال توسط در ابتدای هر سال

توضیحتیم ممیزینوع ممیزیتاریخردیف

1.

2.

3.

4.

5.

نتایج ممیزی های داخلی قبلی، بازخوردهای سازمان مانند شاخصهای ارزیابی اثربخشی فرآیندها و ... می توانند مالک 

 تعداد دفعات انجام ممیزی جهت یک فرآیند باشند.تشخیص 

در طرح حداقل یکبار در سال انجام می پذیرد. و خارجی ممیزی داخلی

نتایج ممیزی -4
گزارش باید در برگیرنده موارد زیر باشد:این  گزارش ممیزی با تعیین سطوح دسترسی در سایت اینترنتی طرح قرار می گیرد.

نتیجه کلی ممیزی

ممیزیتاریخ -

عنوان سرممیز-

o نقاط قوت

o توصیه برای بهبود

o عدم انطباق

همچنین نتیجه ممیزی برای بخش یا واحدهای ممیزی شده دیگر نیز باید به شرح زیر تهیه و ارائه شود:

عنوان بخش یا واحد ممیزی شده-

تاریخ ممیزی-

ممیزان-

o نقاط قوت

o توصیه برای بهبود

o عدم انطباق ها



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
ل برنامه ممیزیمدستورالع

Audit Plan Instructions

AP-Fa-12-00  کد  مدرک :

5از    5صفحه: 

 Form No: 

پیگیری و پایش -5
پیگیری و پایش هر کدام از اقدامات اصالحی، پیشگیرانه یا عدم انطباق مطابق با جدول زیر توسط مدیر طرح و نماینده 

 و گزارش آن در هیات حاکمیت مدیریت در طرح دنبال خواهد شد

شرح اقدام ردیف
نوع )پیشگیرانه، 

اصالحی یا عدم 

انطباق(

مسئول
وضعیت )در حال 

انجام، پایان یافته، 

(و سایر متوقف

توضیح

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 برنامه مدیریت تغییر

Change Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری
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طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت تغییر

Change Management Plan

CM-Fa-13-00  کد  مدرک :

7از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

هدف از برنامه مدیریت تغییر، مشخص نمودن فرآیند و رویه مدیریت تغییر در طول طرح می باشد.

تعریف فرآیند تغییر -1
نشان داد. صفحه بعد به صورت کلی در طرح فرآیند مدیریت تغییر را می توان به شرح نمودار شکل

انواع تغییر -2
.موارد زیر جستجو کردرا به صورت کلی می توان در تغییرات در طرح 

موضوع تغییرحوزهطرح

افزایش یا کاهش زمان طرحزمان1

2

مالی

افزایش یا کاهش هزینه طرح

تغییرات مبالغ قراردادی3

تغییرات در نحوه پرداخت های طرح4

تغییرات در نحوه دریافت های طرح5

طرح ITPتغییرات در کیفیت6

7

محدوده

قابل تغییرافزایش یا کاهش اقالم 

تغییر در شرایط پذیرش اقالم قابل تحویل8

افزایش یا کاهش کار طرح9

تغییر در الزامات قراردادی10

تغییرات در نفرات کلیدی طرح11

تغییرات در تأمین کنندگان اصلی طرح12

افزایش یا کاهش منافعمنافع13

تحت کنترلتعریف عنوان های پیکربندی/ -3
باید در طرح تحت کنترل باشند، مطابق جداول زیر تعریف و کنترل خواهند شد. عناوینی که



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت تغییر

Change Management Plan

CM-Fa-13-00  کد  مدرک :

7از    3صفحه: 

 Form No: 
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طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت تغییر
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CM-Fa-13-00  کد  مدرک :

7از    4صفحه: 

 Form No: 

برای هر کدام از دستاوردهای طرح باید در صورت نیاز زیرعنوان های تحت کنترل شناسایی و عنوانی قراردادی برای کنترل 

 آن تعریف می شود.

قرارداد شناساییاجزا

با ساختار شکست خرد شده و سپس کددهی می شودمطابق  مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

PIاینترنت های جیبی

IPTVIP

GameGA

MPSLMP

ITاینترانت

SMART HouseSH

VODVOD

ICمکاتبات مهم

MRگزارش بازاریابی

TPپیشرفت کلی طرح

مطابق سیستم کد دهی مدارکمدارک مدیریت طرح

باال اسناد پیکربندی نیز مطابق با جدول زیر تعریف و کدگذاری می گردد.در مورد هر کدام از موارد 

قرارداد نام گذاریاسناد کنترلی پیکربندی

مشخص نمودن این که هر کدام از این اسناد چگونه نام  فهرست تمام اسنادی که با کنترل پیکربندی ارتباط دارند

گذاری و شناسایی می شوند

قرارداد نام گذاریمختلفاسناد کنترل نگارش های 

مشخص نمودن این که هر کدام از این اسناد چگونه نام  فهرست تمام اسنادی که با کنترل نگارش ها ارتباط دارند

گذاری و شناسایی می شوند

مطابق با جدول زیر تعیین می شود. نقش ها و مسئولیت های مدیریت پیکربندی

مسئولیت هانقش ها

پیکربندیحاکمیت مدیر طرح

مدیریت پیکربندی حوزه های مرتبطمدیران پروژه

فرآیند و رویه ارزیابی و تایید تغییرات -4
قالب های زیر برای این فرآیند  فرآیند کلی مدیریت تغییر مطابق با شکل فرآیند مدیریت تغییر خواهد بود. در عین حال

 پیگیری خواهد شد.



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت تغییر
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CM-Fa-13-00  کد  مدرک :

7از    5صفحه: 

 Form No: 

اطالعات درخواست کننده تغییر

شرکتسمت سازمانی در  طرحسمت سازمانی در نام خانوادگینام و 

عنوان تغییر

دامنه تغییر

تباطاترا ریسک کیفیت بودجه زمان بندی محدوده

............................................  سایر موارد  مهندسی )طراحی( منابع تدارکات

به تغییرفعالیت های وابسته 

نحوه ی ارتباط تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان فعالیتWBS ردیف

شرح تغییر

ضرورت و دالیل تغییر

روش پیشنهادی انجام تغییر

حوزه های تاثیر پذیر از انجام تغییر

تحلیل تاثیر تشریح تاثیر نام حوزه ردیف

اولویت درخواست تغییر

حیاتی باال متوسط پایین

امضای مدیر گروهامضای درخواست دهنده



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت تغییر

Change Management Plan

CM-Fa-13-00  کد  مدرک :

7از    6صفحه: 

 Form No: 

کنترل تغییر -5
کنترل تغییر با توجه به فرآیند مدیریت تغییر پیگیری می شود.

شاخص ها و ثبت وضعیت تغییر -6
ثبت و شاخص دهی با کمک جدول زیر پیگیری خواهد شد

ف
دی

عنوان ر

تغییر

تاریخ 

رخداد

تاریخ 

بررسی

تاثیرنوع 
پذیرش/ 

عدم 

پذیرش

دالیل پذیرش/ 

عدم پذیرش 

تغییر 

وضعیت 

پیگیری

زمان

هزینه

محدوده

ت
کیفی

ک
ریس

ت 
رضای

ی
مشتر

1

2

3

در بخش نوع تاثیر موارد برای هر تغییر به صورت زیر وارد می گردند:

کاهش  

افزایش 

 بدون تغییر

در بخش وضعیت پیگیری هر کدام از موارد زیر بنا به نیاز وارد می شوند.

اقدامی صورت نگرفته است

در حال انجام است

اعمال شده و به اتمام رسیده است

مسکوت است

صحه گذاری و ممیزی تغییر -7
صحه گذاری و ممیزی تغییر با توجه به جداول زیر دنبال می شود.

اجرای تغییر مورد

پذیرش نیست                         پذیرش است

راهکار اجرای تغییر



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت تغییر
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CM-Fa-13-00  کد  مدرک :

7از    7صفحه: 

 Form No: 

برای اجرا مورد نیازمنابع 

توضیحات تاریخ پایان نیاز تاریخ شروع نیاز مقدار مورد نیاز منبع/تجهیزات/تسهیالت ردیف

تغییر راهکارهای جایگزین

تغییرامضای تیم کنترل 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

برنامه مدیریت محدوده طرح

Program Scope Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
برنامه مدیریت محدوده طرح

Program Scope Management Plan

SM-Fa-14-00  کد  مدرک :

6از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

:طرحکه باید مشخص کند، محدوده  استبرنامه مدیریت محدوده سندی 

چگونه تعریف می شود؟-

چگونه ممیزی می شود؟-

چگونه کنترل می شود؟-

محدوده محصول و محدوده طرح -1
آورده شده است.محصوالت طرح متنوع سازی خدمات به همراه شیوه اندازه گیری آن ها در جدول زیر 

شیوه اندازه گیری

تکمیل و راه اندازی مجتمع مطابق مشخصات مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

مورد 50000تکمیل خرید  اینترنت های جیبی

IPTV دریافت مجوزهایIPTV و تکمیل زیرساختارهای قانونی و راه اندازی

Game بازی تحت شبکه 40خرید و راه اندازی

MPSL راه اندازی کامل بسترMPSL

اینترانت
تکمیل زیرساخت اینترانت و راه اندازی اینترانت برای حداقل سه 

 مشتری حقوقی و تجاری و گزارش درس آموخته ها

SMART House
و گزارش درس آموخته ها   SMSRT HOUSEتکمیل زیرساختارهای 

از راه اندازی برای مشتریان حقوقی و تجاری

VOD
و گزارش درس آموخته ها از راه اندازی   VODزیرساختارهای تکمیل 

برای مشتریان حقوقی و تجاری

مستندسازی مکاتبات مهممکاتبات مهم

مدارک تکمیل و به روز مدیریت طرحمدارک مدیریت طرح

از طریق دست یابی به منافع ارزیابی خواهد شد.در حالی که محدوده طرح 

تشریح منفعتمنافع ردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

1
توسعه فرصت های

 درآمدی
%12 %12 %10 %10 %8 درصد افزایش درآمد ساالنه

%8%7%6%5%5درصد افزایش تعداد مشتریان حقیقیافزایش تعداد مشتریان2



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
برنامه مدیریت محدوده طرح
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SM-Fa-14-00  کد  مدرک :

6از    3صفحه: 

 Form No: 

تشریح منفعت منافع ردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

تعداد تجمعی مشتریان حقوقی 

)شرکت های بزرگ(
01234

کسب رضایت مشتری3

مشتریانی که فرم رضایت نامه درصد 

یا شکایت نامه داده اند
8085909090

میانگین میزان رضایت مشتریان 

)رضایت نامه های اظهارشده(
7075808585

درصد مشتریانی که تمایل به ادامه 

دریافت خدمات دارند
7075808585

 ارتقای جایگاه برند4
قرارگیری نام تهرانت در فهرست

 برندها

رتبه 

چهارم

رتبه 

چهارم

رتبه 

سوم

رتبه 

دوم

رتبه 

نخست

5
ارتقا  سبد خدمات و 

پایدارسازی درآمد

تنوع خدمات ارائه شده برای مشتریان 

حقیقی
11223

تنوع  خدمات ارائه شده برای مشتریان 

حقوقی
01234

ثبات مورد انتظار درباره محدوده طرح -2
چند شیوه پیگیری خواهد شد. ثبات محدوده طرح از

مدیریت ذی نفعان ارتباط موثر با ذی نفعان مطابق با برنامه -1

بیان شده ایجاد خط مبنای محدوده طرح شامل جداول دستاوردها و محدوده طرح به همراه معیارهای پذیرش -2

استفاده از خطوط مبنای مالی برای جلوگیری از تغییر طرح بیش از اندازه تعریف شده -3

فرآیند تدوین بیانیه محدوده طرح -3
مدیر طرح موظف است حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه پس از تنفیذ و صدور حکم وی، پیش نویس بیانیه -1

محدوده طرح را تهیه نماید. هیات حاکمیت طرح مدت زمان تهیه پیش نویس بیانیه محدوده طرح را تعیین و به 

مدیر طرح ابالغ می نماید.

دریافت، یک نسخه از آنرا جهت طرحف است پس از تهیه پیش نویس/ بازنگری شده بیانیه محدوده موظ طرحمدیر  -2

 ارسال نماید. مدیران پروژه به نظرات
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دبیر هیاتبه یک نسخه از پیش نویس سند را  نظرات مدیران پروژه دریافتپس از موظف است  طرحمدیر  -3

ارسال نماید. جهت تصویب حاکمیت

الزم است درصورت نیاز نقطه نظرات را به مدیر دبیر هیات حاکمیت، نقطه نظرات واحد های ذیربطریافت پس از د -4

جهت بازنگری سند اعالم نماید. طرح

موظف طرح، مدیر طرحدرصورت وجود مغایرت و اختالف نظر بین واحد های ذیربط یا مغایرت نظرات با الزامات  -5

الزم است طی جلسه با حضور واحد ها یا  دبیر هیات. در این شرایط منعکس نماید هیات حاکمیتاست موارد را به 

، نسبت به رفع مغایرت و نهایی نمودن بیانیه محدوده اقدام نماید.طرحنفرات مورد دعوی و همچنین مدیر 

طرح شامل محدوده محصول، الزامات، محدودیتموظف است درصورت بروز هرگونه تغییر در محدوده  طرحمدیر  -6

الزم است ضمن اعمال مدیریت تغییرات نسبت به بازنگری سند بیانیه  طرحو ... در روند اجرای وضات ها، مفر

انجام خواهد شد. 5تا  2محدوده اقدام نماید. پروسه بازنگری نیز مطابق بند های 

را ثبت و نگهداری نماید.لیه سوابق و مستندات مربوطه الزم است ک مدیر طرح -7

ساختار شکست کارفرآیند تدوین  -4
به شکلی  طرحپیشنهاد می شود که ساختار شکست به صورت درختی و نمودار گرافیکی تهیه شود چون به این صورت کار 

 بهتر مشاهده می شود.

 روند تهیه ساختار شکست کار:

تا  طا یروآ ع ج بسانم یوگ ا  ا تنا یرنشکید  یصفت حو س نییعت WBS

شامل: WBSجمع آوری اطالعات الزم برای تهیه 

منشور طرح

 ذی نفعان و انتظارات آنهاشناسایی

گردآوری الزامات طرح

،انتقال تکنولوژی و ...( شناسایی راهکار طرح )طراحی و تولید دانش فنی، مهندسی معکوس

 طراحی ، ساخت ، بهره برداری و ...( ساخت ، مدیریت ساخت ، -شناسایی رویکرد اجرای طرح )طراحی
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 اقالم سطوح باالیی ساختار شکست کار را تشکیل می دهند و  شناسایی اقالم قابل تحویل اصلی محصول: این

ضروری می باشند اما به تنهایی نیازی از کسب وکار  طرحاغلب اقالم قابل تحویل پیش نیازی هستند که برای 

رابرآورده نمی کنند مانند مشخصات طراحی

لگوی مناسب برای ساختار شکست کارانتخاب ا

یکی از الگوهای زیر:انتخاب الگوی مناسب از میان 

 ساختار شکست مراحل انجام کار پروژهphase /stage breakdown structure ))

 ساختار شکست مونتاژ یا دمونتاژ محصول نهایی( Assembly /product breakdown structure )

ساختار شکست کار براساس بخشهای سازمانی پروژه(Department breakdown structure ) 

( ساختار شکست سیستمهای مورد نیاز یک پروژهSystem breakdown structure  (

 ساختار شکست براساس اقالم قابل حملTransport breakdown structure ) )

  ساختار شکست بر اساس موقعیتهای مکانی(Location breakdown structure )

 ساختار شکست پیمانکاران اصلی و فرعیContractor breakdown structure ))

 ساختار شکست پستهای سازمانی(Organization breakdown structure )

 ساختار شکست منابع و نقشهاResource /Role breakdown structure ))

 ساختار شکست هزینهCost breakdown structure ) )

 تعیین سطح تفصیل ساختار شکست کار

یل اصلی را تا سطح تفصیل مناسب برای مدیریت و کنترل یکپارچه تجزیه می نمایند. در این مرحله اقالم قابل تحو

، مرتبط می داگانه محصوالت قابل تحویل مستقلاین عناصر ساختار شکست کار معموال به شناسایی واضح و ج

کمیل گردد و اجرا و باشند و تا زمانیکه ذینفعان پروژه متقاعد گردند که برنامه ریزی پروژه می تواند با موفقیت ت

 کنترل ماحصل مطلوب را با موفقیت محقق خواهد ساخت، ساختارشکست کار را بازنگری و تصیح نمایید.

 دیکشنری WBSتهیه  

از اسناد فراهم آمده در جریان فرآیند تهیه ساختارشکست کارکه از ساختارشکست کار پشتیبانی به عمل می آورند 

از  WBSباشد. برخی از جزئیات موجود در است که این سند با ساختار شکست کار همراه می WBSدیکشنری 

می تواند شامل  WBSتشریح کرد. دیکشنری یا فرهنگ  WBSدیکشنری  جمله بسته های کاری را می توان در

 مؤلفه های زیر باشد.

 کد شناسه حساب

 توصیف کار 
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سازمان مسئول

 کاریفعالیت های مرتبط با بسته

منابع مورد نیاز

برآورد هزینه

الزامات کیفی

معیارهای پذیرش

مراجع فنی و استانداردی

الزامات قانونی

..و

فرآیند کنترل تغییر محدوده طرح -5
کنترل محدوده طرح بخشی از فرآیند کلی مدیریت تغییر است که با آن دارای ارتباط تنگاتنگی هستند که رابطه این فرآیند 

 فرآیند زیر خواهد بود. دو مطابق با



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

بیانیه محدوده طرح

Program Scope Statement

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری
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 هدف

کلی کار مستند شود. از این رو کاری که قرار است انجام شود و  است تا شرح تعریف محدودهبیانیه محدوده طرح هدف از 

 مستند می شود. در این سند Scope Statementیا « بیانیه محدوده»آنچه قرار است تولید شود، در سندی با نام 

توضیح های مربوطه مشخص می شود و محدودیت ها و مفروضات  دستاوردهای اصلی و معیارهای پذیرش آن ها به همراه

مشخص می گردد. اگر این کار درست انجام شود ذی نفعان پیش بینی شده اند، چون آن چه آن ها می خواهند شناخته 

است، چرا که اگر این نقاط  طرحنقاط خاکستری و مبهم  یکی دیگر از اهداف مهم تعریف محدوده مشخص نمودن شده است.

همچنین  به خوبی شناسایی و در مورد آن ها تصمیم گیری نشوند می توانند در آینده برای پروژه مشکل آفرین شوند.

 ریسکها و چگونگی برآورد هزینه ها در این سند مشخص می گردد.

موفقیتاهداف و معیارهای  -1

منافع: موفقیتمعیارهای  1-1

تشریح منفعت منافع ردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

1
توسعه فرصت های

 درآمدی
%12%12%10%10%8درصد افزایش درآمد ساالنه

افزایش تعداد مشتریان2

%8%7%6%5%5درصد افزایش تعداد مشتریان حقیقی

تعداد تجمعی مشتریان حقوقی 

)شرکت های بزرگ(
01234

کسب رضایت مشتری3

درصد مشتریانی که فرم رضایت نامه 

یا شکایت نامه داده اند
8085909090

میانگین میزان رضایت مشتریان 

)رضایت نامه های اظهارشده(
7075808585

درصد مشتریانی که تمایل به ادامه 

دریافت خدمات دارند
7075808585

 برندارتقای جایگاه 4
قرارگیری نام تهرانت در فهرست

 برندها

رتبه 

چهارم

رتبه 

چهارم

رتبه 

سوم

رتبه 

دوم

رتبه 

نخست
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تشریح منفعتمنافع ردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

5
ارتقا  سبد خدمات و

 پایدارسازی درآمد

تنوع خدمات ارائه شده برای مشتریان 

حقیقی
11223

تنوع  خدمات ارائه شده برای مشتریان 

حقوقی
01234

یزمان موفقیتمعیارهای  1-2

شاخص های ساالنه

92 93 94 95 96 

ارتقا  سبد 

خدمات

احداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

اینترنت جیبی

IPTV

Game

Marketing

intranet

MPLS

Smart House

VOD

محدوده طرح )موارد مشمول و غیر مشمول( -2
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در کنار تعریف عناصر موجود در طرح باید مواردی که خارج از طرح هستند نیز به صورت شفاف معرفی شوند که این موارد 

 به شرح زیر است.

موارد خارج از محدوده طرح

گسترش جغرافیای خدمات-

ارائه خدمات پس از فروش-

مشتری و سنجش ارتقای برندسنجش رضایت -

بهره برداری عملیاتی مرکز آموزش و تحقیق و توسعه-

مفروضات -3
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تاثیر در صورت عدم تحققمفروض

مفروضات منابع

توجهی از کارکنان طرح تجربه کار در محیط درصد قابل

 اجرایی دارند
افزایش هزینه. تاثیر بر کیفیت. 

مفروضات محصوالت

تاثیر بر میزان فروش محصوالت، تاثیر احتمالی بر  شوندماهه تست و آزمایش می 3یک دوره  محصوالت در

رضایت مشتریان 

مشتریان حقیقی را می توان از طریق یک سیستم آموزش 

 با محصوالت آشنا کرد
عدم تحقق اهداف طرح در زمینه تعداد مشتریان 

 جذب شده حقوقی

مفروضات محیطی

تاثیر بر محدوده، نیاز به تغییر، کاهش سهم بازار تکنولوژی طرح را تحت تاثیر قرار نمی دهدسال تغییر  5تا 

تشریح شده است، به طور  طرحساختار طرحی که در برنامه 

 افتدواقعی اتفاق می

های طرح، تاثیر زیادتاثیر بر تمامی جنب

در طرح  PMIمتدولوژی مدیریت طرح بر اساس استاندارد 

 به کار خواهد رفت

تاثیر اندک، نیاز به استفاده و پایش متدولوژی 

 جایگزین 

فرآیند خرید مطابق با یک برنامه زمانی مشخص به انجام 

 رسندمی

تاثیر بر برنامه زمانبندی

ایمفروضات بودجه

این دیدگاه مطرح است که سیاست مالی دولت بر مفروضات 

 آن ها درست انگاشتاثرگذار است و نمی توان 

تاثیر مثبت در صورت ثبات سیاست مالی تامین 

 هزینه ها با سهولت بیشتر صورت میپذیرد

عدم تامین بودجه مورد نیاز عدم تحقق اهداف و امکان توزیع اوراق تامین مالی وجود دارد

 منافع در زمان مقرر

طرح هایافزایش هزینهستبجایی و راکد ماندن هزینه نیازی نیبه جا

های بیرونی به روزهای مشخص و ساعاتی معین همشاور

 شودمحدود می

تاثیر مثبت. 

محدودیتها: -4

های منابعمحدودیت

 نیروهای متخصص در شرکت با محدودیت روبرو هستند-

ای دارند.درصد کمی از کارکنان طرح تجربه کار در محیط توسعه-
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های محصوالتمحدودیت

های بازبینی و تصویب وجود ندارد.چرخهمحدودیتی برای -

 های محیطیمحدودیت

این محدودیت تا حدودی جدی تر گردید چرا که به نظر می رسد امکان حضوور یوک رقیوب قدرتمنود خوارجی 

بیشتر شده باشد.

 حضور همزمان رقبا، ممکن است منافع را دستخوش تغییر سازد-

به موقع سایر طرح ها و پروژه ها وابسوته اسوت )از جملوه طورح آمیز بودن و تکمیل طرح تا حدودی به موفقیت-

  ارتقای کیفیت خدمات یا پروژه گسترش شبکه(

 ایهای بودجهمحدودیت

منابع مالی داخلی شرکت در سال های نخست با محدودیت روبرو است.-

منابع: -5

توضیحاتنوع منبع ردیف

پروژه، متخصصان فنی و کارکنان تیممدیران  منابع انسانی بر اساس نمودار سازمانی1

هزار عدد برای سال نخست 50به تعداد  دستگاه های اینترنت جیبی2

IPTVتجهیزات مورد نیاز برای 3

Gameتجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی 4

MPLSتجهیزات مورد نیاز برای شبکه 5

بر اساس برنامه بودجه منابع مالی مورد نیاز6

دستاوردها و رویدادهای ویژه -6

شاخص های ساالنه

92 93 94 95 96 

ارتقا  سبد 

خدمات

احداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

اینترنت جیبی
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IPTV

Game

Marketing

intranet

MPLS

Smart House

VOD

مایلستون ها و نقاط تصمیم گیری اصلی -1
شروع طرح -1

راه اندازی اینترنت جیبی -2

پایان بازاریابی اولیه برای خدمات به مشتریان حقوقی -3

راه اندازی بستر امن -4

پایان رایزنی با صدا و سیما -5

معیارهای پذیرش -7
معیار پذیرش

تکمیل و راه اندازی مجتمع مطابق مشخصات مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

مورد 50000تکمیل خرید  اینترنت های جیبی

IPTV دریافت مجوزهایIPTV و تکمیل زیرساختارهای قانونی و راه اندازی

Game بازی تحت شبکه 40خرید و راه اندازی

MPSL راه اندازی کامل بسترMPSL

اینترانت
راه اندازی اینترانت برای حداقل سه تکمیل زیرساخت اینترانت و 

 مشتری حقوقی و تجاری و گزارش درس آموخته ها

SMART House
و گزارش درس آموخته ها   SMSRT HOUSEتکمیل زیرساختارهای 

از راه اندازی برای مشتریان حقوقی و تجاری

VOD
و گزارش درس آموخته ها از راه اندازی   VODتکمیل زیرساختارهای 

برای مشتریان حقوقی و تجاری

مستندسازی مکاتبات مهم مکاتبات مهم

مدارک تکمیل و به روز مدیریت طرح مدارک مدیریت طرح



 شرکت تهرانت

متنوع سازی خدماتطرح 
بیانیه محدوده طرح

Program Scope Statement

SS-Fa-15-00  کد  مدرک :

9از    8صفحه: 

 Form No: 

ریسکها -8

ریسک ردیف

تحت تحریم گرفتن تجهیزات مورد نیاز به دلیل شناخته شدن به عنوان محصوالت با کاربرد دوگانه 1

وابسته بودن مشتریان به محصوالت قدیمی و بروز مشکل جداسازی آن ها از طریق سیستم آموزش2

عدم توانایی تیم تحقیق توسعه در همگامی با برنامه طرح3

امکان ارائه مجوز برای حضور یک رقیب خارجی قوی4

مشکل در راه اندازی تلویزیون اینترنتی 5

طرف رقبا و کاهش تعداد نفرات متخصص و در نتیجه باال رفتن هزینهامکان شروع فعالیت مشابه از 6

مهاجرت برخی کارکنان متخصص7

برآورد هزینه: -9

اهدافآرمان
شاخص های ساالنه

92 93 94 95 96 

ارتقا  سبد 

خدمات

احداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه
1 1 

 - - - 

500،000،000 1،500،000،000 
 - - - 

تعداد خدمات ارائه شده برای مشتریان حقیقی

اینترنت جیبی
1،000،000،000 

- - - - 

IPTV
200،000،000 350،000،000 350،000،000 100،000،000  

                    -

Game
300،000،000  400،000،000  300،000،000 

- - 

-تعداد خدمات ارائه شده برای مشتریان حقوقی

Marketing
250،000،000 100،000،000 50،000،000 50،000،000  50،000،000 

intranet - 
200،000،000 200،000،000 200،000،000  200،000،000 

VPN
200،000،000 50،000،000 

 - - - 

Smart House - 
200،000،000 200،000،000 50،000،000 

 - 

VOD-
200،000،000 200،000،000 50،000،000  

                    -



 شرکت تهرانت

متنوع سازی خدماتطرح 
بیانیه محدوده طرح

Program Scope Statement

SS-Fa-15-00  کد  مدرک :

9از    9صفحه: 

 Form No: 

مجموع ساالنه
2،450،000،000  3،000،000،000  1،300،000،000 450،000،000  250،000،000 

 مجموع)تجمعی(
2،450،000،000  5،450،000،000  6،750،000،0007،200،000،000  7،450،000،000 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

مدیریت ذینفعان طرحبرنامه 

Program Stakeholder Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 مدیریت ذینفعان طرح

Program Stakeholder Management Plan

SP-Fa-16-00  کد  مدرک :

5از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

در برنامه مدیریت ذی نفعان، ذی نفعان کلیدی طرح به همراه انتظارات و دیدگاه ها در مورد طرح مشخص می شود و 

 شود.همچنین تالش می شود تا نسبت به تعهد آن ها به طرح اطمینان حاصل 

نمودار تحلیل ذی نفعان -1
جدول زیر فهرستی از ذی نفعان شناسایی شده در این مرحله را نشان می دهد:

نیازها و انتظارات رسالت ذینفع عنوان ذینفع ردیف
 طرحنوع تأثیر بر 

 )مثبت، منفی، خنثی (
مالحظات

حامی طرح  .1

ارائه فرمان طرح و تایید 

طرح کسب و کار و تامین 

 مالی

مثبتموفقیت طرح و ارتقای برند

دریافت خدمات طرح مشتریان حقیقی  .2
خدمات مناسب به همراه 

آموزش های الزم و 

 پشتیبانی های ضروری

در صورت پوشش نیاز 

 مثبت هستند

دریافت خدمات طرحمشتریان حقوقی.3
پوشش دادن نیازها و 

دریافت پشتیبانی و آموزش 

 کامل

در صورت پوشش نیاز 

 هستندمثبت 

سهامداران.4
تامین مالی و پشتیبانی از 

 طرح
رسیدن به دستاوردهای 

 مالی و سود مورد انتظار
طیفی از مثبت تا منفی

5.
وزارت فن آوری 

ارتباطات

ارائه مجوزهای ضروری بر 

اساس آئین نامه و 

دستورالعمل و همچنین 

 همکاری در زیرساخت

منفی اقدام بر اساس ضوابط

صدا و سیما.6
ذی نفع در موضوع 

 تلویزیون اینترنتی
مخالفت احتمالی با راه 

 اندازی تلویزیون اینترنتی
منفی

کارکنان طرح.7
همکاری در پیاده سازی 

 پروژه ها

پویایی کاری، حقوق 

مناسب، دستیابی به اهداف 

 ملموس
مثبت

نهادهای امنیتی.8

ابالغ چارچوب های 

امنیتی در مورد موضوع 

 انتقال داده

رعایت چارچوب های 

 امینتی

مثبتقرارداد مناسب و تامین تامین تجهیزات مورد نیازتامین کنندگان.9



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 مدیریت ذینفعان طرح

Program Stakeholder Management Plan

SP-Fa-16-00  کد  مدرک :

5از    3صفحه: 

 Form No: 

نیازها و انتظارات رسالت ذینفع عنوان ذینفع ردیف
 طرحنوع تأثیر بر 

 )مثبت، منفی، خنثی (
مالحظات

مالی مطابق با آن و 

همچنین دوام ارتباط کاری

انجام موفقیت آمیز پروژه مدیران پروژه.10
مشخص بودن ابعاد پروژه و 

همکاری در دستیابی به 

 اهداف پروژه ها
مثبت

رقبای طرح.11
حفظ شرایط رقابتی از 

 طریق ارتقای قابلیت ها 
منفی امکان ایجاد رقابت منفی

انجام موفقیت آمیز طرح مدیر طرح.12
انجام طرح بر اساس 

چارچوب های علمی 

 تعریف شده
مثبت

نفعانرویکرد ارتباطی با ذی -2
ارتباط با ذی نفعان با در نظر گرفتن موارد زیر پیگیری خواهد شد:

بر طرح زبان فارسی می باشد.زبان حاکم -

در ارتباط با تامین کنندگان خارجی زبان ارتباطی انگلیسی خواهد بود و مدارک مرتبط با تامین کنندگان خارجی -

به زبان انگلیسی نیز تهیه خواهند شد.

ن آورده شده است:رویکرد ارتباطی با هرکدام از ذی نفعان بر اساس چهار شیوه ارتباطی زیر در جدول ارتباط با ذی نفعا

، یادداشت طرح، برنامه طرح)برای نمونه ابالغ قرارداد، اعالم مسائل مهم در  Formal Writtenرسمی مکتوب .1

های رسمی، صورت جلسات(

)برای نمونه ایمیل های معمولی، یادآوری ها و نکته ها( Informal Writtenغیررسمی مکتوب .2

)سخنرانی یا ارائه( Formal Verbalرسمی شفاهی .3

)جلسات، گفتگوهای تلفنی، گپ ها( Informal Verbalغیررسمی شفاهی .4

رویکرد ارتباطیعنوان ذینفعردیف

رسمی مکتوب و غیررسمی مکتوب حامی طرح.1

غیررسمی مکتوب مشتریان حقیقی.2

رسمی مکتوبمشتریان حقوقی.3

رسمی مکتوب و رسمی شفاهی سهامداران.4



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 مدیریت ذینفعان طرح

Program Stakeholder Management Plan

SP-Fa-16-00  کد  مدرک :

5از    4صفحه: 

 Form No: 

رویکرد ارتباطیعنوان ذینفعردیف

رسمی مکتوبآوری ارتباطات وزارت فن.5

رسمی مکتوبصدا و سیما.6

غیررسمی مکتوب و رسمی شفاهی و غیررسمی شفاهیکارکنان طرح.7

رسمی مکتوبنهادهای امنیتی.8

رسمی مکتوب و غیررسمی مکتوبتامین کنندگان.9

غیررسمی مکتوب و رسمی شفاهی و غیررسمی شفاهیمدیران پروژه.10

مکتوبغیررسمی رقبای طرح.11

اطمینان از تعهد ذی نفعان به طرح -3
همان گونه در شناسایی اولیه ذی نفعان نیز مشخص گردید، ذی نفعان بر اساس قدرت و تاثیر مطابق با نمودارهای زیر دسته 

اطمینان این استراتژی یکی از راه های اصلی پیشبرد خواهد شد.  نبندی و استراتژی مدیریت آن ها نیز بر همین اساس تعیی

 از تعهد ذی نفعان خواهد بود.

 قدرت

 کم زیاد

 حامی طرح

 سهامداران

مشتریان حقیقی و حقوقی

 مدیر طرح

 مدیران پروژه

کارکنان طرح و پروژه

 مثبت

رتأثی
 نهادهای امنیتی

وزارت فن آوری ارتباطات

 صدا و سیما

 ی طرحرقبا

 منفی



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 مدیریت ذینفعان طرح

Program Stakeholder Management Plan

SP-Fa-16-00  کد  مدرک :

5از    5صفحه: 

 Form No: 

 قدرت

 کم زیاد

بدلیل منافع باال از  این دسته از ذینفعان

منافع طرح پشتیبانی می کنند و بازیگران 

اصلی هستند بنابراین باید همواره این 

ذینفعان را راضی نگه داشته و در افزایش 

عالقه و مشروع نمودن خواسته هایشان 

درصورتی که عالقه و مشروعیت کافی ندارند 

 به آنها کمک نماید.

مشارکت  طرحدر باید این دسته از ذینفعان 

آنها مشورت  و به صورت فعاالنه باداده شوند 

تالش سازمان بمنظور ایجاد عالقه در  شود.

این دسته ذینفعان باید در دستور کار 

سازمان باشد

 مثبت

رتأثی

موضوع اصلی در مورد این ذی نفعان این 

است که منافع آن ها شناسایی شود و در 

مورد آن ها برنامه ریزی الزم صورت پذیرد. 
 منفی

 می باشد. طرحاجراء و کنترل برنامه مدیریت ذینفعان برعهده مدیر  اصلی مسئولیت

، میزان فوریت، قدرت ، همواره بدلیل تغییر استراتژی ها، عالیق طرحهمچنین فرآیند برنامه ریزی مدیریت ذینفعان 

، شناسایی ذینفعان جدید و همچنین تغییر در طرحمشروعیت و دیدگاه های ذینفعان شناسایی شده در طول چرخه حیات 

ز به نیا . .و . طرح، بیانیه محدوده طرح، منشور طرحاز قبیل برنامه مدیریت  طرحو مستندات  طرحفرآیندهای مدیریت 

سانی و آخرین ، این فرآیند بروز ردیریت ذینفعان از ابتدا تا انتهاکه با بازنگری مداوم فرآیند مبازنگری و بروز رسانی دارد 

 ، برنامه ریزی و کنترل می شوند. تغییرات آن شناسایی



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

راهنمای مدیریت ذینفعان عناصر 

Component Stakeholder Management Guidelines

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
راهنمای مدیریت ذینفعان عناصر 

Component Stakeholder Management Guidelines

CS-Fa-17-00  کد  مدرک :

3از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

با توجه به این که طرح از مجموعه ای از عناصر تشکیل شده است از این رو نیاز است که مدیریت ذی نفعان این عناصر نیز 

 بود.به شرح نمودار صفحه بعد خواهد مد نظر قرار گیرد. به صورت کلی مدیریت ذی نفعان عناصر 



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
راهنمای مدیریت ذینفعان عناصر 

Component Stakeholder Management Guidelines

CS-Fa-17-00  کد  مدرک :

3از    3صفحه: 

 Form No: 

راک   ر  را ومن راک حرش  ی ر

 یاه هلا م دروم رد حرط ریدم هب یناسر   طا
ناعفن یذ دروم رد هدم   ی 

A

رصانع ناعفنیذ تیریدم دنی ر  :هی ر ناونع

 ره نایا  رد ناعفن یذ تیریدم تیع و یسررب
 رصانع زا  ادک

ناعفن یذ یتاع طا یاهزاین نیمات

رصانع ناریدم  سوت رصانع ناعفن یذ ییاسانش     

 نیودت یارب حرط ریدم اب رصانع ناریدم یراکمه
ناعفن یذ تیریدم همانرب

B

هق ع و ری ات نازیم ندومن   شم

 ت کشم ییاهنت هب دناوت یم ر نع ره ریدم ای 
دزاس  فترم ار ناعفن یذ دروم رد هدم   ی 

Aورش 

 یارب ناعفن یذ اب یا هرود یاه ت شن یرازگرب
اه هتساوخ و تاراظتنا تیع و یسررب

    

  2 

    

    

    

    

    

 تسا هدش هدوز ا حرط هب یدیدج ر نع ای  2  

    

    

ناعفن یذ تسره  هیهت   3 

هلا م   ر یارب حرط ریدم زا  مک تساوخرد     

 یارب حرط ریدم اب یا هرود یاه ت شن یرازگرب
ناعفن یذ تیریدم تیع و یسررب     

    

      2 

    

    

 ردم نداد رارق  رتسد رد

    
 و تایبرجت هب هجوت اب  ردم یناسرزور هب

هدش هتخوم  یاه  رد
    

    

B نایا

  3 

    

    

    

    

ریخ

هلب

  2 

    

هلب

ریخ  رد دیدج رصانع زا  ادک ره ریدم هب  ی وت
رصانع حرط تیریدم یامنهار دروم

  3 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 ثبت ذینفعان

Stakeholder Register

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

خدماتطرح متنوع سازی 
ثبت ذینفعان

Stakeholder Register

SR-Fa-18-00  کد  مدرک :

3از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

نتایج  توانمدیریت ذینفعان میاجرای موثر و به موقع  با. سند ثبت ذینفعان از اولین مدارک تولیدی طرح است

د. همچنین رسیدگی و پاسخگویی به نیازها و یموجب گرد طرحچشمگیری را در کاهش زمان، هزینه و استفاده از منابع 

داخلی یا خارجی، سطح رضایت عمومی ایشان را افزایش داده که خود سبب افزایش انتظارات ذینفعان پروژه، اعم از 

به دلیل  طرحهای ذینفعان، احتمال عدم موفقیت خواهد بود. سازماندهی فعال و موثر نیاز طرحوری و بازدهی تیم بهره

دهد و بروز حوله افزایش میحل نشدن مشکالت مربوط به ذینفعان را کاهش داده، توان افراد را برای انجام وظایف م

ها در این سند به صورت یک جدول که مشخصات ساختار دادهمحدود خواهد ساخت. طرح خطاها را در خالل انجام 

ذینفعان را در خود دارد و تاثیر ایشان را مشخص مینماید. این سند به عنوان جزیی از سند کسب و کار بوده پیوستی 

 یر اسناد مربوطه خواهد بود برای سند مدیریت ذینفعان و سا

 جدول ثبت مشخصات ذینفعان

نام ذینفع

اطالعات سمت

تماس

اثر بر  نوع

طرح

رویکرد به 

طرح

نحوه اثر از 

طرح

استراتژی 

مدیریت

اطالعات 

مورد نیاز

نفر 

پاسخگو از 

تیم طرح

مسائل 

مطروحه از 

طرف 

ذینغع

نحوه و زمان 

حل مساله

توضیحات

3آ11 مثبت حامی*حامی طرح

 مشتریان حقیقی
مثبت  مشتری

 مشروط
3 3 -5

 مشتریان حقوقی
مثبط  مشتری

 مشروط
3 3 -5

 *سهامداران

طیفی از  سهامدار

مثبت تا 

 منفی

2م21

وزارت فن آوری 

 ارتباطات

 نهاد قانونی
3آ44 منفی

 صدا و سیما

نهاد قانونی 

تامین  –

 کننده

 منفی
3آ44

 *کارکنان طرح
عضو تیم 

 پروژه
2پ22 مثبت

1آ45 منفی نهاد قانونی نهادهای امنیتی

 *تامین کنندگان
تامین 

 کننده
5پ12 مثبت

 *مدیران پروژه
عضو تیم 

 پروژه
1پ11 مثبت

5-52 منفی رقیب رقبای طرح

1ت11 مثبت مدیر طرح مدیر طرح

.تفکیک نام و اطالعات تماس آورده شوندهرکدام از این گروهها شامل افراد متعددی است که در این جدول بایستی به  *



 شرکت تهرانت

خدماتطرح متنوع سازی 
ثبت ذینفعان

Stakeholder Register

SR-Fa-18-00  کد  مدرک :

3از    3صفحه: 

 Form No: 

های جدول:نشانه

 رویکرد به طرح:

قویا مدافع طرح -1

حامی طرح -2

رویکرد متعادل به طرح -3

عالقه محدود به طرح -4

مخالف ادامه طرح -5

نحوه اثر از طرح:

تاثیر پذیری مستقیم -1

تاثیر پذیری موردی -2

تاثیر پذیری خنثی -3

تاثیر پذیری محدود -4

بدون تاثیر پذیری -5

 استراتژی مدیریت

 ت = تصویب کلیه مدارک کلیدی

م = مشاوره قبل از اخذ تصمیمات و دریافت پیشنویس مدارک قبل از نهایی شدن

 خواستآ = آگاه سازی از پیشرفت طرح و دریافت مدارک در صورت در

 های خاص در طرحپ = پاسخگو در برخی از حوزه

 اطالعات مورد نیاز:

دریافت کلیه گزارش موضوعات و سایر اطالعات در صورت درخواست -1

دریافت گزارش موضوعات -2

دریافت گزارش ماهانه -3

دریافت گزارش فصلی -4

دریافت اخبار منتشره و یا اطالعات عمومی طرح -5



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 پایگاه اطالعات ذینفعان

Stakeholder Inventory

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
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 Form No: 

 هدف

در این سند خالصه ای از چگونگی مشارکت ذی نفعان در طرح ارائه می شود. همچنین پاسخ های ممکن آن ها مطرح و به 

 صورت کلی راهبرد کاهش اثرات منفی آن ها تحلیل می گردد.

نام، دسته بندی و نوع اثر ذی نفعان شناسایی شده بر طرح -1
در جدول زیر آورده شده است.این موارد 

نوع اثر بر طرحسمتنام ذینفعردیف

مثبتحامیحامی طرح1

مثبت مشروطمشتریمشتریان حقیقی2

مثبت مشروطمشتریمشتریان حقوقی3

طیفی از مثبت تا منفیسهامدارسهامداران4

منفینهاد قانونیوزارت فن آوری ارتباطات5

منفیتامین کننده –نهاد قانونی صدا و سیما6

مثبتعضو تیم پروژهکارکنان طرح7

منفینهاد قانونینهادهای امنیتی8

مثبتتامین کنندهتامین کنندگان9

مثبتعضو تیم پروژهمدیران پروژه10

منفیرقیبرقبای طرح11

مثبتمدیر طرحمدیر طرح12

مثبتتحویل گیرنده طرحکاربران بخش ستادی شرکت13

مثبتهیات مدیرهمدیرههیات 14

پاسخ های ممکن ذی نفعان -2
میزان توجه ذی نفعان به حوزه های مختلف متفاوت است. در جدول زیر، اولویت دهی به دیدگاه ذی نفعان آورده شده است.
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نام ذینفعردیف

رح
 ط
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منا
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 تا
اله
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مای
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نن
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ن
می

 تا
ی

ها
ه 

سال
م

ک
یس

ح ر
بعسط
منا

متوسطمتوسطمتوسطزیادکمکمزیادزیادمتوسطزیادحامی طرح1

-- - - زیاد - متوسط -زیاد-مشتریان حقیقی2

-- - - زیاد - زیاد -زیاد-مشتریان حقوقی3

متوسطکمکمکممتوسط-زیادزیادمتوسطزیادسهامداران4

--متوسط-متوسطمتوسط--زیاد-وزارت فن آوری ارتباطات5

----متوسط متوسط--متوسط-صدا و سیما6

زیادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطکممتوسطکمزیادمتوسطکارکنان طرح7

--متوسط-متوسطمتوسط--زیاد-نهادهای امنیتی8

متوسطمتوسطزیادزیادزیاد-زیادکممتوسط-تامین کنندگان9

زیادزیادزیادمتوسطزیادمتوسطزیادمتوسطزیادمتوسطمدیران پروژه10

کمکممتوسطزیادکم- متوسط -زیادمتوسطرقبای طرح11

زیادزیادمتوسطزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادمدیر طرح12

کمزیادکمکممتوسطزیادکمکممتوسطمتوسطبردارانبهره 13

کمکممتوسطزیادزیادزیادزیادزیادزیادزیادهیات مدیره14

 به دستاوردهای مرتبط با آن ذی نفع مد نظر است. در مورد هر کدام از ذی نفعان میزان توجه* 

راهبردهای کاهش اثرات منفی ذی نفعان -3
ذی نفعان از نظر مشروعیت، قدرت و عالقه، راهبردی های مرتبط با هر ذی نفع مطابق با جدول زیر  با توجه به دسته بندی

 مشخص خواهد شد.

«عالقه»یا  و« قدرت» ،«مشروعیت» خصوصیات از یکی دارای فقط که ذینفعانی از گروه آن پنهان ذینفعان

.باشند می

مناسب برخورد استراتژی یک عمده فاکتورهایمشخصاتذینفعان انواع

غیرفعال ذینفعان

توان و قدرت غیرفعال، ذینفعان ویژگی

و توان غیرفعال ذینفعان است آنان

خواستة نمودن تحمیل برای قدرت الزم

و مرتب بصورت باید ذینفعان مدیریت سیستم

وضعیت کم زمان و انرژی صرف با و همیشگی

 آنکه به محض و داشته مدنظر را غیرفعال ذینفعان
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«عالقه»یا  و« قدرت» ،«مشروعیت» خصوصیات از یکی دارای فقط که ذینفعانی از گروه آن پنهان ذینفعان

.باشند می

مناسب برخورد استراتژی یک عمده فاکتورهایمشخصاتذینفعان انواع

ولی باشند می دارا را طرح بر خود

 این ،عالقه نداشتن و غیاب مشروعیت در

 .ماند می بالاستفاده قدرت

 )مشروعیت دو آن از یکی یا ویژگیها سایر ذینفع

افزایش و وضعیت تغییر نمود کسب را عالقه( و

مناسب تصمیمات اتخاذ به و نسبت درك را تقدم

 .آورد بعمل اقدام

اختیاری ذینفعان

بوده مشروعیت دارای اختیاری ذینفعان

الزم  عالقه و قدرت ویژگیهای از ولی

ذینفعان سیستم بر تأثیرگذاری جهت

جهت نیز دلیلی اند بهره بی طرح

سیستم با خود روابط ایجاد عالقه در

ادعاهای  ندارند. بنابراین طرح ذینفعان

یک بصورت بیشتر نیز آنان حقوقی

می مطرح خوب وضعیت و پیشنهاد

 باشد.

-می مطرح ذینفعان اینگونه طرف از که ادعاهایی

 باشند.می دسته دو بر گردد

 باشد. می  طرحرسالت  به نسبت که الف( ادعاهایی

های جنبه برخی به نسبت که ب( ادعاهایی

دوستی نوع و خیرخواهانه دیدگاه از طرخ فعالیت

 دارد.  وجود

مسئولیتهای به برخی ادعاها که مواردی در

مدیریت است بهتر گیرد می بر طرح اجتماعی

پاسخ و العمل عکس ادعاها این به نسبت

 کند. ارائه مناسبی

خواهان ذینفعان

ذینفع یک ویژگی تنها که هنگامی

ذینفعان آنان به باشد  «عالقه» ویژگی

خواهان شود. ذینفعان می گفته خواهان

قدرت و   ویژگیهای نظیر غیاب در

می  مزاحمی صدای و مشروعیت به سر

تصمیم گوش در دائماً که مانند

خطرناك ولی می پیچد «قدرت» گیرندگان

جلب از بیش چیزی و باشند نمی

 .داشته باشند توانند نمی توجه

گروه این خواسته به پاسخ برای دلیلی آنجاکه از

دائم بصورت فقط طرح است بهتر ندارد وجود

میزان ووضعیت  تغییر نظر از را آنان موقعیت

کسب مثال ،هاویژگی در احتمالی تغییرات)اهمیت 

 باشد. داشته نظر تحت( مشروعیت

مورد ذینفعان

انتظار

از ویژگی دو دارای ذینفعان باشند،می ویژگی یک دارای تنها که ذینفعانی با مقایسه در

 طرح ذینفعان سیستم به نسبت فعالتری نسبتًا حالت در و بوده برخوردار بیشتری اهمیت

باشد. می الوقوع قریب و انتظار قابل آنان از طرح تاثیرپذیری و باشند می

مناسب برخورد استراتژی یک عمده فاکتورهایمشخصاتذینفعان انواع

مهم ذینفعان

ویژگی دو دارای ذینفع که زمانی

احتمال باشد قدرت و مشروعیت

داشتن است زیاد طرح آن بر اثرگذاری

حقوقی ادعاهای به زیادی توجه باید طرح

که چندان به تحقق  اگر حتی نمایند مهم ذینفعان

نظر به ادعاها عالقه مند نباشند و ایناین ادعا ها 
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مورد ذینفعان

انتظار

از ویژگی دو دارای ذینفعان باشند،می ویژگی یک دارای تنها که ذینفعانی با مقایسه در

 طرح ذینفعان سیستم به نسبت فعالتری نسبتًا حالت در و بوده برخوردار بیشتری اهمیت

باشد. می الوقوع قریب و انتظار قابل آنان از طرح تاثیرپذیری و باشند می

مناسب برخورد استراتژی یک عمده فاکتورهایمشخصات ذینفعان انواع

 و طرح به نسبت مشروع حقوقی ادعای

 و پیگیری قدرت و توان همچنین داشتن

مفهوم به حقوقی ادعاهای این اعمال

 حقوقی ادعاهای این بودن پیگیری قطعی

 نیست. ذینفعان از دسته این طرف از

است طرحنفع  به عموماً  که و چرا  نرسند فوری

 اینکه از قبل را ذینفعان اینگونه های خواسته که

گوید. و همچنین  پاسخ کنند پیدا فوریت حالت

برآورده نمودن انتظارات ذینفعان مهم درصورتی که اثر 

القه مندی مثبت بر پروژه داشته باشند موجب افزایش ع

 آنها می شود.

وابسته ذینفعان

الزم توان و قدرت دارای که ذینفعانی

و مشروع حقوقی ادعاهای ولی نبوده

برای که آنجا از مورد عالقه ای دارند

قدرت به نیاز خود ادعاهای پیگیری

وابسته دارند، ذینفعان ذینفعان سایر

معموالً وابسته شوند. ذینفعان می نامیده

ذینفعان سایر یا حفاظت و وکالت از

 نمایند. استفاده

 کسب جهت در وابسته ذینفعان که رودیم انتظار

 در است بهتر بنابراین کنند.  حرکت توان و قدرت

هم وابسته ادعاهای ذینفعان و خواسته که مواردی

و است طرح برای شده تعریف رسالت با راستا

«مهم ذینفعان» های خواسته با آنان خواسته یا

ممانعتی آنان قدرتمندشدن از کند می مطابقت

ارتقاء جهت در را آنان حتی و نیاید بعمل

نمود.  یاری ذینفعان سیستم در اهمیتشان میزان

 این انتظار باید نگردد اتخاذ روند صورتیکه این در

به ذینفعان اینگونه آینده در که داشت را

غیردوستانه روابطی با اما کننده تعیین ذینفعان

 تبدیل گردند.

خطرناك ذینفعان

های مشخصه قدرت و ضرورت زمانیکه

ذینفعان  باشد مشروعیت فاقد ذینفعانی

و بودن مهاجم به گرایش شدت به

دستیابی جهت زور و قدرت از استفاده

دسته این بنابراین دارند خود به اهداف

سیستم برای اصطالحاً ذینفعان از

ذینفعان  سایر حتی و طرح  ذینفعان

 گردند. می محسوب «خطرناك»

 مناسب موقعیت ایجاد و توجه جلب از باید طرح

که ذینفعانی طرف از فوری ادعاهای بروز برای

خود های نامشروع خواسته اعمال قدرت دارای

با مواجهه صورت در یا و کند خودداری هستند

ذینفع طرف از شده ارائه ادعای موقعیتی، نینچ

 وجود صورت در و داده مجدد قرار ارزیابی مورد را

عدم آنکه از قبل مشروعیت، از هایی رگه

 پاسخ آنها به شود زور اعمال به منجر پاسخگویی

اینگونه مقابل در تسلیم که در مواردی گوید

و منافع به خوردن صدمه به منجر ادعاها

با باید گردد مشروع ذینفعان سایر ارزشهای

این مقابل در مشروع ابزارهای از تمامی استفاده
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مورد ذینفعان

انتظار

از ویژگی دو دارای ذینفعان باشند،می ویژگی یک دارای تنها که ذینفعانی با مقایسه در

 طرح ذینفعان سیستم به نسبت فعالتری نسبتًا حالت در و بوده برخوردار بیشتری اهمیت

باشد. می الوقوع قریب و انتظار قابل آنان از طرح تاثیرپذیری و باشند می

مناسب برخورد استراتژی یک عمده فاکتورهای مشخصاتذینفعان انواع

کند. مقاومت ها خواسته

 تعیین ذینفعان

کننده
.باشند می «عالقه»و  «قدرت» ،«مشروعیت»ویژگی سه هر دارای که ذینفعانی از دسته آن

مناسب برخورد استراتژی یک عمده فاکتورهای مشخصاتذینفعان انواع

تعیین ذینفعان

کننده

 که ذینفعانی شده، ارائه تعاریف طبق بر

متعلق باشند قدرت و مشروعیت دارای

باشند. حال می مهم ذینفعان به گروه

عالقه مند به  گروه این از ذینفعی اگر

باشد حقوقی ادعای برآورده شدن

باید طرح ذینفعان سیستم مدیریت

های حقوقی خواسته و ادعا این بررسی

 دهند.  قرار اولویت در را

گروه این های خواسته به توجه بیشترین اعمال

باالترین باید ادعاها می باشد. این واکنش بهترین

در تصمیمات تصمیم را اولویت بیشترین و اهمیت

 با رابطه نوع که چرا باشد. داشته طرح گیرندگان

احتمال « تعیین کننده» که است ذینفعان اینگونه

ذینفعان مدیریت سیستم در  انتظار موفقیت مورد

راستا، این در روند بهترین واقع باشد. درمی

کننده تعیین ذینفعان به مهم تبدیل ذینفعان

درصورت اثر گذاری مثبت ذینفع و تبدیل ذینفعان تعیین 

کننده به ذینفعان مهم درصورت  اثرگذاری منفی ذینفع 

تعیین ذینفعان نگاه، نوع این بر پروژه است . با

این گروه  و می باشند ذینفعان ترین مقدم کننده

حیات آنان پشتیبانی بدون که هستند ذینفعانی

 افتد. می خطر به طرح
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نفعان و مدیریت اثربخش آن ها ارائه می دهد.سند راهنمایی برای تعامل با ذیاین 

نفعانبا ذیتعامل  -1
لیست زیر تهیه می شود. نفع، برای هر کدام پرونده ای با استفاده از چکشخص نمودن چگونگی تعامل با هر ذیبرای م

سوالردیف

 مثبت؟ یا است منفی دارند؟ احساسی و مالی عالیق چه کارها خروجی برابر در  1

دهد؟ می انگیزه آنها به چیزی چه همه از بیشتر  2

خواهند؟ می اطالعاتی چه  3

چیست؟ آنها به اطالعات ارسال راه بهترین کنند؟ دریافت را اطالعات خواهند می چگونه  4

است؟ صحیح اطالعات اساس بر نظر این آیا چیست؟ طرح مورد در آنها فعلی نظر  5

6
 مورد در آنها نظرات روی بر کسی چه گذارد؟ می تاثیر آنها کلی نظرات روی بر کسی چه

  هستند؟ ذینفعان جزء خود تاثیرگذاران این آیا گذارد؟ می تاثیر طرح مدیر

 بکند؟ را آنان حمایت جلب تواند می چیزی چه نیستند مثبت طرح مورد در اگر  7

8  
مخالف نظرات توان می چگونه نمود جلب را آنها حمایت توان می که نرسد نظر به اگر

 کنید؟ مدیریت را آنها

هستند؟ نفع ذی افراد این آیا بگیرند؟ قرار آنها نظرات تاثیر تحت است ممکن کسانی چه  9

منفی ذی نفعانراهبرد کاهش اثرات  -2
نفعان با توجه به جدول زیر در طول پروژه پیگیری خواهد شد.کاهش اثرات ذیراهبردهای 

راهبرد کاهش اثراتنیازها و انتظاراتعنوان ذینفعردیف

موفقیت طرح و ارتقای برندحامی طرح.1
 برگزاری نشست

ارائه گزارش های مورد نیاز

مشتریان حقیقی  .2
همراه آموزش های الزم خدمات مناسب به 

 و پشتیبانی های ضروری

آموزش

ارائه پشتیبانی

مشتریان حقوقی  .3
پوشش دادن نیازها و دریافت پشتیبانی و 

 آموزش کامل

 ارائه آموزش

 پشتیبانی مناسب و منسجم

نشست ها برای بررسی الزامات و نیازها

گزارش های تحلیلی در مورد مساله های مالیرسیدن به دستاوردهای مالی و سود مورد سهامداران  .4



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

استراتژی مدیریت ذینفعان
Stakeholder Management Strategy

SM-Fa-20-00  کد  مدرک :

3از    3صفحه: 

 Form No: 

راهبرد کاهش اثراتنیازها و انتظاراتعنوان ذینفعردیف

انتظار

رعایت ضوابطاقدام بر اساس ضوابطوزارت فن آوری ارتباطات.5

صدا و سیما.6
مخالفت احتمالی با راه اندازی تلویزیون 

 اینترنتی

 نشست های توجیهی

معرفی تلویزیون های اینترنتی مشابه

کارکنان طرح.7
 پویایی کاری، حقوق مناسب، دستیابی به

 اهداف ملموس

توسعه فضای پویا در پروژه

منتفع نمودن از سود طرح

رعایت ضوابطرعایت چارچوب های امینتینهادهای امنیتی.8

تامین کنندگان.9
قرارداد مناسب و تامین مالی مطابق با آن 

 و همچنین دوام ارتباط کاری

 تامین مالی مناسب

قراردادهای بلندمدت در صورت امکان

پروژهمدیران .10
مشخص بودن ابعاد پروژه و همکاری در 

 دستیابی به اهداف پروژه ها

روشن نمودن شرح وظایف و اختیارات

 ارائه پاداش

پاسخ اقتضایی در موارد مشخصامکان ایجاد رقابت منفیرقبای طرح.11

مدیر طرح.12
انجام طرح بر اساس چارچوب های علمی 

 تعریف شده

نظام مند بودن طرح

ذینفعانبازخورد  -3
دریافت بازخوردها از ذی نفعان از شیوه های زیر با توجه به صالحدید مدیر طرح پیگیری خواهد شد:

برگزاری نشست های تخصصی

ارسال و دریافت پرسشنامه

انجام مصاحبه ها

برگزاری کارگاه های تسهیل کننده

یا روش های طوفان فکری TRIZاستفاده از شیوه هایی مانند روش 

گزارش و دریافت بازخورد از گزارش هاارائه 

برگزاری سمینار و همایش های تخصصی

مصاحبه های تلفنی

 ارزیابی های تخصصی



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

برنامه مدیریت ارتباطات طرح

Program Communications Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
برنامه مدیریت ارتباطات طرح

Program Communications Management Plan

PC-Fa-21-00  کد  مدرک :

5از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

هدف از تدوین این سند تبیین فرآیندی است که میزان اطالعات مورد نیاز هر ذینفع را مشخص و نحوه و بازه زمانی ارائه این 

سند تصویب گردید، سند برنامه مدیریت ذینفعان پیوستی برای این اطالعات و برقراری ارتباطات را مدون میسازد. وقتی این 

 سند خواهد بود.

ارتباطات موثر در طرح عامل موثری در موفقیت پروژه است. این ارتباطات پلی مابین ذینفعان مختلف با فرهنگهای، میزان 

ربرد خواهد داشت و در بازه های زمانی عالقه به پروژه و تخصصهای مختلف. این سند در تمام طول عمر طرح و پس از آن کا

 مشخص به روز میگردد.

ارتباطی ذینفعان: نیازهای -1
ذینفع

مدرک

حامی 

طرح

مشتریان 

حقیقی

مشتریان 

حقوقی
سهامداران

وزارت فن 

آوری 

ارتباطات

صدا و 

سیما

کارکنان 

طرح

نهادهای 

امنیتی

تامین 

کنندگان

مدیران 

پروژه

رقبای 

طرح

مدیر 

طرح

هیات 

مدیره

-بهره

برداران 

ستادی

نامه های 

مهندسی


نامه های 

مدیران 

پروژه


ترنسمیتال 

مدارک 

طراحی


کپی 

درخواست 

خرید


لیست 

تجهیزات 

اصلی


آنالیز فنی 

خرید


سفارش 

خرید


مشخصات 

فنی


گزارشات 

تستها


برنامه 

زمانبندی


گزارشات 

پیشرفت


فاکتورها

صورت 

جلسات


درس 

هاآموخته




 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت ارتباطات طرح

Program Communications Management Plan

PC-Fa-21-00  کد  مدرک :

5از    3صفحه: 

 Form No: 

ذینفع

مدرک

حامی 

طرح

مشتریان 

حقیقی

مشتریان 

حقوقی
سهامداران

وزارت فن 

آوری 

ارتباطات

صدا و 

سیما

کارکنان 

طرح

نهادهای 

امنیتی

تامین 

کنندگان

مدیران 

پروژه

رقبای 

طرح

مدیر 

طرح

هیات 

مدیره

-بهره

برداران 

ستادی

گزارشات 

مالی


...

ساختار اطالعاتی که باید منتقل شوند -2

. در موارد الزم اسناد برای تعامل با تامین کنندگان و مشاوران و پیمانکاران خارجی به میباشدزبان ارتباطات زبان فارسی 

 انگلیسی ترجمه میگردد.

میباشد.  outlookنرم افزار  الکترونیک فرمت تمامی اطالعات به صورت فایل الکترونیک بوده وسیله رسمی ارتباطات

ارجاعی به واحدهای  های رسمیو نامه گرددا مهر شرکت معتبر سازی گزارشهای مالی که نیاز است به صورت کاغذی و ب

سایر موارد مطابق با رویکرد  . و سایر ذینفعان خارج از شرکت در صورت درخواست به صورت کاغذی ارائه میگردد قانونی

 ارتباطی با ذینفعان در برنامه مدیریت ذینفعان اقدام میگردد.

 توسط مدیر طرح پیشنهاد و توسط هیات حاکمه طرح تصویب میگردد.سطح دسترسی اطالعات هر ذینفع 

پاسخگو از طرف تیم طرح -3
پاسخگو از طرف تیم طرحذینفع

مدیر طرححامی طرح

مدیر بازاریابی و فروشمشتریان حقیقی

مدیر بازاریابی و فروشمشتریان حقوقی

هیات مدیرهسهامداران

مدیر طرحوزارت فن آوری ارتباطات

مدیر طرحصدا و سیما

مدیران پروژهکارکنان طرح

مدیر طرحنهادهای امنیتی

مدیران پروژهتامین کنندگان

مدیر طرح مدیران پروژه

مدیر عامل رقبای طرح

-مدیر طرح

مدیر طرح هیات مدیره



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت ارتباطات طرح

Program Communications Management Plan

PC-Fa-21-00  کد  مدرک :

5از    4صفحه: 

 Form No: 

پاسخگو از طرف تیم طرحذینفع

مدیر طرح بهره برداران ستادی

های گزارش دهی:دوره -4

 صورت آنالین وجود خواهد داشت. گزارشات طرح برای تیم طرح به

 گزارشات مالی ساالنه برای سهامداران و گزارشات ماهانه مانند گزارش پیشرفت طرح به هیات مدیره ارائه خواهد شد.

سایر گزارشات حسب موارد مندرج در قانون )مانند گزارشات مورد نیاز اخذ مجوز از وزارت ارتباطات( ، درخواست ذینفع و 

 نند مدارک مربوط به خرید( ارائه خواهد گردید.حسب مورد )ما

های ارجاع موضوعات ارتباطیفرآیند -5
حل و مسائل پروژه توسط اعضاء تیم به مدیران پروژه ارجاء میشود در صورت وجود اختیارات مدیر پروژه ظرف مدت سه روز 

مدیر طرح ارجاء داده میشود تا حداکثر در فصل گردیده به اعضاء تیم بازخورد داده میشود. در صورت عدم حل مساله به 

گوریتم مصوب در سند فرآیند روز حل و یا به هیات حاکمه منتقل گردد.  سایر ارتباطات مربوط به مساله مطابق با ال 5مدت 

 (DP-IE-Fa-11-00ارجاع موضوعات صورت میپذیرد.)سند 

فرآیندهای بروزرسانی برنامه مدیریت ارتباطات طرح -6
از روشهای ذیل استفاده میگردد: اطمینان از صحت عملکرد فرآیند مدیریت ارتباطاتبرای 

ایجاد سیستم دبیرخانه طرح با رویکرد پیگیری و اطمینان از دریافت مدارک. -1

پیگیری مسائل ارجایی به واسطه اشکال در ارتباطات -2

 طرح صورت میپذیرد. با شناسایی مسائل، به روز رسانی برنامه مدیریت ارتباطات توسط مدیر 

ارتباطات به صورت فصلی و حسب مورد صورت میپذیرد.به روز رسانی لیست ذینفعان و نحوه 

واژه نامه واژگان مورد استفاده -7
خواهد بود  OG-GT-Fa-22-00واژگان مصوب کمیته واژگان شرکت مطابق سند واژه نامه رسمی مورد استفاده از 



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 برنامه مدیریت ارتباطات طرح

Program Communications Management Plan

PC-Fa-21-00  کد  مدرک :

5از    5صفحه: 

 Form No: 

الکترونیکهای راهنمای جلسات و نامه -8
ای مانند جلسه بازنگری مرحله مطابق با برنامه مصوب صورت میپذیرد. در مورد سایر جلسات عادی تشکیل جلسات دوره 

جلسات باید حداقل یک روز کاری قبل به شرکت کنندگان اعالم گردد. در مورد جلسات اضطراری با تایید اضطرار توسط 

قت برگذار میگردد. دبیرخانه طرح مسوول اطالع رسانی و پیگیری تشکیل جلسات مدیران پروژه و یا مدیر طرح در اسرع و

ها و اسناد با طبقه بندی های الکترونیک در مورد نامهمیباشد. مصوبات جلسات توسط دبیرخانه پیگیری میگردد. ارسال نامه

 ها بالکل غیر مجاز میباشد.بندیسایر طبقهعادی مجاز و در مورد اسناد با طبقه بندی محرمانه با رعایت مالحظات و در مورد 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 ثبت ارتباطات

Communications Log

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

ثبت ارتباطات
Communications Log

CL-Fa-22-00  کد  مدرک :

3از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

بدون داشتن ثبت ارتباطات نمی توان از ثبات و یکپارچگی اطالعات طرح اطمینان حاصل نمود. ثبت ارتباطات شامل 

 صورتجلسه ها، ایمیل ها، گزارش ها و ارائه ها می شود.

الزامات ارتباطی و انواع موارد ارتباطی -1
ذینفع

مدرک

حامی 

طرح

مشتریان 

حقیقی

مشتریان 

حقوقی
سهامداران

وزارت فن 

آوری 

ارتباطات

صدا و 

سیما

کارکنان 

طرح

نهادهای 

امنیتی

تامین 

کنندگان

مدیران 

پروژه

رقبای 

طرح

مدیر 

طرح

هیات 

 مدیره

-بهره

برداران 

 ستادی

نامه های 

مهندسی


نامه های 

مدیران 

پروژه


ترنسمیتال 

مدارك 

طراحی


کپی 

درخواست 

خرید


لیست 

تجهیزات 

اصلی


آنالیز فنی 

خرید


سفارش 

خرید


مشخصات 

فنی


گزارشات 

تستها


برنامه 

زمانبندی


گزارشات 

پیشرفت


فاکتورها

صورت 

جلسات


 درس

 هاآموخته


گزارشات 

 مالی


... 



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

ثبت ارتباطات
Communications Log

CL-Fa-22-00  کد  مدرک :

3از    3صفحه: 

 Form No: 

ثبت ارتباطات مطابق با جداول زیر  و با توجه به برنامه مدیریت ارتباطات در طول طرح تکمیل خواهد شد. قالب

اطالعات ارتباطی 

مدرک
 تاریخ شیوه تحویل دریافت کننده تهیه کننده دوره

شیوه دریافت

 بازخورد

نامه های مهندسی

نامه های مدیران پروژه

ترنسمیتال مدارك طراحی

کپی درخواست خرید

لیست تجهیزات اصلی

آنالیز فنی خرید

سفارش خرید

مشخصات فنی

گزارشات تستها

برنامه زمانبندی

گزارشات پیشرفت

فاکتورها

صورت جلسات

هادرس آموخته

گزارشات مالی

گزارش ممیزی

...

همچنین درخواست ارتباطی مطابق با فرم های زیر پیگیری خواهند شد.

اطالعات ارتباطی 

درخواستعنوان 

درخواست 

کننده
 پاسخ دهنده

دریافت کننده 

 اطالعات
توضیح تاریخ شیوه تحویل



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 استراتژی ارتباطات

Communications Strategy

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

استراتژی ارتباطات
Communications Strategy

CS-Fa-23-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

ذینفعان اطالعات الزم را دریافت می نمایند و مساله و مشکالت آن از طریق استراتژی ارتباطات اطمینان حاصل می شود که 

 ها در طی یک دوره زمانی مشخص مرتفع خواهد شد.

راهبرد ارتباطی -1
پیگیری در طول طرح  OG-CS-Fa-08-01راهبرد ارتباطی مطابق با راهبرد ارتباطی مدون شده در شرکت مطابق با سند 

 خواهد شد.



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 برنامه منابع طرح

Program Resource Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه منابع طرح
Program Resource Plan

PR-Fa-24-00  کد  مدرک :

3از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

سند تشریح منابع مورد نیاز طرح و پایش کسب و مصرف این منابع میباشد.هدف از این 

منابع مورد نیاز داخلی و خارجی: -1

1مطابق جدول 

هزینه منبع داخلی و خارجینوع منبع ردیف

بر اساس بودجه مصوب منابع داخلیسازمانیمنابع انسانی بر اساس نمودار 1

 سازمانی

ریال 1000000000خارجیدستگاه های اینترنت جیبی2

ریال 1000000000خارجیIPTVتجهیزات مورد نیاز برای 3

ریال 1000000000خارجی Gameتجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی 4

 -داخلیMPLSتجهیزات مورد نیاز برای شبکه 5

خارجی

ریال 250000000

-خارجی-داخلی منابع مالی مورد نیاز6

1جدول 

تاثیرات سازمانی -2

2مطابق جدول 

روشهای کسب منابع مورد نیاز -3

2مطابق جدول 

مسوول تامین نوع منبع ردیف

 منبع

زمان تامین منبع نحوه تامین منبع

مدیریت منابع  منابع انسانی بر اساس نمودار سازمانی1

شرکت انسانی

استفاده حداکثری از همکاران 

موجود و جبران کسری به 

 وسیله جذب نیروی جدید

معرفی مدیران پروژه، 

متخصصان فنی و کارکنان 

 –تیم در ابتدای طرح 

استفاده از نیروهای کار موقت 



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه منابع طرح
Program Resource Plan

PR-Fa-24-00  کد  مدرک :

3از    3صفحه: 

 Form No: 

ای در زمانهای مورد و پروژه

 نیاز 

مدیریت  دستگاه های اینترنت جیبی  2

تدارکات طرح

-نامهبه آیین خرید با توجه

 های داخلی شرکت

مودم در سال  50000خرید 

 اول.

مدیریت  IPTVتجهیزات مورد نیاز برای   3

تدارکات طرح

-نامهخرید با توجه به آیین

 های داخلی شرکت

خرید تجهیزات زیرساخت در 

سال اول سایر تجهیزات 

 مطابق برنامه طرح

مدیریت  Gameتجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی   4

–تدارکات

ITمدیریت 

خرید تجهیزات توسط 

تهیه نرم  –مدیریت تدارکات 

- ITافزارها توسط مدیریت 

-نامهخرید با توجه به آیین

 های داخلی شرکت

خرید تجهیزات زیر ساخت 

بازیها در سال اول خرید 

 مطابق برنامه زمانبندی طرح.

مدیریت  MPLSتجهیزات مورد نیاز برای شبکه   5

 –تدارکات 

ITمدیریت 

استفاده از زیرساختارهای 

خرید با توجه به  -موجود 

 های داخلی شرکتنامهآیین

 -خریدتجهیزاا در سال اول

خرید نرم افزبرها در ادامه با 

 بندیتوجه به برنامه زمان

مدیریت مالی  منابع مالی مورد نیاز  6

سازمان

های شرکت استفاده از سرمایه

استفاده از وام بانکی پس از  –

تامین  –تایید هیات مدیره 

مالی از بازار سرمایه در 

صورت تایید هیات مدیره

مطابق با جریان مالی برنامه 

 ریزی شده

2جدول 

پایش و پیگیری: -4

ارائه مینمایند.  مدیر طرح مسوول پایش دریافت منابع است. کلیه مسوولین تامین منابع برنامه خود را در ابتدا به مدیر طرح

 های جبرانی ارائه نماید.برنامه (lead)های تامین را پایش و به صورت فعال مدیر طرح موظف است برنامه



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 سند الزامات طرح

Program Requirements Document

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
سند الزامات طرح

Program Requirements Document

PD-Fa-25-00  کد  مدرک :

5از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

سند الزامات طرح، الزامات کلی طرح را تشریح می کند که برای دستیابی به منافع ضروری هستند.

فرآیند مدیریت الزامات -1
الزامات طرح به صورت کلی در دسته بندی زیر قرار می گیرند:

الزامات کیفیت

الزامات عملکردی

الزامات ایمنی

الزامات امنیتی

الزامات فنی

الزامات آموزشی

الزامات پشتیبانی و نگهداری

الزامات طرح از طریق ماتریس زیر شناسایی می شوند:

منافع طرح 

الزامات

 فرصت توسعه

یدرآمد یها

 تعداد شیافزا

انیمشتر

 تیرضا کسب

یمشتر
برند گاهیجا یارتقا

 و خدمات سبد  ارتقا

 درآمد یدارسازیپا

الزامات کیفیت
--

ارائه خدمات با کیفیت و 

همچنین پشتیبانی 

 مناسب

حفظ کیفیت خدمات 

در سطح مناسب و 

 بهبود آن

ارائه خدمات متمایز 

برای مشتریان حقوقی و 

 حقیقی

الزامات 

عملکردی

عملکرد مدیریتی 

طرح باید مطابق 

با استانداردهای 

روز به پیش رود

گسترش خدمات بر 

اساس تکنولوژی های 

 روز

تنوع خدمات ارائه شده 

 به مشتریان

گسترش دامنه خدمات 

به گونه ای که نیازهای 

مختلف مشتریان 

 پوشش داده شود

-

HSEالزامات 

-

توجه به کارکنان طرح و 

حجم کاری آن ها در اثر 

 افزایش تعداد مشتریان

رعایت مساله های 

ایمنی و محیط زیست 

راستای کسب  در

رضایت مشتریان و 

 همچنین جامعه

دریافت گواهینامه های 

ایمنی و محیط زیست 

توسعه بیشتر خدمات 

اینترنتی برای حفظ 

محیط زیست و ایمنی

اطالعات درآمدی  الزامات امنیتی

شرکت باید با 

توجه به سطوح 

دسترسی تولید و 

حفظ امنیت اطالعات 

 مشتریان

برای انجام ارائه طرح 

 ارزیابی های مستقل

اعالم نکردن جایگاه برند 

پیش از تثبیت جایگاه 

برای جلوگیری از رقابت 

 منفی رقبا

ایجاد زیرساخت امنیت 

برای مشتریان حقیقی و 

به ویژه حقوقی ضروری 

 است



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
سند الزامات طرح

Program Requirements Document

PD-Fa-25-00  کد  مدرک :

5از    3صفحه: 

 Form No: 

منافع طرح 

الزامات

 فرصت توسعه

یدرآمد یها

 تعداد شیافزا

انیمشتر

 تیرضا کسب

یمشتر
 برند گاهیجا یارتقا

و خدمات سبد  ارتقا

درآمد یدارسازیپا

توزیع شود

امور حاکمیتی  الزامات فنی

مانند بیمه و 

مالیات و مانند آن 

در توسعه درآمدها 

نظر به درستی مد 

 قرار گیرد

-

میزان شکایت مشتریان 

از مساله های فنی باید 

 تا حد امکان کم باشد

یکی از ابعاد برند تهرانت 

باید تبدیل شدن به برند 

 فنی باشد

-

الزامات آموزشی

-

برگزاری دوره های 

آموزشی برای 

آشناسازی مشتریان 

حقیقی و حقوقی مد 

 نظر است 

آموزش های الزم به 

صورت مشتریان به 

 رایگان ارائه شود

آموزش جامعه برای 

استفاده از خدمات و 

همچنین آموزش 

کارکنان برای ارتقای 

برند باید مد نظر باشد

برگزاری دوره های 

 آموزشی تخصصی

الزامات پشتیبانی 

 و نگهداری

گیری از بهره 

شیوه های نوین 

مدیریت مالی 

مناسب در دستور 

کار خواهد بود

نک همکاری در تهیه با

اطالعات مشتریان و 

 بازاریابی

همکاری با واحد 

پشتیبان برای ارائه 

خدمات بهتر به 

 مشتریان

هزینه نمودن برای 

حفظ و ارتقای جایگاه 

برند از شیوه های 

گوناگون از جمله 

 تبلیغات

ارائه خدمات پشتیبانی 

قوی به مشتریان 

 حقوقی و حقیقی

تکنیک های گردآوری الزامات -2
گردآوری الزامات مطابق با جدول زیر برای هر کدام از ذی نفعان مد نظر خواهد بود:تکنیک های 

تکنیک مورد استفاده برای گردآوری الزامات نام ذینفع ردیف

1
حامی طرح

 مصاحبه

نشست های تخصصی
2

مشتریان حقیقی
 پرسشنامه

نشست های تخصصی
3

مشتریان حقوقی

 گروه های متمرکز

 ارزیابی

تخصصینشست های 
مصاحبه سهامداران  4



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
سند الزامات طرح

Program Requirements Document

PD-Fa-25-00  کد  مدرک :

5از    4صفحه: 

 Form No: 

تکنیک مورد استفاده برای گردآوری الزامات نام ذینفع ردیف

پرسشنامه

ارزیابی
5

وزارت فن آوری ارتباطات
مشاهده

مصاحبه
6

صدا و سیما
مشاهده

مصاحبه
7

کارکنان طرح

 طوفان فکری

 گروه های متمرکز

نشست های تخصصی
8

نهادهای امنیتی
مشاهده

مصاحبه
ارزیابیتامین کنندگان  9

10

مدیران پروژه

 طوفان فکری

 متمرکزگروه های 

نشست های تخصصی

 مصاحبه

مشاهدهرقبای طرح  11
12

مدیر طرح
نشست های تخصصی

 مصاحبه

13
بهره برداران

طوفان فکری

پرسشنامه
14

هیات مدیره
 مصاحبه

نشست های تخصصی

فرآیند تحلیل الزامات -3
شوند و از این رو نسبت به استفاده از ماتریس شناسایی الزامات کمک می کند تا الزامات با توجه به منافع شناسایی 

 همراستایی آن ها با اهداف طرح اطمینان حاصل خواهد شد.



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
سند الزامات طرح

Program Requirements Document

PD-Fa-25-00  کد  مدرک :

5از    5صفحه: 

 Form No: 

فرآیند بازبینی الزامات -4
بازنگری الزامات در دوره های مشخص شده برای هر کدام از الزامات، زیر نظر مدیر طرح انجام خواهد شد و نتایج آن در 

 خواهد شد:جدول زیر ثبت و پیگیری های الزم برای آن انجام 

 تاریخ بازبینی عنوان الزام ردیف
وضعیت )مطلوب،

هشدار، بحران(
توضیحات اقدامات مورد نیاز

1

2

3

4

5

6

7

8

فرآیند تصدیق و صحه گذاری -5
شود: برای تصدیق و صحه گذاری الزامات با توجه به نوع الزام از موارد زیر بهره گرفته می

بازرسی

ممیزی سیستمی

ممیزی مالی

ارزیابی برند

نظرسنجی از مشتریان

HSEممیزی 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

خط مبنای برنامه معماری طرح

Program Architecture Plan-Baseline

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
 خط مبنای برنامه معماری طرح

Program Architecture Plan-Baseline

PA-Fa-26-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

تکمیل شود -1
تکمیل شود

....



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

ولیت فعالیتهائماتریس مس

Task Responsibility Matrix

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
ماتریس مسوولیت فعالیتها

Task Responsibility Matrix

TR-Fa-27-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

کوچک کار  . در طرح هاییابد می اختصاص آن در مسئول افراد به طرح در شده تعیین کار ،مسئولیت فعالیت ها ماتریس با

 دهای سازمانی داده می شود.بزرگ معمواًل کارها به تیم یا واح طرح هایرا به افراد واگذار کرد در حالی که در 

 در ادامه ارائه شده است: ( م. ه . طبا عنوان جدول ) طرح ماتریس تخصیص مسئولیت

 م: مسئول

 ه: همکار

 ط:مطلع

 مسئولیت فعالیت ها ماتریسفعالیت

همططاحداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

ههمططاینترنت جیبی

IPTVههمطط

Gameهمطط

Marketingطمه

Intranetهمهط

MPLSهمهط

Smart Houseهمهط

VODهمهط

همتامین مالی طرح

همطهدایت طرح

ههمبرنامه ریزی طرح

ان
دار

هام
س

رح
 ط

ت
می

اک
 ح

ت
هیا

رح
 ط

یر
مد

یر
مد

 ان
ژه

رو
پ

رح
 ط

ان
کن

کار

ان
دگ

نن
 ک

ن
می

تا



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

WBS طرح 

Program WBS

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
WBS طرح

Program WBS

PW-Fa-28-00  کد  مدرک :

3از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

WBS ( خالصه کلماتWork breakdown structure به معنای ساختار شکست کار است که بوسیله آن کاری که )

ساختار شکست کار یک ساختار  الزم است به صورت سلسه مراتبی به اجزای کوچک تر شکسته می شود. طرحبرای انجام 

درختی است که در آن اجزای پایینی، کارهای باالتر را بوجود می آورند.

 به وسیله ساختار شکست کار:

  به اقالم قابل تحویل تجزیه می شود. طرحکار 

  به شکلی واضح و جامع برای دست اندرکاران و ذی نفعان تعریف می شود.  طرحمحدوده 

  مشخص تر می گردد. طرحاز طریق ارتباط اجزای آن با ساختار سازمانی، مسوولیت های افراد در قبال کار

به صورت خالصه، ساختار شکست کار:

  جلوگیری شود. طرحکمک می کند تا از انحراف کار 

  را بوجود میی آورنید و  طرحبه اعضای تیم کمک می کند تا درک نمایند چگونه بخش های مختلف در کنار هم کل

دارد. طرحبه این وسیله متوجه می شوند که کار آن ها چه اثری بر کل 

  می نماید. و ذی نفعان را تسهیل  طرحارتباط و هماهنگی میان اعضای تیم 

 .کمک می کند تا از تغییرات جلوگیری شود 

 یند، در نتیجه کار با کیفیت تری ارائیه به اعضا کمک می کند تا تالش های خود را بر آنچه ضروری است متمرکز نما

 آسانتر می گردد. طرحمی شود و مدیریت بر 

 .مبنایی برای زمان، هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز مهیا می کند

ساختار شکست کار طرح -1
ساختار شکست طرح در پورتفولیوی سازمان به صورت زیر می باشد.



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
WBS طرح

Program WBS

PW-Fa-28-00  کد  مدرک :

3از    3صفحه: 

 Form No: 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 برنامه مدیریت کیفیت

Quality Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه مدیریت کیفیت
Quality Management Plan

QM-Fa-29-00  کد  مدرک :

4از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

چگونه همگامی با آن ها را حفظ خواهد کرد.  طرحو مستندسازی این که  طرحتعیین و شناسایی استانداردها و الزامات کیفی 

مشخص می  طرحاین موارد در برنامه مدیریت کیفیت مستند می شوند. در این برنامه الزامات مورد نیاز هر کدام از اجزای 

شود و استانداردهای مرتبط برای تامین آن ها مشخص می شود. اولویت بندی مساله های کیفی انجام می شود و سیستم 

رل تغییر کیفیت مشخص می گردد. یکی از مواردی که در این برنامه به آن توجه می شود تعیین هزینه های کیفیت و کنت

چگونگی مدیریت آن هاست. هزینه کیفیت، پول یا زمانی است که صرف می شود تا از بروز نقص جلوگیری شود، نسبت به 

وجود آمده صرف شود. همچنین باید به این موضوع نیز توجه  شناسایی آن ها اقدام گردد و یا برای برطرف شدن نقص به

داشت که نباید تنها به ساخت محصول توجه داشت بلکه نیاز است تا شیوه ای که کار انجام می شوند نیز توجه داشت یا به 

زبان دیگر این که برنامه بهبود فرآیند کیفیت چگونه خواهد بود.

استانداردهای کیفی سازمانی -1
استانداردهای کیفی سازمان به دو بخش تقسیم می شوند، نخست استانداردهایی است که ناظر به فعالیت های کلی سازمان 

است و دسته دوم استانداردهای مطرح در حوزه کاری سازمان. این استانداردها در ادامه آورده شده است:

استانداردهای سازمانی -أ

در مدیریت کیفیت  ISO9001L:2008استاندارد 

HSEدر مدیریت  ISO14001:2004استاندارد 

پروژه تیریمد در 10006 زویااستاندارد 

اطالعات تیامن تیریمد در 27001استاندارد 

EFQMکار بر اساس مدل 

استانداردهای کاری -ب

آیین نامه نحوه خدمات اطالع رسانی و اینترنت

آیین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی 

تایید نمونه و تجهیزات ارتباطی 

ضوابط صدور مجوز خدمات اطالع رسانی و اینترنت 

، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترنت ملی آیین نامه تامین

ضوابط صدور مجوز تامین کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت 

اطالعات  دستورالعمل نحوه ارجاع کار برای پروژه های مربوط به فناوری ارتباطات و

جمع آوری اطالعات درخصوص هریک ازآنها دستورالعمل پیشنهادی شناسایی زیرفضاها و

های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات کشورنامه نحوه اجرای فعالیتآیین

ابالغیه به دارندگان پروانه در بخش فنآوری اطالعات



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه مدیریت کیفیت
Quality Management Plan

QM-Fa-29-00  کد  مدرک :

4از    3صفحه: 

 Form No: 

مربوط به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتنامه اجرایی و آیین 88ماده 

 مقررات و ضوابط شبکه های اطالع رسانی رایانه ای

چکیده ای از منافع طرح -2
آورده شده است.  DP-BR-Fa-07-00منافع طرح به صورت کامل در سند 

ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی کیفیت -3
 در طول طرح استفاده می شود:از ابزارهای زیر برای برنامه ریزی کیفیت 

: پول یا زمانی است که صرف می شود تا از بروز نقص جلوگیری شود، نسبت به شناسایی آن ها اقدام هزینه کیفیت

گردد و یا برای برطرف شدن نقص به وجود آمده صرف شود.

تحلیل هزینه سود

الگوبرداری از شرکت های فعال در زمینه خدمات وایمکس

دش کارنمودارهای گر

 چک لیست های کیفیت

الزامات مرتبط با برنامه ریزی، کنترل و تضمین کیفیت عناصر طرح -4
همچنین رعایت ضوابط کاری حداقل استانداردهای مطرح در زمینه مدیریت استانداردهای سازمانی و  در راستایعمل 

 کیفیت عناصر می باشند.

حوزه برنامه ریزی، کنترل و تضمین کیفیت از مدیران عناصر  همچنین عمل بر اساس چک لیست زیر در هر کدام از سه

 انتظار می رود:
کنترل کیفیتتضمین کیفیتبرنامه ریزی کیفیت

چه تعریفی  طرحکیفیت در این 

 دارد و چگونه تامین می شود؟

آیا کار بر اساس استانداردهایی 

 تعیین شده پیگیری می شود؟

آیا خواسته استانداردها تامین شده 

 ست؟ا

  ایجاد استانداردهای خاص مورد

نیاز

  مشخص نمودن کاری که برای

تامین الزامات استانداردها باید انجام 

شود

  تعیین چگونگی اندازه گیری در

قبال استاندارد

  ایجاد تعادل میان کیفیت و سایر

یعنی زمان،  طرحعناصر اصلی 

  با خط  پروژهتعیین این که آیا

سازمان مشی و فرآیندها و رویه های 

تطابق دارد   طرحو 

 ممیزی کیفیت

 پیدا کردن راهکارهای خوب

  مشخص کردن بهبودهایی که

باید آن ها را انجام دهد و  عناصر

اجرای آن ها

 ازه گیری کیفیتاند

 شناسایی نقاط قابل بهبود

 تایید دستاوردها

 تکمیل چک لیست ها

  به روزرسانی درس های آموخته

 شده



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه مدیریت کیفیت
Quality Management Plan

QM-Fa-29-00  کد  مدرک :

4از    4صفحه: 

 Form No: 

کنترل کیفیت تضمین کیفیتبرنامه ریزی کیفیت

هزینه، محدوده، ریسک و رضایت 

و منافع مشتری

 مدیریت کیفیت ایجاد برنامه

  به اشتراک گذاشتن راهکارهای

خوب با سایر بخش های سازمان



نقش ها و مسئولیت ها در سطح طرح -5
مسئولیت اصلی کنترل و تضمین کیفیت طرح بر عهده مدیر طرح است. مدیران عناصر مسئولیت مدیریت کیفیت مرتبط با 

داشت. مدیر کنترل کیفیت طرح، مسئولیت همراستا نمودن مساله های کیفی عناصر با طرح و سازمان را بر عناصر را خواهند 

 عهده خواهد داشت.

شاخص های کیفی -6
افزون بر شاخص های کلی طرح و منافع، موارد زیر به صورت ویژه به عنوان شاخص های کیفیت طرح و عناصر پایش می 

 شوند.

اهدافآرمانردیف
های ساالنهشاخص 

9293949596

1
کسب رضایت

 مشتری

8085909090 درصد مشتریانی که فرم رضایت نامه یا شکایت نامه داده اند

میانگین میزان رضایت مشتریان )رضایت نامه های 

اظهارشده(
7075808585

7075808585 درصد مشتریانی که تمایل به ادامه دریافت خدمات دارند

CPI111/115/12/1شاخص  عملکرد هزینه ای2

SPI8/085/085/09/09/0شاخص  عملکرد زمانی 3

11000میزان مغایرت در ممیزیعملکرد فنی 4



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

دستور جلسه برنامه ریزی مدیریت ریسک

Risk Management Planning Meeting Agenda

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
دستور جلسه برنامه ریزی مدیریت ریسک

Risk Management Planning Meeting Agenda

RM-Fa-30-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

تکمیل شود -1
تکمیل شود

....



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

هاآموختهدستورجلسه بازبینی درس

Lessons Learned Review Agenda

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
هاآموختهدستورجلسه بازبینی درس

Lessons Learned Review Agenda

LR-Fa-31-00  کد  مدرک :

4از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

 منظور به وطرح و عناصر است  اتیتجرب کیستماتیس هدف از برگزاری نشست بازبینی درس های آموخته شده، بازنگری

 و طرح ماندهیباق تهاییفعال برای نهیهز و زمان ،ها سکیر کاهش و رییشگیپ و مشکالت کشف جهت طرح میت به کمک

 .است ندهیآ کارهای

 در جلسه بازبینی درس آموخته ها موارد زیر ارائه و بررسی خواهند شد:

ارائه خالصه ای از طرح و اهداف آن -1
در این بخش مدیر طرح به تشریح وضعیت منافع طرح مطابق با نقشه راهبردی سازمان خواهد پرداخت. وی وضعیت منافع را 

آن تاریخ را با کمک رنگ های سبز، زرد یا قرمز که به ترتیب نمایانگر وضعیت مطلوب، هشدار و بحران هستند در نقشه  در

 راهبردی سازمان مشخص می نماید. )یک نمونه از این گزارش در ادامه آمده است(

سپس با توضیح مرتبط با هر کدام از این وضعیت ها در جدول زیر ارائه می گردد.

اقدام های اصالحی و یا بهبود دهنده دالیل و توضیحات وضعیت منفعت عنوان منفعت دیفر

1

2

3



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
هاآموختهدستورجلسه بازبینی درس

Lessons Learned Review Agenda

LR-Fa-31-00  کد  مدرک :

4از    3صفحه: 

 Form No: 

اقدام های اصالحی و یا بهبود دهنده دالیل و توضیحات وضعیت منفعت عنوان منفعت دیفر

4

5

6

گفتگو در مورد انواع درس آموخته ها -2
در مورد انواع درس آموخته به شرح زیر توضیح ارائه خواهد داد:با کمک چک لیست زیر در این بخش  طرحمدیر 

توضیححوزه

یکپارچگی

 طرحنحوه شروع 

نحوه کنترل تغییرات 

 طرحاختتام 

محدوده
WBSنحوه شناسایی 

کنترل محدوده 

زمان
نحوه تعریف فعالیتها و توالی آنها 

کنترل زمانبندی

هزینه
نحوه برآورد و بودجه بندی

کنترل هزینه

کیفیت
تضمین کیفیت

کنترل کیفیت

و تخصیص مسئولیتها طرحنحوه تشکیل تیم  انسانیمنابع 

مساله های فنی و مهندسی طرح فنی و مهندسی

...

به کارگیری درس آموخته ها -3
مدیر طرح در این بخش گفتگویی را هدایت خواهد کرد تا فرصت های آتی شناسایی شوند و از پیش آمدن وقایع ناگوار در 

 آینده پیشگیری شود.



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
هاآموختهدستورجلسه بازبینی درس

Lessons Learned Review Agenda

LR-Fa-31-00  کد  مدرک :

4از    4صفحه: 

 Form No: 

مدیریت ریسکفرآیند  -4
مدیر طرح در این بخش از اعضای شرکت کننده خواهد خواست تا در مورد معایب این جلسه بازنگری با توجه به فرآیند 

 مدیریت ریسک دیدگاه های خود را مطرح نمایند.

پیشنهادات و دیدگاه ها -5
در آینده و برای بخش های دیگر طرح  پیشنهادات و دیدگاه های اعضا در مورد فرآیند درس آموخته ها گردآوری می شود تا

نیز به کار رود. این پیشنهادات در مصوبه ها ثبت و نگهداری می شود. 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

هاآموختههای درسپایگاه داده

Lessons Learned Database

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
هاآموختههای درسپایگاه داده

Lessons Learned Database

LD-Fa-32-00  مدرک :کد  

4از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

هدف از پایگاه داده های درس آموخته ها، گردآوری درس آموخته ها به صورت منسجم و نظام مند است. اعضای تیم باید 

این پایگاه داده را به صورت مداوم پایش و به روزرسانی نمایند. در پایان طرح این پایگاه داده باید به عنوان بایگانی طرح 

 این پایگاه داده شامل موارد زیر خواهد بود. ن پایگاه داده موارد زیر تکمیل خواهند شد.ذخیره شود. در ای

شماره درس آموخته -1
شماره ای به هر درس آموخته اختصاص می یابد.

اختصاص درس آموخته به عناصر مختلف طرح -2
آموخته ها به آن ها اختصاص می عناصر مختلف طرح به صورت زیر تعریف می شوند که از طریق کدهای اختصاصی درس 

 یابد.

عالمت اختصاریعنوان عناصر طرح

RD احداث مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

PIاینترنت جیبی

IPTVIP

GameGA

MarketingMP

IntranetIT

MPLSMP

Smart HouseSH

VODVOD

FIتامین مالی طرح

DIهدایت طرح

PLبرنامه ریزی طرح

شرح درس آموخته -3
بر اساس دسته بندی زیر به هر کدام از درس آموخته ها شرحی داده می شود:

فنی-

مدیریتی-

خط مشی-



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
هاآموختههای درسپایگاه داده

Lessons Learned Database

LD-Fa-32-00  مدرک :کد  

4از    3صفحه: 

 Form No: 

رویه-

فرآیند-

o مدیریت طرح

o مدیریت ذی نفعان

o هیات حاکمیت

o ممیزی

o بازبینی

o مدیریت پروژه

دلیل انحراف از برنامه-

اقدام اصالحی برای رفع نقص-

اثربخشی پاسخ به ریسک-

o ز به اجرای برنامه پشتیبانعدم نیا

o عدم بروز ریسک های ثانویه در نتیجه اجرای یک پاسخ ریسک

o برنامه جبرانی و پیامدهای آن

حل مساله ها-

شناسایی منافع-

راهکار برتر-

مهارت های کسب و کار-

ریسک های پیش بینی نشده-

بهبود محصول-

بهبود خدمت-

معیارهای ارزیابی-

فروشنده واجد صالحیت-

قراردادیبندهای -

دالیل فسخ قرارداد-

اطالعات پشتیبان -4
فهرستی از اطالعات پشتیبان در صورت نیاز ارائه می گردد.



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
هاآموختههای درسپایگاه داده

Lessons Learned Database

LD-Fa-32-00  مدرک :کد  

4از    4صفحه: 

 Form No: 

کلمات کلیدی -5
کلمات کلیدی مرتبط با هر درس آموخته برای استفاده های بعدی وارد می شود.

فرد مسئول ثبت درس آموخته -6
فردی که درس آموخته را مطرح نموده نیز ثبت می شود.

تاریخ -7
ثبت تاریخی که درس آموخته به پایگاه داده وارد شده است.

مرحله چرخه عمر طرح -8
مرحله ای از طرح که درس آموخته در آن روی داده، بیان می شود.

فرآیندهایی که از درس آموخته اثر می پذیرد -9
شود.فرآیندهای مدیریت طرح یا پروژه ای که از درس آموخته اثر می پذیرند، بیان می 

اسنادی که از درس آموخته اثر می پذیرد -10
مدارکی که از درس آموخته اثر می پذیرند، بیان می شود.

به کارگیری در طرح -11
چنانچه درس آموخته ای بعدًا در طرح به کار برده شد، بیان می شود.

تاریخی که درس آموخته در سیستم مدیریت دانش سازمان ثبت شده است -12
سیستم ثبت می شود برای چنانچه سازمان به صورت مجزا دارای سیستم ثبت دانش باشد، تاریخی که درس آموخته در آن 

 استفاده در سایر طرح ها یا پروژه ها بیان می شود.

توضیحات -13



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

برنامه مدیریت ریسک طرح

Program Risk Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
برنامه مدیریت ریسک طرح

Program Risk Management Plan

PR-Fa-33-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

تکمیل شود -1
تکمیل شود

....



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 ثبت ریسک طرح

Program Risk Register

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
ثبت ریسک طرح

Program Risk Register

RR-Fa-34-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

تکمیل شود -1
تکمیل شود

....



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 برنامه موارد اضطراری

Contingency Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه موارد اضطراری
Contingency Plan

CP-Fa-35-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

تکمیل شود -1
تکمیل شود

....



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 فرم درخواست تغییر

Change Request Form

تصویب تایید تهیه شرح تاریخ بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
فرم درخواست تغییر

Change Request Form

CF-Fa-36-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

هدف از فرم درخواست تغییر ارائه یک قالب برای پیگیری تغییرها در طرح می باشد.

 .آورده شده است VP-CM-Fa-13-00این فرم به صورت کامل در سند 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

بندیبرنامه مدیریت زمان

Schedule Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات
بندیبرنامه مدیریت زمان

Schedule Management Plan

SM-Fa-37-00  کد  مدرک :

5از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

که توالی زمان تحویل هر کدام از عناصر به چه شکل باشد که بتوان آن ها را  برنامه مدیریت زمان بندی مشخص می کند

مدیریت و برنامه ریزی کرد. در این برنامه متدولوژی زمان بندی مشخص می شود و تعیین می شود از کدام ابزار برای 

 دی چه باشند.مدیریت زمان بندی استفاده شود و فرمت های مورد استفاده برای پیگیری و کنترل زمان بن

محدودیت های زمان بندی طرح -1
محدودیت های اثرگذار بر زمان بندی طرح در دو بخش خالصه می شوند:

محدودیت های بیرونی

o تاخیر در دریافت مجوزهای الزم )از نهادهای دولتی( برای توسعه محصوالت

o نیاز به زمان برای دریافت تاییدیه های الزم در سازمان های حقوقی

o  در وارد نمودن محصوالت مورد نیاز از خارج از کشورتاخیر

o اثرگذاری منفی ذی نفعان در پیشبرد طرح

محدودیت های داخلی

o بروز مشکالت فنی غیرقابل پیش بینی

o مشکل در تامین بودجه

o ورود  زودهنگام رقبا و بروز مشکل در فروش محصوالت

o تاخیر تامین کنندگان در آماده سازی محصوالت

o مین نیروهای مورد نیاز در زمان مقررمشکل در تا

تحویل گام به گام منافع -2
زیر محقق خواهند شد. نمودار منافع طرح با در نظر گرفتن زمان بندی طرح و همچنین  به صورت

نرم افزار مورد استفاده -3
به صورت آنالین تهیه شود که بتوان با تعیین دسترسی های الزم آن را در با توجه به این که نیاز است زمان بندی طرح 

که از طریق بستر  Server Microsoft Projectاختیار افراد مختلف قرار داد، لذا نرم افزار مورد استفاده در طرح 

SharePoint .نیازهای مختلف طرح را تامین خواهد نمود 
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زمان بندی بودجه -4
از  93نمودار هزینه و بودجه طرح نیز آمده است، چنانچه کارها مطابق با برنامه به پیش برود، طرح از سال همان طور که در 

تدبیری اندیشیده شود که  92نقطه سر به سر عبور خواهد کرد. از این رو تنها نیاز است که برای شکاف بودجه ای در سال 

 دجه ای مصوب خواهد شد.به این منظور در این سال برای طرح از صندوق شرکت بو

 -

 5,000,000,000

 10,000,000,000

 15,000,000,000

 20,000,000,000

 25,000,000,000

92 93 94 95 96

(واقعی)هزینه 

(واقعی)درآمد تجمعی 
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شیوه پایش و پیگیری زمان بندی -5
طرح می باشد:، موظف به اجرای موارد زیر در طول  PMO دفتر

:  طرحدریافت اطالعات  عملکرد اجرایی -1

 فرمت کلی گزارشات و چگونگی به روز رسانی آنها مشخص می شود. هرگونه تغییر در طرحهمانگونه که گفته شد در ابتدای 

در هر بار گزارش گیری، ابتدا تمام اطالعات  می باشد.دفتر مدیریت طرح  منوط به تایید رسمی طرحفرمت گزارش در طول 

با توجه به  کارشناس برنامه ریزی باید جمع آوری شده و سپس وارد نرم افزار می شود. طرحمورد نیاز از واحدهای اجرایی 

ان مناسب برای جمع آوری اطالعات اجرایی از بخشهای مختلف اقدام کند تا در زم ،تاریخ تعیین شده برای ارائه گزارش

دفتر و  تایید شده باشدمدیران عناصر  برسد. این اطالعات باید توسطدفتر مدیریت طرح اطالعات فوق بدون تاخیر به دست 

و مقایسه  طرحعملیات اجرایی درصد  سپسمسئولیتی در ارتباط با  صحت وسقم اطالعات اولیه برعهده ندارد.  مدیریت طرح

و گزارش  انجام شده طرحنیز به روزکردن برنامه زمانبندی  تایید شده( و  Base lineآن با درصد برنامه ای )مطابق 

 تهیه می گردد.تاخیرات به وجود آمده وعلل تاخیر 

:کارایی بیشتری بیان کرددرصد تکمیل فعالیتها را می توان با انتخاب یکی از قواعد زیر با صرف زمان کمتر و 

می درصد مابقی زمانی به آن اضافه 50درصد فرض می شود و 50: با شروع فعالیت درصد تکمیل آن  50/50قانون 

 شود که فعالیت تمام شده باشد.

درصد مابقی زمانی به آن اضافه می  80درصد فرض می شود و 20: با شروع فعالیت درصد تکمیل آن 80/20قانون 

 .فعالیت تمام شده باشدشود که 

 : درصد پیشرفت فعالیت تا زمانی که تکمیل نشده است ، صفرفرض می شود. %100قانون 

:طرحتعیین زمان پیش بینی برای اتمام -2

زمان برآورد شده برای اتمام  طرح،در این مرحله با کمک اطالعات قبلی و شاخص های محاسبه شده و نیز وضعیت اجرایی 

 ز رسانی شده و در صورت نیاز پیشنهاد اقدام اصالحی صادر می شود.مجددا برو طرح

:طرحتهیه گزارش وضعیت عملکرد زمانی -3

پیش بینی زمان اتمام و در صورت  طرح،در این مرحله براساس اطالعات مراحل قبلی گزارش کلی تری حاوی انحراف زمانی 

نیز سایر مواردی که الزم است در این گزارش آورده شود تهیه تحلیل آنها و  به همراه  SPIو SVنیاز وضعیت شاخصهای 

ارائه می گردد. در صورتیکه گزارشات تهیه شده، حاکی از تاخیر در زمان انجام  طرح و سایر مخاطبان طرحشده و به مدیریت 

رات پیش آمده و دالیل این را از تاخی طرحدر اسرع وقت، مدیر  دفتر مدیریت طرحفعالیتها ویا انحراف از بودجه باشند، مدیر 

برای کنترل زمانبندی(، به  SPIعریف معیارهایی برای آالرم خودکار برنامه، )مانندتتاخیرات آگاه می کند. استفاده از بخش 
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هیات حاکمیت یا سهامدارانآگاهی زودتر و بهتر مدیران از تاخیرات کمک می کندالزم به ذکر است که درصورت درخواست 

 ادواری مختلف نیز تهیه می شود. گزارشات غیر

شاخص های زمان بندی -6
از شاخص های زیر برای سنجش وضعیت زمان بندی استفاده می شود.

عملکرد زمانی 
40بزرگتر از  40تا  10بین  10تا  5بین 

بحران هشدارمطلوب

هزینه کرد پروژه
CPI

5/0کوچکتر از 7/0تا 9/0بین 1/1تا  1بین 

بحران هشدارمطلوب



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 برنامه مالی طرح

Program Financial Plan

تصویب تایید تهیه شرح تاریخ بازنگری
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تکمیل شود -1
تکمیل شود

....



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 های مالیسنجه

Financial Metrics

تصویب تایید تهیه شرح تاریخ بازنگری
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 عملکرد مالی طرح یکی از مهمترین مساله های آن می باشد از این رو نیاز است که برای آن سنجه های تهیه شود.

اصلی به صورت کلی سنجه اصلی برای بررسی وضعیت مالی طرح در بیانیه منافع طرح آورده شده است که به عنوان شاخص 

 مالی طرح مد نظر خواهد بود.

اهداف آرمان ردیف
شاخص های ساالنه

9293949596

%12 %12 %10 %10 %8 درصد افزایش درآمد ساالنه توسعه فرصت های درآمدی1

سود، درطول طرح به کار خواهد رفت. –زیر )بنا به نیاز( برای تحلیل هزینه  کمکی در عین حال استفاده از شاخص های 

سنجهمعیار

بازرگانی

مجموع هزینه های محصول/خدمت صرفه جویی هزینه ای ناشی از محصول/خدمت

هزینه محصول/خدمت تهیه شده

مجموع هزینه ها

مجموع فروش فروش محصول/خدمت جدید یا بهبود یافته

تمرکز بر مشتری

مشکالت حل شدهتعداد شکایات مشتریان

سهام

ارزیابی کیفی محصوالت/خدمات در مقایسه با رقبارقابتی شدن سهام

بومی سازی

مجموع هزینه تحقیق و توسعهتحقیق و توسعه

میزان هزینه تحقیق و توسعه در مقایسه با سود محصوالت و کارآیی تحقیق و توسعه

 خدمات

ناشی از تحقیق و توسعهمجموع پروژه های جدید پروژه های جدید

شایستگی کارکنان

ارزیابی کیفی سطح شایستگی کارکنانسطح شایستگی کارکنان
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 برنامه مدیریت تدارکات

Procurement Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری
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تجهیزات و تخصص های الزم را برای انجام آن ها در اختیار ندارد یا به  طرحبیشتر هستند یا  طرحبرخی کارها از ظرفیت 

خودش آن ها را انجام دهد. در این زمان ها نیاز به مدیریت تدارکات است تا شرکتی یا نهادی )سازنده  طرحصرفه نیست که 

ی را پیدا نمود، ارتباط مناسبی با وی برقرار کرد و مناسب ای( را یافت که کار را به انجام رساند. برای این امر باید سازنده

در بر گیرنده فرآیندهای خرید یا تهیه  طرحد. مدیریت تدارکات اطمینان یافت که اهداف قراردادی تامین خواهند ش

.برای انجام کار می باشد طرحمحصوالت، خدمات یا نتایج مورد نیاز از بیرون تیم 

روش برنامه ریزی تدارکات -1
از آن جا که تجهیزات مورد نیاز وایمکس از جمله تجهیزات با تکنولوژی باال محسوب می شوند و امکان تهیه آن در داخل 

طرح مقدور نیست از این رو بیشتر این تجهیزات باید از بیرون تامین شوند. هرچند با راه اندازی مجتمع آموزش و تحقیق و 

در تمامی موارد یاد شده با وجود خرید تجهیزات، راه اندازی و اقدام خواهد شد. توسعه در راستای داخلی کردن این موارد 

 پیاده سازی از طریق نیروهای داخلی صورت می پذیرد.

منابع در دسترس و مورد نیاز و تصمیم گیری در مورد منافع بیرونی -2
جدول زیر استراتژی تدارکات را برای محصوالت مختلف طرح نشان خواهد داد.

استراتژی تدارکاتلمحصو

EPCانجام پروژه به صورت  مجتمع آموزش و تحقیق و توسعه

عدد  50000خرید  اینترنت های جیبی

IPTVتامین تجهیزات از تامین کنندگان

Game بازی تحت شبکه و همچنین خرید زیرساخت های الزم 40خرید

MPSL خرید تجهیزات مورد نیاز بسترMPSL

بخشی از تجهیزات از داخل و برخی دیگر از بیرون طرح تامیناینترانت

SMART House خرید تجهیزات مورد نیاز از بیرون طرح

VOD خرید تجهیزات مورد نیازVOD 

بیانیه کار برای هر کدام از اقالم مورد نیاز -3
چیست تا تامین کنندگان بر اساس در این مرحله باید مشخص نمود که مشخصات مورد نیاز هر کدام از تجهیزات مورد نیاز 

 آن نسبت به اعالم پیشنهاد خود اعالم نظر نمایند.



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه مدیریت تدارکات
Procurement Management Plan

PM-Fa-40-00  کد  مدرک :

4از    3صفحه: 

 Form No: 

شود که شامل موارد زیر خواهد بود:مشخص می  SOWاین موارد در بیانیه کار یا 

توضیحعنوان  ردیف

در مورد خرید مورد نظر توضیحات کلی ارائه می شود و عنوان آن نیز به  مورد نیاز عنوان اقالم1

صورت مشخص بیان خواهد شد

الزامات مختلف فنی، مدیریتی، ایمنی و ... بیان می شوندالزامات مورد نیاز  2

و موارد خارج از کار  محدوده و مشخصات محصول مورد نظر تشریح می شودمحدوده  3

 در آن تعیین می شود

محصول معیارهای پذیرششیوه انجام تست های مورد نیاز و چگونگی تحویل  4

مشخصات فنی و سندهای مرتبط در این بخش بازگو می شوند سندهای مرتبط و مشخصات فنی5

جلسات مورد نیاز بیان خواهند شدجلسات  6

فهرست گزارش های مورد نیاز تشریح می شود گزارش های مورد نیاز در طول اجرای کار7

عناوین بازرسی مورد نیاز مطرح می شود بازرسی های مورد نیاز8

گارانتی های مورد نیاز  9

لوازم یدکی مورد نیاز  10

سایر موارد و پیوست ها  11

اسناد تدارکات -4
مدارک مهم تدارکات در جدول زیر آورده شده است:

عنوان ردیف

شرایط و وضعیت های ویژه1

چکیده پیشنهاد2

دستورالعمل ها یا الزامات عمومی3

درخواست خرید4

تامین کنندگانطرح های پیشنهادی 5

(TCشفاف سازی مساله های فنی )6

دعوت به مناقصه7

(TBEمناقصه ) ارزیابی فنی8

(CBEارزیابی مالی مناقصه )9

چکیده پیشنهاد  10
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انواع قراردادها -5
( می باشند که مطابق با قرارداد تجهیزات خریداری شده و هزینه آن POقراردادهای طرح از نوع قراردادهای سفارش خرید )

به سازنده پرداخت می شود. Milestoneبه صورت 

فهرست تامین کنندگان واجد صالحیت -6
این فهرست مطابق با فرآیند زیر نهایی خواهد شد:

مورد تاییدو فروشندگان تامین کنندگان تهیه لیست 

موجود در لیست  تامین کنندگانارزیابی 

به هیات حاکمیت تامین کنندگانارسال لیست 

هیات حاکمیتتوسط  تامین کنندگانپیگیری تایید لیست 

برای دعوت به مناقصه تامین کنندگانارسال مدارک خرید به 

در مناقصه تامین کنندگاناعالم حضور 

حاضر در مناقصه تامین کنندگانکفایت لیست بررسی 

حاضر در مناقصه کنندگان تامیناصالح لیست 

طرح های پیشنهادی -7
فرآیند نهایی شدن طرح های پیشنهادی به صورت زیر انجام خواهد شد:

و اطمینان از دریافت پیشنهاد توسط مناقصه گذار تامین کنندهپیشنهاد فنی و مالی توسط  دریافت

مهندسی بخشارسال پیشنهاد فنی به 

در صورت )نیاز به شفاف سازی مساله های فنی(  TCبررسی پیشنهاد فنی سازندگان توسط واحد مهندسی و صدور 

نیاز 

تامین کنندگانتوسط واحد خرید و ارسال به  TCدریافت 

ارسال شده TCبر روی  تامین کنندگاندریافت پاسخ 

 TCبرگزاری جلسه در صورت نیاز برای حل شفاف سازی موارد 

جهت تایید هیات حاکمیتتوسط واحد مهندسی و ارسال به )ارزیابی فنی(  TBEی سازی نهای

هیات حاکمیتتوسط  TBEتایید 

تامین کنندگانبررسی پیشنهاد بدون قیمت سازندگان جهت شفاف سازی و ارسال نقطه نظرات به 

در صورت نیاز تامین کنندگاناصالح پیشنهاد بدون قیمت توسط 

ن اتمام مناقصه و برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای مالی زما نهایی نمودن

 و انتخاب فروشنده و انجام توافقات نهایی برای سفارش گذاری )ارزیابی مالی( CBEتهیه 



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 برنامه مدیریت قراردادها

Contracts Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری
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هدف از مدیریت پس از عقد قرارداد اطمینان از تحویل تجهیزات خریداری شده بر اساس برنامه زمانبندی و بوجود نیامدن 

هرگونه تاخیر پیش بینی نشده در حین اجرای پروژه می باشد. به زبان دیگر هدف از خدمات مدیریت در این بخش، اطمینان 

 ات و اقالم موضوع قرارداد است. از توانایی سازنده در تحویل به موقع تجهیز

نقش ها و مسئولیت ها -1
نقش ها و مسئولیت های مدیریت قرارداد بر اساس جدول زیر خواهد بود.

  ردیف
 عقد قرارداد

مدیریت

پرداخت

مدیریت 

کیفیت

مدیریت 

پیشرفت کار

نظارت بر 

ساخت

تحویل و 

اختتام

مهههههمدیر طرح1

ط-ط-ططهیات حاکمیت2

هطهطههدفتر مدیریت طرح3

ططهططممدیر تدارکات4

ط--ط-همدیر مهندسی5

مممهمهمدیران عناصر6

ههه-هتیم های کارشناسی7

----هطمدیر مالی8

-ههم-طمدیر کنترل کیفی9

مدیر امور حقوقی   10

سازمان
ه----ه

ه: همکار

م: مسئول

مطلعط: 
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CP-Fa-41-00  کد  مدرک :

5از    3صفحه: 

 Form No: 

الزامات عملکردی خریدار و فروشنده -2
در مورد قراردادهای داخلی از شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور و شرایط خصوصی پیمان که در 

عمل  FIDICبستر گفتگو با تامین کنندگان تعیین می شود استفاده خواهد شد و برای قراردادهای خارجی مطابق با شرایط 

 خواهد شد.

کنترل و نظارت -3
از طریق تهیه و بررسی گزارش های مختلف و در پی آن برگزاری نشست های الزم نسبت به کنترل و نظارت کار اقدام می 

 شود:

وضعیت شروع ساخت( –گزارش کلی وضعیت قراردادها )وضعیت شروع قرارداد 

و پرداخت ها، پیش پینی پرداخت ها و اثرات ناشی از گزارش تحلیل مالی قراردادها )وضعیت تضامین قراردادها 

تاخیرهای پرداخت(

گزارش وضعیت مدارک مهندسی هر سفارش و تاخیرهای موجود به همراه راهکارهای رفع آنها

به همراه پیش بینی موانع و راهکارهای جلوگیری به همراه ذکر  کدام از اقالمگزارش وضعیت ساخت به تفکیک هر 

کارهای برطرف سازی مشکالتمشکالت و راه

فرعیمعیار فرآیند انتخاب پیمانکار  -4
را برای مدیر طرح ارسال چنانچه تامین کننده ای از پیمانکار فرعی برای کار خود بهره می گرفت باید مشخصات آن پیمانکار 

ن کننده نمی تواند  کل یا بخش نماید و پس از دریافت تاییدیه رسمی نسبت به عقد قرارداد با وی اقدام نماید. همچنین تامی

 عمده کار به پیمانکار فرعی واگذار نماید.

زمان بندی -5
برنامه های زمان بندی هر کدام از عناصر باید با زمان بندی کلی طرح همراستا باشد. همچنین تامین کنندگان موظف 

ماه نسبت به  1پس از عقد قرارداد ظرف مدت را نیز ارائه دهند و  3هستند در پیشنهاد فنی خود، برنامه زمان بندی تا سطح 

 اعالم برنامه زمان بندی خود اقدام نمایند و تایید دفتر مدیریت طرح را در مورد برنامه زمان بندی خود دریافت نمایند.
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جلساتی که باید با پیمانکاران برگزار شود -6
فارش خرید برگزار می شود. جلساتی هم باید پس از نهایی نمودن سبه غیر از جلساتی که پیش از عقد قرارداد و به منظور 

است که در آن: Kick of Meetingیا  KOMعقد قرارداد برگزار گردد. یکی از این جلسات، جلسه 

 مهندسی بررسی و نهایی می شودمدارک الزم 

 بررسی و نهایی می شود برنامه زمان بندی سازنده

ها، ارسال مدارک، زبان مشترک مهندسی،  Transmittalنحوه ارتباطات، مکاتبات،  طرح و عناصر،افراد مرتبط در 

 بازگشت، ویرایش مجدد مدارک و ... معرفی می شود.تعیین مهلت های زمانی برای ارسال، بررسی، 

روشن نشده به منظور شروع کار نهایی می گردد.موارد 

درخواست سازنده و یا بنا به تشخیص مدیر طرح و دفتر مدیریت طرح  سایر جلسات مورد نیاز با تامین کنندگان یا از طریق

 برگزار خواهد شد.

گزارش وضعیت -7
ماه میالدی ارسال نمایند.  20ماه شمسی یا  10همه سازندگان موظف هستند که گزارش های ماهانه عملکرد خود را تا روز 

 مطابق با قالب زیر فرستاده شود.  MSP Serverاین گزارش ها باید در سیستم 

 از وضعیت به همراه ارائه مشکالت ودر این گزارش وضعیت برنامه ای و واقعی خرید اعالم خواهد شد و همچنین تحلیل 

 پیشنهاد راهکارها بیان خواهد شد.

کنترل تغییر -8
با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات فرآیند کنترل تغییر مطابق با فرآیند مدیریت تغییر در طرح پیگیری خواهد شد. 

مربوط به عناصر توسط مدیران عناصر تایید یا رد می شود و از طریق مدیر تدارکات به سازندگان بازگردانده خواهد شد. در 

 مواردی که نیاز است نظر مدیران زیرطرح ها و مدیر طرح دریافت و ارائه می شود.

پرداخت هاکنترل  -9
سیستم داخلی پیگیری پرداخت ها ثبت می شود تا یکپارچگی سیستم پرداخت حفظ شود. پایگاه داده  تمامی پرداخت ها در

 پرداخت مطابق با جدول زیر تکمیل خواهد شد.

 شماره صورت وضعیت
شرح

پرداخت

تاریخ صورت 

وضعیت
 تاریخ تایید مبلغ

مبلغ تایید

 شده

تاریخ 

دریافت

مبلغ دریافت 

شده

پیش پرداخت 

پیش پرداخت علی 

الحساب )در صورت وجود(
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شماره صورت وضعیت
شرح 

پرداخت

تاریخ صورت 

وضعیت
تاریخ تایید مبلغ

مبلغ تایید 

شده

تاریخ 

دریافت

مبلغ دریافت 

شده

پیش پرداخت علی 

الحساب )در صورت وجود(

پرداخت نهایی

پرداخت علی الحساب 

نهایی )در صورت وجود(

1پرداخت میانی 

2پرداخت میانی 

 …..

جمع کل

خاتمه قرارداد -10
هر قرارداد بر اساس چک لیست زیر نسبت به خاتمه قرارداد اقدام می شود:در پایان 

ردیف

آیا مطابق با اسناد قرارداد همه دستاوردها تحویل شده است؟1

آیا پرداخت ها مطابق با قرارداد انجام شده است؟2

آیا درس آموخته های قرارداد گردآوری شده است؟3

به درستی پیگیری می شود؟ همچنین لوازم یدکیدوره گارانتی و اقدامات الزم در مورد آیا 4

آیا دستورالعمل های الزم برای آموزش، نصب و بهره برداری دریافت شده است؟5

آیا ممیزی های الزم صورت پذیرفته است؟6

آیا به ذی نفعان در مورد پایان قرارداد اطالع رسانی شده است؟7

آیا تاییدیه های الزم از بخش های مختلف دریافت شده است؟8

آیا ارزیابی عملکرد قراردادی انجام شده است؟9



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

برنامه مدیریت فصل مشترک

Interface Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری
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 هدف

هدف از این سند این است رابطه میان طرح با زیرطرح ها و همچنین پورتفولیوی سازمانی و سایر طرح های سازمان مشخص 

 شود.شود. در این سند فصل مشترک های سازمانی، فنی، انسانی، لجستیک و سیاسی مشخص می 

شناسایی فصل مشترک های سازمانی -1
همان گونه که پیش از این نیز بازگو شد، طرح به شکل زیر در پورتفولیوی سازمانی قرار می گیرد.

با توجه به نقشه استراتژیک سازمانی رابطه طرح با سازمان به شرح زیر مشخص می شود:
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طرح ها و پروژه های سازمان مشخص شده است.در این نقشه رابطه مستقیم و غیرمستقیم طرح با سایر 

فنیشناسایی فصل مشترک های  -2
با توجه به این که سازمان از تجهیزات



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 برنامه مدیریت کارگزینی

Staffing Management Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری



 شرکت تهرانت

طرح متنوع سازی خدمات

برنامه مدیریت کارگزینی

Staffing Management Plan

SM-Fa-43-00  کد  مدرک :

2از    2صفحه: 

 Form No: 

 هدف

تکمیل شود -1
تکمیل شود

....



شرکت تهرانت

خدمات سازی متنوع طرح

 برنامه انتقال طرح

Program Transition Plan

تصویب تایید تهیه شرح بازنگری
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 هدف

طی شود، تشریح می  به یک واحد دیگر و تحویل نتایج آن به مشتری فرآیندی را که باید برای انتقال طرح برنامه انتقال طرح

برای نمونه پشتیبانی محصول، پشتیبانی از مشتری یا خدمات مدیریتی برای آن که اطمینان حاصل شود، طرح باثبات  کند.

 باقی می ماند.

فرآیند انتقال -1
طرح متنوع )یا در صورت به روزرسانی برنامه در تاریخی که برنامه مشخص می نماید(  96مطابق با برنامه در پایان سال 

به هیات  تهرانت به پایان می رسد. در این مرحله مدیر طرح با بررسی موارد زیر نسبت به اعالم فرآیند انتقالسازی خدمات 

 اقدام خواهد نمود: حاکمیت

(برنامه ریزی شده است 96عناصری که سررسید آن ها تا پایان سال  بررسی پایان یافتن عناصر )به ویژه

محقق شدن منافع مطابق با برنامه بررسی

ارزیابی برنامه های طرح به منظور شناسایی میزان محقق شدن آن ها

 هیات حاکمیت در جلسه ای موضوع را بررسی و نسبت به آغاز فرآیند انتقال تصمیم گیری خواهد نمود.

پس از آن مدیر طرح مطابق با برنامه زمان بندی انتقال طرح نسبت به انجام فرآیند انتقال، اقدام خواهد کرد.
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خواست های انتقال عناصردر -2
هر کدام از عناصر طرح نیز به صورت مجزا باید انتقال پیدا نمایند و منافع مرتبط با آن ها محقق شود. مدیر دفتر مدیریت 

عناصر نسبت به  هر کدام طرح مطابق با برنامه زمان بندی از مدیران عناصر خواهد خواست تا در سررسید مشخص شده برای

مستندات مربوطه از طرف  صورتی که عناصر هنوز به فرآیند انتقال وارد نشده باشند،ارائه درخواست انتقال اقدام نمایند. در 

پس از بررسی وضعیت منافع هر کدام از عناصر مدیران عناصر ارائه خواهد شد و زمان برنامه ای برای انتقال تعیین می شود. 

در این تاریخ مدیران عناصر موظف خواهند بود تا با توجه به چک لیست زیر نسبت به فرآیند انتقال شده،  در سررسید تعیین

  اقدام نمایند.

پرسشعناصر
کاربرد

 )دارد/ندارد(

وضعیت تحقق 

)بله/خیر(
توضیحات

یکپارچگی

آیا کلیه مدارک و مستندات عناصر جمع آوری و بایگانی شده 

 است؟

آیا تمام مشکالت و مسائل عناصر رفع شده است؟

آیا تمام تغییرات مصوب عناصر اعمال شده است؟

آیا تمام تغییرات عناصر اعم از تغییرات زمان، مالی، تأمین 

کنندگان و ... به کلیه ذینفعان مربوطه اطالع داده شده و 

 توافق شده است؟

محدوده

آیا کلیه اقالم قابل تحویل محصول/خدمات عناصر به ذینفعان 

 مطابق بیانیه محدوده عناصر ارائه شده است؟

آیا کلیه مدارک و مستندات عناصر )شامل مدارک کنترل 

کیفی، مدارک بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و ... طبق 

 بیانیه محدوده عناصر ارائه شده است؟

آیا آخرین تغییرات اقالم قابل تحویل، دستاورد ها و شرایط 

 پذیرش آنها با ذی نفعان توافق شده است؟

آیا شرایط پذیرش کلیه اقالم قابل تحویل عناصر من جمله 

شرایط کیفی آنها رعایت شده و مدارک مربوطه تکمیل 

 گردیده است؟

)خارج از الزامات و  آیا کلیه کارهای باقی مانده عناصر

 تعهدات عناصر( شناسایی و تعیین تکلیف شده است؟

منابع

آیا کلیه تجهیزات و اثاثیه تیم عناصر تحویل داده شده است؟

آیا کلیه تجهیزات و منابع اجاره شده تحویل و منابع مالی در 

 گرو مؤجر آزاد شده است؟

)اعم از مالی یا غیر مالی( تحویل  آیا کلیه منابع مازاد عناصر
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پرسشعناصر
کاربرد

 )دارد/ندارد(

وضعیت تحقق 

)بله/خیر(
توضیحات

داده شده است؟

آیا کلیه تجهیزات موقت کارگذاری شده در محل عناصر جمع 

 آوری شده است؟

مالی

آیا کلیه بدهی های عناصر به فروشندگان / پیمانکاران و 

 مطالبات تیم عناصر پرداخت شده است؟

شامل هزینه ها و سود و زیان  آیا گزارش های مالی عناصر

 عناصر تهیه شده است؟

آیا حساب های بانکی ایجاد شده جهت عناصر بسته شده 

 است؟

آیا برنامه مالی محقق شده است؟

تیم عناصر
آیا برنامه آموزشی تیم عناصر محقق شده است؟

آیا تسویه حساب بیمه پرسنل انجام شده است؟

تدارکات

آیا کلیه قراردادهای منعقده با پیمانکاران بطور رسمی خاتمه/ 

 فسخ شده است؟

آیا کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز از پیمانکاران دریافت شده 

 است؟

ارتباطات

آیا به کلیه ذینفعان عناصر درخصوص تکمیل مراحل عناصر 

 اطالع رسانی شده است؟

ذی نفعان مربوطه ارائه شده آیا گزارش اختتام عناصر به 

 است؟

مستندات مورد نیاز -3
از آن جا که طرح به بهره برداران سازمانی منتقل خواهد شد نیاز است که مستندات مربوطه زیر برای هرکدام از عناصر آماده 

 شود:

مستندات فنی

دستورالعمل های بهره برداریپ

دستورالعمل های آموزشی

مدیریت طرحبرنامه ها و مدارک 

 سوابق اجرایی
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نقش ها و مسئولیت ها -4
نقش ها و مسئولیت ها مطابق با زیر خواهد بود:

هیات حاکمیت

o بررسی و تصویب انتقال طرح

o راهبری انتقال طرح

طرحمدیر 

o مسئولیت تحویل و اطمینان از پذیرش دستاوردهای طرح

o مسئولیت تحویل و اطمینان از دستیابی به منافع طرح

o مسئولیت پیگیری تکمیل چک لیست انتقال طرح

o مسئولیت اعالم درخواست انتقال طرح

o  گزارش انتقال طرح تاییدمسئولیت

مدیر دفتر مدیریت طرح

o  طرحمسئولیت ممیزی محدوده

o  طرحارزیابی موفقیت

o  طرحوری درس آموخته های آمسئولیت جمع

o طرحگزارش اختتام  تهیه پیگیری مسئولیت

مدیران عناصر

o  عناصرمسئولیت تحویل و اطمینان از پذیرش دستاوردهای

o  عناصرمسئولیت تحویل و اطمینان از دستیابی به منافع

o  عناصرمسئولیت پیگیری تکمیل چک لیست انتقال

o  عناصرمسئولیت اعالم درخواست انتقال

o  عناصرگزارش انتقال  تاییدمسئولیت

ی حیاتی موفقیت انتقالمعیارها -5
معیارهای زیر به عنوان معیارهای برنامه راهبردی سازمان به عنوان عوامل حیاتی موفقیت مد نظر هستند ولی در عین حال 

 به کار می آیند:حیاتی موفقیت انتقال معیارهای 

پاسخ دهی به درخواست های جدید برای محصوالت طرح

ادامه درآمدزایی طرح مطابق با برنامه راهبردی سازمان

 دریافت حمایت مشتریان مطابق با راهبرد سازمان
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تکمیل شود -1
تکمیل شود

....
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برنامه مدیریت دانش نشان می دهد که چگونه دانش می تواند در طول طرح به بهبود اثربخشی و کارآیی طرح یاری رساند. 

 بهبود عملکرد طرح منجر خواهد شد.این برنامه در همان اوایل طرح آماده می شود چرا که تعهد به مدیریت دانش به 

مقصود و اهداف: -1
برنامه های موفق مدیریت دانش، منافع بالقوه بسیاری را به همراه دارند که عبارتند از:

بهبود نوآوری و به تبع آن بهبود محصوالت و خدمات

بهبود تصمیم گیری

تسریع حل مساله و کاهش اشتباهات

کاهش زمان توسعه محصول

ارائه خدمات به مشتری و رضایت آنبهبود 

 کاهش هزینه های تحقیق و توسعه

همچنین مدیر طرح می تواند از طریق مدیریت دانش به اهداف زیر دست یابد:

تسهیم سریع دانش با اعضای تیم

کاهش زمان قرارگیری اطالعات در اسناد

کاهش زمان بهره گیری از دانش افراد با تخصص های گوناگون

 از دوباره کاری در طرحجلوگیری 

نقش ها و مسئولیت ها -2
نیاز است: زیر و مسئولیت های برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش در طرح به نقش های

مسئولیت هانقشردیف

دانش مدیر  .1

  معنوی و دانشی سازمان منابعمراقبت، توسعه، نگهداری از

 تشویق تمامی افراد به خلق دانش و نوآوری

  مکانیزمی برای غنای بیشتر دانش و تسهیم مناسب تر آن در سازمان و خارج از سازمانایجاد

 در دسترس قرار دادن دانش ضروری برای انجام اثربخش کارها 

دانشکارشناس   .2

 تهیه و به روزرسانی برنامه های مدیریت دانش

 از قرارگرفتن مدیریت دانش در ساختار شکست طرح اطمینان

  فرآیند برای مشارکت بیشتر کارکنان در مدیریت دانشهمکاری در ایجاد

 پیگیری برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش 
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ابزارها و تکنیک های مورد استفاده -3
هرچند ابزارها و تکنیک های زیادی برای مدیریت دانش قابل استفاده هستند ولی ابزارهای منتخب زیر در این طرح به کار 

 خواهند رفت:

ضمنیدانش 

بازبینی پس از پروژه یا مرحله

نشست های چهره به چهره

شاگردی -شیوه های استاد 

اطالع رسانی در مورد راهکارها و نتایج

تاالرهای گفتگوی )فروم( فنی

جلسات طوفان فکری

آموزش و همایش

تعامل های فردی

گفتگوی اینترنتی یا تلفنی

کارگاه های تخصصی

صریحدانش 

فایل های ارزیابی پروژه

شبکه داخلی

پایگاه داده متخصصان/مهارت ها

مستندات درس های آموخته شده

برگه های مرتبط با راهکارها

ویکی ها

مستندات ممیزی

سیستم جلوگیری از بروز مشکل

سیستم های بازخورد

صورت جلسات

دوره های آموزشی و راهبری مدیریت دانش -4
طرح ضروری است:برگزاری دوره های زیر در طول 

 گام های آغازین مدیریت دانش

شیوه های تسهیم دانش

موارد مرتبط با سرمایه های فکری
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امنیت اطالعات و دانش

کاربرد فن آوری اطالعات در مدیریت دانش

شد.سایر دوره ها بنا به پیشنهاد مدیر دانش و پس از تایید مدیر طرح برگزار خواهد 

سنجه ها -5
در ادامه آورده شده است:سنجه های مرتبط با مدیریت دانش 

 اعتبار دانش

 شفافیت و قابلیت درک بودن دانش

 میزان اثر گذاری بر اهداف و منافع طرح

میزان حفظ یا هدر رفت منابع بواسطه دانش کسب شده

 احتمال وقوع مجدد دانش کسب شده

 هزینه بکارگیری مجدد دانش کسب شده

پاداش و قدردانی -6
سنجه های مرتبط با مدیریت دانش در جدول زیر آورده شده است:

و ارزیابی  آنطی جلسه ی ارزیابی با دعوت از ارائه دهندگان  دانش ارائه شده، از تعیین نفرات ارزیابی کننده پس

نسبت به امتیاز دهی آنها و نهایتاً رد یا پذیرش  دانش. در این جلسه با بررسی و تحلیل بررسی می شودکنندگان 

ثبت و نگهداری  مدیر دانشتوسط  طرح دانشاقدام می شود. الزم است نتایج ارزیابی در قالب فرم ارزیابی  دانش

شود.

نیز توسط  دانشبراساس میانگین امتیاز ارائه شده توسط داوران محاسبه می شود. ارزشیابی  دانشامتیاز نهایی 

انجام می شود. دانشان و مبتنی بر چک لیست ارزشیابی داور
(10تا  1امتیاز )از  توضیح آیتموزنعنوان سنجهردیف

صحت و سقم مطالب ارائه شده35اعتبار دانش 1

-10بودن دانش شفافیت و قابلیت درک2

-20میزان اثر گذاری بر اهداف و منافع طرح3

4 
بواسطه دانشمیزان حفظ یا هدر رفت منابع 

کسب شده
15-

10احتمال وقوع مجدد دانش کسب شده5

دانش های کسب شده در عدم درخصوص 

حتمال وقوع ، با توجه به افزایش اموفقیت

دانش درخصوص مجدد امتیاز بیشتر و 
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 Form No:  

 (10تا  1امتیاز )از  توضیح آیتم وزن عنوان سنجه ردیف

، با توجه به کاهش کسب شده در  موفقیت

احتمال وقوع مجدد امتیاز بیشتر تعلق 

 دانش کسب شدهخواهد گرفت درخصوص 

حاوی زمینه های قابل بهبود این آیتم 

 کاربرد ندارد.

  افزایش هزینه = کاهش ارزش درآموخته 10 هزینه بکارگیری مجدد دانش کسب شده 6

 

 

 باشد مورد پذیرش واقع شده و در غیر اینصورت رد می شوند. 3که امتیاز نهایی آنها بزرگتر از  دانش هایی 

توجه به بررسی و تحلیل های بعمل آمده در جلسه  دانش باالزم است نسبت به تکمیل محتویات  مدیر دانش طرح 

 ارزیابی اقدام نماید.

در انتهای هر ماه لیستی از ارائه دهندگان درس  ر دانشمدی، الزم است دانشبمنظور قدردانی از ارائه دهندگان  

جهت پرداخت مبلغ پاداش اعالم نماید. پاداش ارائه  مدیر دفتر مدیریت طرحآموخته را به همراه مبلغ پاداش به 

 آنها مورد پذیرش قرار گرفته است.  دانشدرس آموخته مربوط به کسانی است که 

 زیر محاسبه می شود. مبلغ پاداش ارائه درس آموخته بصورت 

 

امتیاز نهایی درس آموخته( = پاداش درس آموخته - 3ریال   * ) 50000  

 

 

 

 

 

 

 


	Tehranet Evaluation Criteria.pdf (p.1)
	Tehranet Mission.pdf (p.2)
	Tehranet Vision.pdf (p.3)
	01-Program Benefits Statement.pdf (p.4-9)
	02-Initial Stakeholder Identification.pdf (p.10-15)
	03-Program Business Case.pdf (p.16-22)
	04-Program Brief.pdf (p.23-28)
	05-Program Charter.pdf (p.29-38)
	06-Program Road Map.pdf (p.39-41)
	07-Program Benefit Realization Plan.pdf (p.42-47)
	08-Program Governance Plan.pdf (p.48-57)
	09-Phase Gate Review Agenda.pdf (p.58-67)
	10-Program Review Agenda.pdf (p.68-81)
	11-Issue Escalation Process.pdf (p.82-84)
	12-Audit Plan Instructions.pdf (p.85-89)
	13-Change Management Plan.pdf (p.90-96)
	14-Program Scope Management Plan.pdf (p.97-102)
	15-Program Scope Statement.pdf (p.103-111)
	16-Program Stakeholder Management Plan.pdf (p.112-116)
	17-Component Stakeholder Management Guidelines.pdf (p.117-119)
	18-Stakeholder Register.pdf (p.120-122)
	19-Stakeholder Inventory.pdf (p.123-128)
	20-Stakeholder Management Strategy.pdf (p.129-131)
	21-Program Communications Management Plan.pdf (p.132-136)
	22-Communications Log.pdf (p.137-139)
	23-Communications Strategy.pdf (p.140-141)
	24-Program Resource Plan.pdf (p.142-144)
	25-Program Requirements Document.pdf (p.145-149)
	26-Program Architecture Plan—Baseline.pdf (p.150-151)
	27-Task Responsibility Matrix.pdf (p.152-153)
	28-Program WBS.pdf (p.154-156)
	29-Quality Management Plan.pdf (p.157-160)
	30-Risk Management Planning Meeting Agenda.pdf (p.161-162)
	31-Lessons Learned Review Agenda.pdf (p.163-166)
	32-Lessons Learned Database.pdf (p.167-170)
	33-Program Risk Management Plan.pdf (p.171-172)
	34-Program Risk Register.pdf (p.173-174)
	35-Contingency Plan.pdf (p.175-176)
	36-Change Request Form.pdf (p.177-178)
	37-Schedule Management Plan.pdf (p.179-183)
	38-Program Financial Plan.pdf (p.184-185)
	39-Financial Metrics.pdf (p.186-188)
	40-Procurement Management Plan.pdf (p.189-192)
	41-Contracts Management Plan.pdf (p.193-197)
	42-Interface Management Plan.pdf (p.198-200)
	43-Staffing Management Plan.pdf (p.201-202)
	44-Program Transition Plan.pdf (p.203-207)
	45-Program Management Plan.pdf (p.208-209)
	46-Knowledge Management Plan.pdf (p.210-214)



