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هدف از این روش اجرایی نشان دادن نحوه برنامه ریزی مدیرت پروژه ،فعالیت های قبل اجرای پروژه ،مدیریت اجرای پروژه و مدیریت تغییرات
است .دامنه این روش شامل کلیه افراد شرکت است.

روش اجرا
در فرایند مارکتینگ قبل از تهیه پورپوزال مدیر  PMOبه بررسییی کلیه پروژه های در لال اجرا ،زمان تحویل ها و ویییعیت تخنییی
هر پروژه ها می پردازد .س ی ب با در ن ر فرفتن شییرایو پروژه جدید ،زمان بندی فاز های پروژه و ویییعیت تخنییی
مشخ

نیروها روی

نیرو ها را برای پروژه جدید

می نماید.

جلسیات کنترل پروژه به صیورت هگت ی برفزار می فردد اا یا جلسیه شیامل  COO ،PMO،Account Managerو  CFOاسیت .موییو
جلسه بررسی فزارشات هر پروژه است.
اجرای پروژه:

فردش کار این روال مطابقشیکل  1اسیت .پب از اقد قرارداد  Account managerپروژه نسیبت به اخد ک ی چک های فاز ها و برات مالی از
کارفرما و ارسیال این موارد به همراه قرارداد به والد مالی اقدام می نماید .در مرلله بعد نامه شرو به کار و درخواست پیش پرداخت مطابق قرارداد
به کارفرما ارسال می فردد.
فاز اول هر پروژه تهیه مسیتندات مورد نیاز اناام پروژه اسیت .تمامی مسیتندات مطابق دسیتورالعمل کد فراری مدارک پروژه تهیه ،تایید و منیو
می شوند .بخشی از مستن دات که در مرلله اقد قرارداد تهیه شده اند در این فرایند تکمیل می شوند .مستندات شامل موارد زیر است:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Road map
MVP
Functionality Matrix
WBS
Gant Chart
Mock
User Story
BPMN
Acceptance Criteria

Objective & Scope

شرکت راهکار های نوین وصل

2

VPMP-001-3

1

فرایند PMO

شکل  -1فرایند PMO

بعد از اتمام هر سرویب
دریافت  Mockاز اسکرام
مستر Backend

تعری و الویت بندی
Backlog

پب از تهیه شدن مستندات
مورد نیاز  Backendجهت
شرو پروژه تی بک اند
پروژه  1با  2اس رینت زود
تر از می کند

PO

رشیو مستندات و تایید
کارفرما

شرو فاز اجرایی :
بررسی کامل سناریو ها با تک لید ها و
•
تخمین لا کار و زمان بندی اولیه
تخنی نیرو های مورد نیاز به پروژه
•
توسو  PMOجهت اناام پروژه در
زمان بندی مشخ شده
مشخ شدن تی پروژه
•

فاز تهیه مستندات
در این فاز هر مستند در صورت نیاز کارفرما به ترتی زیر ماده می شود و پب از تایید
کارفرما مستند بعدی تهیه می شود :
Road map
•
Descriptive Feature list
•
Acceptance criteria MVP
•
Functionality matrix
•
تکمیل  WBSو تکمیل زمان بندی با CTO
•
User Story
•
 BPMNهر سناریو
•

-1استاندارد سازی و کد دهی
-2اخد تاییدات داخلی مدرک
 -3ارسال مدارک و فایل ها جهت بررسی مدارک و ارا ه و اخر
تایید از کارفرما
 -4مورد تایید است صورتالسه شود

YES

فرایند PMO

NO
ادم پاسخ ویی کارفرما

ارسال نامه رسمی به
کارفرما مبنی بر پاسخ و
نبودن و ارسال رونوشت نامه
به والد لقوقی

UI/UX

فرایند UI/IX

ارسال به همراه قرارداد به
والد مالی

Account manager

ارسال نامه شرو به کار و
درخواست پیش پرداخت

اخد ک ی چک های فاز ها و
برات مالی از کارفرما و

فرایند مارکتینگ

مسیتنداتی توسیو  POتهیه شیده اسیتاندازد سیازی ،کد دهی و رشییو می شیوند .پب از تهیه هر مسیتند  POمسیتندات را با کارفرما بررسیی کرده و
تایید کارفرما را می فیرد .در صیورت ادم پاسیخ ویی از فرف کارفرما جهت تایید مدارک ،نامه رسیمی به کارفرما زده می شیود و یک رونوشیت به
والد لقوقی داده می شود.
 POمسیتندات تایید شیده توسیو کافرما را در اختیار تی  UI/UXجهت اناام فرالی رابو کاربری قرار می دهد .رابو کاربری فرالی شیده مطابق
دستوالعمل کدفراری مدارک پروژه تهیه و تنوی می شوند.
بعد از تهیه مسیتندات ،جهت شیرو فاز اجرایی تک لید های تی های مربوفه به تخمین لا کار می پردازند .پب از ن  PMOنیرو های مورد
نیاز جهت اناام پروژه در زمان مشخ

شده را به پروژه تخنی

می دهد و تی پروژه تشکیل می شود.

 POموارد  Backlogپروژه را در نرم افزار جیرا وارد می کنید .در این مرللیه بیه تعری و الوییت بنیدی  Backlogمحنیییول می پردازد .پب از این،
فرایند  Developingماده می شود.
 POبعد از تهیه مسییتندات های مورد نیاز  Backendجهت شییرو پروژه ،یک اس ی رینت زود تر تی  Backendشییرو به توسییعه می کند ،
 Mockهای مربوفه را ماده کرده و در اختیار  POمی فرارد.
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فرایند ( UI/UXفرالی رابو کاربری)
فردش این روال مطابق شکل  2است .هرفاه مستندات شرو پروژه شامل  Feature listو  BPMNمورد تایید کارفرما قرارفرفت در اختیار UI/UX
 Designerجهت فرالی رابو کاربری قرار می فیرد .پب از اتمام فرالی خروجی ها :
•
•

Wireframe
فرالی رابو کاربری

•

ورژنینگ و کدفراری می شوند

•

به صورت  Adobe XD،PDFو لینک

ابتدا توسو  POپروژه س ب Tech leadها و  PMOمورد تایید قرار می فیرید .در نهایت به کارفرما جهت بررسی و تنوی داده می شود .در هر
مرلله که نیاز به اصاللات داشته باشد موارد به  Designerجهت اامال تغییرات ااالم می شود.

شکل  -2فردش فرایند UI/UX

بررسی UI/UX
ها Tech leadاخر ن ر
PMOو

مورد تایید است

ارسال برای کارفرما

Yes

مورد تایید است

ارا ه خرین نسخه مدارک پروژه
Detailed feature list
•
User story
•
BPMN
•

بررسی Wireframe
و اخر ن ر Tech leadها
و PMO

PO

No

ااالم تغییرات

ااالم تغییرات

NO

Yes

UI/UX Desinger

•
•
•
•
•

فرالی UI/IX
نام فراری و ورژنینگ
دادن خروجی:
PDF
AdobeXD File
Link

تهیه Wireframe

UI/UX Process

No

Yes

کارفرما

Yes

مورد تایید است

مورد تایید است

مدیرت تغییرات:
پروژه در هر زمان ممکن اسییت با درخواسییت تغییر در محدوده و یا زمان تحویل مواجه شییود .در این صییورت نحوه بررسییی و مدیریت اناام تغییر
مطابق شکل  3است.
شکل  -3مدیریت تغییرات

مورد تایید است

کارفرما

درخواست تغییر
NO

ااالم تغییرات و
زمان و هزینه به
مشتری

تهیه مستندات
جدید

PO

Yes

Yes

تغییر مستندات
مربوفه و اامال در
backlog

رشیو مستندات و
تایید کارفرما

مدیر مالی

محاسبه هزینه

والد لقوقی

تن ی الحاقیه
قرارداد
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NO

Change management

YES

کد دهی و مستند سازی

مورد تایید است

جلسه تنمی
فیری

بر ورد زمان
تحویل جدید

YES

اامال تغییرات
امکان پریر است

بررسی با  PMOو
CTO

تغییر در محدوده
قرارداد است

4

VPMP-001-3

فرایند PMO
پب از ارسیال تغییر از سیوی کارفرما PO ،به بررسیی تغییر می پردازد ،در صیورتی که تغییرات خواسیته شیده خار از محدوده قرارداد نباشید ،موارد
در مستندات و  Backlogپروژه ااالم می شود .س ب مستندات جدید تهیه شده و کد دهی و ارشیو می نماید.
در صیورتی که تغییرات خواسیته شیده خار از محدوده قرارداد باشید ،در ابتدا موارد توسیو مدیر  PMOو CTOبررسیی شیده و امکان پریر بودن
موارد را بررسی می نماید در مرلله بعد به بر ورد نگر ساات ایافه شده و زمان تحویل جدید می پردازند.
موارد محاسیبه شیده به مدیر مالی جهت محاسی به هزینه داده می شیود .پب از ن در جلسیه تنیمی فیری با اناام تغییرات درخواسیتی کارفرما
موافقت و یا ادم موافقت می شیود .در صیورت موافقت در جلسیه تنیمی فیری ،مسیتندات مرتبو توسیو  POبه روزرسیانی و در اختیار کارفرما قرار
می فیرد.
و در صیورت موافقت کارفرما والد لقوقی الحاقیه قرارداد را تن ی می کند .در نهایت تغییرات توسیو  POدر مسیتندات و  Backlogاامال می
شود.
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