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 منشور پروژه چه بنویسیم؟در  – منشور های پیشنهادی برایسرفصل

 

 

 دامنه کاربرد (1

 تعاریف (2

 محدوده آن، شامل:معرفی پروژه و  (3

 اطالعات اصلی قرارداد پروژه از جمله عنوان ) مشخصات قراردادی

های شروع و خاتمه، مدت قرارداد، محل اجرا، قرارداد و پروژه، تاریخ

 .(مبلغ قرارداد، کارفرما، نوع قرارداد، مدیر طرح و نظایر آن

 شرح موضوع قرارداد 

 پروژه(گیری هدف کارفرما از اجرای پروژه )دلیل شکل 

 اقالم تحویلی پروژه 

 شود.تشریح میدر این بخش از منشور اقالم تحویلی اصلی 

  )قرار داردآنچه در محدوده پروژه )قرارداد. 

شود که باید در جریان پروژه و برای میهایی را شامل مجموعه اقدام

 تحویل اقالم تحویلی، انجام شوند.

  )قرار نداردآنچه خارج از محدوده پروژه )قرارداد. 

 پروژه نیست.شود که انجام آنها در تعهد هایی را شامل میمجموعه اقدام

 اهداف و معیارهای موفقیت پروژه، شامل: (4

  بندی آنهااجرای پروژه و اولویتاهداف 

شود. که باید توسط پروژه محقق شوند، شامل میآن دسته از اهداف 

همچنین الزم است اولویت نسبی این اهداف نیز به روشنی مشخص 

 شود.

 بندی اهداف مدیریتی پروژهاولویت 

گیری بین پارامترهای اولویت نسبی اهداف مدیریتی پروژه )برای تصمیم

 اصلی پروژه مانند زمان، هزینه، کیفیت و نظایر آن( باید مشخص شوند.

 معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد پروژه 

و تیم شامل آن دسته از معیارهایی است که برای ارزیابی عملکرد مدیر 

 گیرد.مورد استفاده قرار میمدیریت پروژه 

 های اصلی، شامل:الزامات و سیاست (5

 الزامات اصلی مدیریت بر پروژه 

 شود.برای مدیریت بر پروژه را شامل میترین الزامات مورد نظر مهم

 های کاری اصلی پروژهرویکرد اجرایی بسته 

های کاری اصلی پروژه مشخص و رویکرد حاکم بر الزم است بسته

رای آنها به روشنی مشخص شود )به عنوان مثال اجرا از طریق اج

 امانی و نظایر آن( مشارکت، سپاری،برون

 

 

 ای، شامل:های زمانی و هزینهچارچوب (6

 مقاطع زمانی مهم پروژه 

های اصلی قراردادی، Milestoneریزی شده برای تحقق مقصود تاریخ برنامه

 مدیریتی و فنی پروژه است.

 مراحل اصلی پروژه 

 شود.ای( میمشخصات مراحل پروژه )نام و تاریخ آغاز و خاتمه برنامهشامل 

 تصویر زیر( بودجه کالن پروژه( 

 های مدیریتیمقاطع زمانی کنترل 

 ساختار سازمانی کالن پروژه (7

مقصود سطح اول ساختار سازمانی پروژه شامل جایگاه مدیر پروژه و عوامل بالفصل 

 است.وی 

 های پروژه، شامل:ها و وابستگیمفروضات، ریسک ها،محدودیت (8

 های پروژهمحدودیت 

روی را محدود های پیششود که جریان کار یا گزینهعواملی را شامل می

 کند.می

 مفروضات پروژه 

ریزی شود که برای برنامهای را شامل میاثبات نشده غیر قطعی و عوامل

 شوند.پروژه، درست، واقعی و قطعی در نظر گرفته می

 های اصلی پروژهریسک 

توانند شود که در صورت وقوع میقطعی را شامل میغیر رویدادها یا شرایط 

 آثار حدی مثبت یا منفی روی پروژه داشته باشند.

 های پروژهوابستگی 

سازمان یا عملیات  سازمان مادرعملیات  ،هاوابستگی پروژه به سایر پروژه

 موثر باشد. تواند بر موفقیت/عدم موفقیت پروژهکه می از شرکت مادر

 ها، شامل:پیوست (9

 بودجه کالن پروژه 

  قراردادکارهای پروژه احجام اصلی 

 ساختار سازمانی کالن پروژه 

  سازمان مادر )شرکت( و سازمان انجام روابط، وظایف و اختیارات متقابل

 دهنده )پروژه(

 مدیر پروژهو اختیارات  شرح وظایف 

 .سایر مستنداتی که با توجه به ماهیت پروژه باید پیوست منشور باشند 

 مدارک مرتبطمراجع و  (10

فهرستی از مدارک، مستندات و مراجع که در تنظیم منشور مورد استفاده قرار به ویژه 

 اند.گرفته

 

 
 

 3Aبرای پرینت در قطع  تنظیم


