
 منشورپروژه

 عنوان پروژه:

سرمایھ گذاریا حامی مالی 
 تاریخ تھیھ: پروژه:

 مشتری پروژه: مدیر پروژه:

 اھداف یا توجیھ پروژه:

استراتژیک سازمان ، عوامل خارجی ،  ةبرنام ،ردالیل انجام پروژه را توضیح دھید.این قسمت می تواند بھ یک مورد کسب و کا
مدرک و دلیلی برای انجام پروژه اشاره کندگونھ یک قرارداد یا ھر  

 شرح پروژه:

یک شرح پروژه در حد خالصھ تھیھ کنید .این قسمت میتواند شامل اطالعاتی در خصوص محصوالت یا دستاوردھای پروزه در 
سطح کالن و یا رویکرد انجام پروژه باشد.  

 الزامات پروژه یا محصول:

د در این قسمت بیان کنید. خصوصیات و کارکردھایی را کھ جھت نھ باید جھت انجام پروژه احراز شوشرایط یا صالحیت ھایی را ک
دراین قسمت الزامات مشروحی کھ در مدارک مربوط بھ الزامات بیان شده  .تأمین نیازھا و انتظارات ذی نفعان الزم است ذکر کنید 

 است ذکر نمی شود.

 معیارھای پذیرش:

یدشود تا پروژه مورد قبول مشتری یا حامی پروژه گردد دراین قسمت ذکر نمای ھباید در نظر گرفتمعیارھای را کھ   

 ریسک ھای اولیھ:

در فرم ثبت ریسک وارد  ،شود  ریسکھای ابتدایی پروژه را ثبت کنید . این موارد در مراحل بعدی کھ طراحی پروژه شروع می
 خواھد شد.

www.irp
mo.c

om
 

htt
ps

://t
.m

e/i
rpm

o_
co

m

https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com

https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com



 منشورپروژه

پروژه اھداف یتمعیارھای موفق   تأیید کننده 

 محدوده:
ابی بیانیھ ای کھ محدوده مورد نیاز برای دستی

وژه را معین بھ مزایای برنامھ ریزی شده پر
 کند

معیارھای مشخص و قابل انداره گیری کھ 
 موفقیت پروژه را تعیین کند

محدوده  اھداف باید نام یا سمت شخصی کھ
کندتصویب را   

 زمان:
مربوط بھ تکمیل بھ موقع  بیانیھ ای کھ اھداف
 پزوژه را بیان دارد

تاریخ ھای خاصی کھ باید احراز شوند تا 
 موفقیت زمانبندی مشخص گردد

اھداف زمانبندی  باید نام یا سمت شخصی کھ
کندتصویب را   

 ھزینھ:
بیانیھ ای کھ اھداف مربوط بھ مخارج پروژه 

 را معین کند
ھ مبلغ معین یا حدود معینی از مبالغ ک

 موفقییت بودجھ ای را مشخص می کند 
اھداف ھزینھ ای  باید نام یا سمت شخصی کھ

کندتصویب را   

:کیفیت  
بیانیھ ای کھ معیارھای کیفی پروژه را 

 توضیح دھد 
اندازه ھا و استانداردھای معینی کھ در 
صورت احراز در پروژه و محصول 

 مشخص کننده توفیق در آن ھستند

اھداف کیفیتی را  باید نام یا سمت شخصی کھ
کندتصویب   

 سایر:
نتایج قابل اندازه گیری معینی کھ موفقیت را  سایر مقاصد متناسب با پروژه

 مشخص می کنند
سایر اھداف را  باید نام یا سمت شخصی کھ

کندتصویب   

 تاریخ مقرر خالصھ وقایع اصلی
کمیل یا ت ایع می توانند شامل تکمیل دستاوردھای کلیدی، شروعواقعھ قابل توجھ در پروژه . این وق

 فازی از پروژه یا پذیرش محصول باشند  
تاریخ تکمیل واقعھ 

 اصلی
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 منشورپروژه

 بودجھ برآورد شده :

 ھزینھ ھای برآورد شده برای پروژه را لیست کنید از حدود اولیھ

 سطح اختیارمدیرپروژه

:تصمیمات پرسنلی  
 دمیزان اختیارات مدیر پروژه را در زمینة استخدام، اخراج، انضباط، قبول یا رد کارکنان پروژه را تعریف کنی

 مدیریت بودجھ و واریانس(مغایرت):
ھ جھت کرا یرتی تعریف کنید. سطح مغا را پروژهسرمایة  تعھد، مدیریت و کنترل ایجاد در زمینة ،اختیارات مدیر پروژه  میزان
  ذکر کنید.نیازمند افزایش است  ، مبنا خطیب یا تنظیم مجدد تصو

 تصمیمات فنی:
میزان اختیارات مدیر پروژه را در اخذ تصمیمات فنی در مورد دستاوردھا یارویکرد پروژه مشخص کنید 

:اختالفحل   
 خارجی مشخص کنید وژه را در حل اختالف بین تیمی درون سازمانی و با ذی نفعانپرمیزان اختیارات مدیر 

:اختیارات درروش کاھش محدودیت   
 روش باال بردن میزان اختیارات در زمینھ ھای خارج از سطح اختیارات مدیر پروژه را مشخص کنید

 تأییدیھ ھا: 

 امضاءمدیرپروژه امضاء حامی یا مؤسس

 نام مدیرپروژه نام حامی یا مؤسس 

 تاریخ           تاریخ
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	تأییدیه ها:



