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 مقدمه -1
صب، پیادهف ستقرار یکیسرآیند ن صلیازی و ا ست و تالش برای ها در چرخه اجرای نرمترین بخشاز ا افزار ا

ـــازی هرچه د ی پیاده ـــریعس ـــدن های پروژه و چابکافزار در این بخش به کاهش هزینهتر نرمتر و س تر ش

 شود.ها منجر میسازمان

سایی و درک نیازهای  شنا ست تا با  ستقرار تالش بر این ا کاربران، با تعهد به زمانبندی و هزینه در فرآیند ا

 ی موثر، د ی  و منطب  بر نیاز مشتریان انجام دهیم. گونهتعریف شده، مراحل استقرار را به

 باشد.ید میبه مرحله جد یدات الزم جهت گذار از مرحله  بلیارائه راهکارها و تمه هدف:

 :هاتیمأمور

 افزارسنجی استقرار نرمهای اولیه و امکانبررسی 

 افزاراندازی نرمارائه برنامه زمانبندی برای عملیات راه 

  ارسال پیشنهاد سرور مناسب و فهرست تجهیزات مورد نیاز 

 افزاراندازی نرمنصب و راه 

 افزارکمک در گردآوری و ورود اطالعات پایه در نرم 

 کانورت اطالعات( افزارهای  بلیتبدیل اطالعات از نرم( 

 افزاربود شبکه و سختارائه راهکار به 

 افزارنرم و استقرار سازیفازهای اجرایی پیاده -2

 ریزاجرایی  هایشامل فازمشتری فراگستر در سازمان  یادار وناتوماسی افزارو استقرار نرم سازیادهیراحل پم

 باشد. یم
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 ر پروژهین مدییتع -2-1

 

ــج ــتقرار س ــتم، طرفیهت اس ران پروژه به عنوان یند. مدینماین مییر پروژه تعیک مدین  رارداد هر کدام یس

 ت و کنترل پروژه را برعهده دارند.  ی، هدایزیرف برنامهیوظا 2مانکاریو پ 1ندگان کارفرماینما

 ستمیس یتهیل کمیتشك -2-2

 یبردارو بهره یسازادهیقت را ثابت کرده است که پین حقیون اداری، ایاتوماس یهاستمیاستقرار س یجربهت

و  یران عالیم مدیمستق یاریو هم یها تنها با همکارجامع در سازمــــــان یهاستمیرها و سافزانه از نرمیبه

 رخواهد بود.یپذآن سازمان، امکان ییاجرا

 ل شود:یر تشکیاز افراد ز یته ایاست تا کم ین اساس، ترجیحا ضروریبر ا

 مدیر پروژه 

 ر فناوری اطالعات سازمانیمد 

 سازمان یر اداریمد 

 هبر سیستم( سازمانر سیستم )رایمد 

با برگزارین کمیا ـــه یته  مان اجرا یدر ط یادوره یهاجلس جام  یهایریگی رارداد، پ یمدت ز الزم را ان

 رد:یر صورت گیالزم در موارد ز یها  و کنترلیدهند تا نظارت د یم

 برطرف کردن آنها یبرا یریگمیافزار و تصمسخت یاحتمال یهانقص ییشناسا 

 اطالعات  یآورجمع یهادر روش یجاد هماهنگیا 

 ستم یس یاندازنصب و راه یزمانبند یب برنامهیتصو 

 یآموزش یهاایجاد هماهنگی برای حضور مؤثر کاربران درکالس  

                                                
 فراگستر را خریداری کرده است.و فرآیندهای رما، سازمان، شرکت و یا دستگاهی است که سیستم اتوماسیون اداری منظور از کارف1
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 س صم یجار یهاتیستم با فعالیس یهارتیمغا یبرر سب یدرباره یریگمیو ت  یهاهیرو یسازمتنا

 ون ادارییستم اتوماسیبا س یدست

 دیر سیستم از طرف مشتریتعیین م -2-3

( از یندگانینده )نمایو استقرار سیستم اتوماسیون اداری و  فرآیندها، الزم است نما یاندازه منظور نصب، راهب

تم سیس یو راهبر یالزم را از نظر کاربر یهاو آموزش یستم به شرکت معرفیطرف کارفرما به عنوان مدیر س

 د.یافت نمایدر

 باشد: داشته را ریز یهاییحدا ل خصوصیات و توانا ستیبایم ستمیس مدیر نعنوا به شده یمعرف شخص

 یون اداریستم اتوماسیاستقرار س یبرا یسازمان یهاتیکامل از اهداف و اولو یآگاه     

 و امور مربوط به گردش مکاتبات هاهیآشنا با رو  

 الزم یهاافت آموزشیپس از در یون اداریستم اتوماسیشناخت کامل س 

 الزم یهاافت آموزشیپس از در یون اداریستم اتوماسیه آموزش به کاربران سیارا 

 فراگستر یون اداریستم اتوماسیرنده سیل گیو تحو یسازادهیپ یمتول 

 زات آنیمات و تجهیم مقدماتی شبکه، تنظیآشنا با مفاه 

  آشنایی با مفاهیم مقدماتی پایگاه دادهSQL Server 

 ر ینظ یت جانبزایتجه یریتسلط بر بکارگPrinter  ها وScannerو... ها 

 متانت و صبوری یبرخورداری از روحیه 

 افزاری و شبكه ی سختهارساختیز یسازآماده -2-4

صب و راهب شبکهنرم یاندازه منظور ن ستر  ست ب سیون اداری و فرآیندها الزم ا سب در  لمرو  یاافزار اتوما منا

 د.ینما یاندازن بستر نصب و راهیا یافزار را برروا شرکت بتواند نرما باشد تیطرح پروژه مورد نظر کارفرما مه
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ــت  ــ یاجراکه در بهبود  یعواملاز  یکیبدیهی اس ــیس ــتم اتوماس ــت، مثر ؤمون اداری یس نوع  توان بهیاس

ــبکه یهاآن، نوع و تعداد کارت Hard Disk زان حافظه وی، مServerگر پردازش ها، Clientآن، تعداد  یش

سحجم اطال سختتوپولوژی  ،هاستمیعات، تعداد  صات  شخ ها Clientک از یشبکه و هر  یافزارشبکه و م

شاره کرد سند جداگانه. ا شرح  ست کارفرما طب   ساس الزم ا و  یکربندیطرح پ »ای که تحت عنوان براین ا

ـــخت یازهاینشیپ ـــال می« یافزارو نرم یافزارس ـــابرای وی ارس ـــایت به نش ـــود و یا از طری  س نی ش

https://www.faragostar.net/automation/hardware/  ،ــت ــاهد اس ــروع عملیات   ابل مش  بل از ش

 نصب، بستر الزم را فراهم آورد. 

وع کالً بر عهده سازمان موض نیا یبه منظور اجرا ازیسخت افزار مورد ن هیو ته یذکر است آماده ساز انیشا

 .باشدیم کارفرما

 افزار بر روی سرورنصب نرم -2-5

ساخت، س از آمادهپ صب سازی زیر ستم )نرمبه منظور ن ستبایم ،سازمان )های(سرور یبر روافزار( سی  ی

 .یردفراگستر  رار بگ کارشناسان استقرار یاردر اخت یراز سه روش ز یکیبه  )ها(سرور

 سرور به فراگستر ارسال  

 خواهد یاامکان ارسال سرور به آدرس شرکت فراگستر مه، پروژه استقرار یمالزم با ت یهایاز هماهنگ پس

صب  آیندبود. پس از اتمام فر ستمن ستر سی شرکت فراگ شتن کارفرما یندهنما ،با اعالم  ست دا  با در د

 سرور خواهد نمود. یلنامه معتبر در محل شرکت فراگستر ا دام به تحو یمعرف

 در محل سازمان ورحض 

کارشــناســان اســتقرار فراگســتر در محل ســازمان حضــور  ،الزم یهایروش بعد از انجام هماهنگ ینا در

 .یردانجام پذ مدیران پروژهتوسط  یستبایم یالزم در حوزه درون سازمان یهایهماهنگ ییه. کلیابندیم

 

https://www.faragostar.net/automation/hardware/
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 دسترسی ( از را دورRemote) 

ستق در صب م ستمس یمصورت عدم امکان ن صورت ی صب به  سازمان  یبر رو Remote، امکان ن سرور 

اســـتفاده از  یاســـرور  یبر رو ینترنتیا  IP Validاســـتقرار  ی امکان از طر ینخواهد بود. ا یرپذامکان

 یپهنا یستبا یامر، سازمان م یتگردد. با توجه به حجم کار و حساسیممکن م Remote یافزارهانرم

 مهم در نظر گرفته باشد. ینا یراب یساخت مناسب یرباند و ز

ستم سی سه روش فوق،  سط افزارهای کمکی مورد نیاز مانند پایگاه دادهعامل و کلیه نرم به یکی از  ها و ... تو

شود به جهت گردد و توصیه اکید میاندازی میفراگستر نصب، آزمایش و راهسازی و استقرار پیادهکارشناسان 

ــکل، از تغیی ــب مجدد برنامهبروز هرگونه مش ــورت لزوم حتما با ر و یا نص های موجود خودداری گردد و درص

 های الزم انجام پذیرد. کارشناسان فنی فراگستر هماهنگی

افزارهای ی نصب توسط کارشناسان فراگستر تهیه و تاییدیه نصب نرمدر انتهای این مرحله، فرم صورتجلسه

گذاری بر این صورتجلسه به منزله صحه گیرد. صورت می نصب شده روی سرور مربوطه، توسط مدیر پروژه

ستم نبوده و  سی ست کامل  سرور کارفرما بوده و در این مرحله نیازی به ت ستم بر روی سخت افزار  سی صب  ن

بدیهی است فراگستر متعهد به آموزش و رفع هرگونه اشکال احتمالی در محدوده کارکرد سیستم خواهد بود. 

 صورت جلسه نصب سیستم آمده است.فرم یک نمونه از  پیوست همین سند،در 

از سوی فراگستر انجام خواهد  تنظیمات تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده سیستم در هنگام نصب سیستم

شد. سیستم تحویل خواهد  نیز تحویل مدیر پروژه  SQL Serverمربوط به  User رمز عبور  شد و به مدیر 

 .گرددمی
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 (انورت اطالعات)ک  دیجد افزارنرمبه  یافزار قبلاز نرماطالعات  لیتبد -2-6

 یانیکمک شا یدافزار جدتر نرمیعسر یسازیادهاست که به پ آیندیسازمان فر یافزار  بلاطالعات از نرم بدیلت

ستبایمورد م ینخواهند نمود. ا شد.  ینماب یدر  رارداد ف ی شده با شخص ذکر  صورت نیاز به به طور م در 

س یزانمین عملیات، انجام ا سط  ی،افزار  بلداده نرم یگاهپا یاطالعات  ابل کانورت با برر سانتو شنا   یفن کار

داده  یگاهکانورت و در پا یافزارها اطالعات  بلو پس از نصــب نرم یدبه اطالع ســازمان خواهد رســ فراگســتر

اطالعات کانورت شده را  یک هفته تا حداکثر یدر زمان یستبایم مدیر پروژه کارفرما .ارائه خواهد شد یدجد

 .هدفراگستر اطالع د کارشناسان رارداده و در صورت وجود اشکال به   یمورد بررس

 نرم افزار اتوماسیون اداریو استقرار پیاده سازی  -2-7

ست آمده از مراحل پب ستفاده از اطالعات به د ساختار اطالعات یین انجام تغین و همچنیشیا ا رات الزم در 

ـیعمل ی، آموزش کارکنان و استفادهیسازانجام کار، هماهنگ یهاشه و رویپا ستم توسط کاربران یاز س یات

ــــااز فرم یان  مرحله، مجموعهیا یجه و خروجیاســت، نت یهیشــود. بدیر پروژه انجام میبا نظارت مد  یهـ

 خواهد بود. ستمیس یهـال شده و گزارشیتکم

 رت است از:عبا ستمیو استقرار س یسازادهیمراحل پ

 ستمیو آموزش نحوه ورود آن در س هیورود اطالعات پا  

 یکاربر یهاگروه کیکاربران به تفک هیآموزش کل 

 نظارت بر کار کاربران و رفع اشکال آنها 

 ورود اطالعات پایه در سیستم -2-7-1

ها بر روی و آموزش ســیســتم و در راســتای انتقال اطالعات موجود افزارمســازی نرپیادهیند آیش از آغاز فرپ

موجود و ساز و کـــار گردش مکاتبات  یهاروش ینماینده فراگستر با مطالعه و بررساطالعات وا عی سازمان، 

  کند.یباره ارائه منیخود را در ا یشنهادهایندگان کارفرما، پیبا نما یدر سازمان و همفکر
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ستم  یجهت گردآوری اطالعات پایه یدر این فرآیند الگوهای شخاص، دبیرخانه )نظیر چاسی سازمانی، ا رت 

سی ستر سله مراتب در گردآوری اطالعات، ها و ...( های موجود، د سل ضمن حفظ اولویت و  شده که  طراحی 

 .نمایدراهبری میسیستم  اندازی صحیحساختار پروژه را به سمت راه

 ل میباشد:اطالعاتی که فراگستر جهت پیاده سازی نرم افزار به آن نیازمند است شامل موارد ذی

 چارت سازمانی -1

 اطالعات کامل پرسنل ) شامل: نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل، شماره همراه، تلفن( -2

  البهای نامه -3

 تصویر پرسنل -4

 تصویر امضاءها -5

 نحوه شماره گذاری دبیرخانه ها -6

 دسترسی های مربوط به افراد -7

 سربرگهای سازمانی -8

 شمارنده ها -7

 دبیرخانه ها -10

 پرونده های نامه -11

 ای بایگانیمحل ه -12

 راه اندازی فکس سرور -13

 ECEراه اندازی  -14

 SMSراه اندازی  -15

 محل پرسنل بر روی چارت -16

 

صــحیح و نهایی ســازمان به فرد یا افرادی که بعنوان مدیر ســیســتم معرفی ی پس از گردآوری اطالعات پایه

 شود. های الزم در جهت ورود اطالعات پایه در سیستم داده میآموزشاند، شده

بنا  یسازمان یو واحدها یسازمان یهابر محور سمت یون اداریستم اتوماسینکه سیبا توجه به امرحله در این 

ل ین دلیباشد. به همیم یچارت سازمان ستم یاز جهت استقرار سین ه موردین اطالعات پایشده است، نخست
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و « رانیگاه مدین و جایوعنا»، «هاگاه سمتین و جایعناو»د شده شامل ییتا ین چارت سازمانیاز است آخرین

شخاص حق" توسط مدیرسیستم و با هماهنگی نماینده فراگستر وارد سیستم  "مکاتبه طرف یو حقو  یقیا

 تعریف شود. در سیستم دیگر تعاریف اولیه و سطوح دسترسی کاربران شود. پس از آن الزم است 

 های کاربریآموزش سیستم به کلیه کاربران به تفكیک گروه -2-7-2

ساک سرفصلارشنا سیستم و با ارائه برنامهن آموزش فراگستر با تدوین  ها، به زمانبندی آموزشهای آموزشی 

ستم، مدیران 4در صورت انفرادی یا گروهی ا دام به آموزش کاربران  سی شد گروه کاربری )مدیر  مدیران  ،ار

زشی تولید شده توسط واحد های کمک آموانمایند. در این فرآیند از محتومیکارشناسان و دبیرخانه(  میانی،

ــتر ــتم، فیلم آموزش فراگس ــیس ــی(نظیر )راهنماهای خودآموز، راهنمای برخط س ــتفاده  های آموزش نیز اس

 شود. می

ستیابی به نت یبرا ش یهامؤثرتر و بهتر در کالس یهاجهید س یآموز  یی اولیهون اداری، برنامهیکاربران اتوما

و  یتیریبراســاس ســطوح مد یکاربر یهاک از گروهیســت که به هره شــده ایها تهن کالسیا یبرا یآموزشــ

 . 1شودیآموزش داده م یکاربر

 ، نظارت و رفع اشكال کاربرانیهمراه -2-7-3

افزار و همچنین پایش کارکرد کاربران و به منظور بروزرسانی و توسعه نرم سیستم اندازیس از استقرار و راهپ

سب، عملیات  شرایط منا شکال کاربران نظارت و رفع و حفظ  شرکت ا ستور کار  شکال زیر در د سبه ا تر فراگ

 گرفته است: رار 

 اعزام کارشناس و حضور در محل کار کاربران 

  مرکز تماس(Call Center) 

 گفتگوی آنالین 
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  از راه دور خدمات(Remote) 

 ها سامانه رسیدگی به درخواست(E-Ticket) 

 پورتال مشتریان 

 پایگاه دانش 

 آن در جهت بهبود عملکرد محصوالت یریکاربران و بکارگ افت نقطه نظراتیدر  

 

  شروع خدمات پس از فروش -2-7-4

 :گرددیارائه م یدر دو مقطع زمان 1پس از فروش سیستمارائه خدمات  

 )پشتیبانی اولیه(ستم یس یاندازنصب و راه در زمان .1

ستم ارائ 6به مدت  این نوع خدمات سی صب  شروع ن صورت رایگان از زمان  شود. برخی از ه میماه و ب

 خدمات  ابل ارائه در این مدت عبارتند از:

 سیستم یاندازنصب و راه 

 های راهبری و کاربری به کاربرانارائه آموزش 

 ستمینظارت بر استقرار س 

 و رفع مشکالت کاربران ییپاسخگو 

 افزارنرم یرفع اشکاالت احتمال 

 افزارو بهبود و توسعه نرم یبه روزرسان 

 ... 
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 سیستم  ییل نهایو تحو یاندازنصب و راه بعد از .2

 نیو طب  تواف  طرف جداگانه  رارداددر  الب  یهاول یبانیپس از اتمام مدت پشــتاین نوع خدمات، 

 برخی از خدمات  ابل ارائه عبارتند از: گردد.یمنعقد م

 نصب مجدد 

 آموزش مجدد راهبری  

 ارائه خدمات بازآموزی به کاربران 

 ایبازدیدهای دوره 

 ازیممکن است ن پروژه کارفرمار یص مدیبه تشخ یاستم و یس یسازیاتیان دوره عملیپس از پا

د یکه دارند بازد یستم و مشکالتیباشد به کاربران سازمان مراجعه و از نحوه استفاده آنها از س

رد تا ضمن ید مذکور بدون درخواست کاربران صورت پذین ممکن است بازدیهمچن ،شود

ا رفع آن یاطالع هستند  نسبت به ارائه راهکار و یز از آنها بیکاربران ن که خود ئلیمسا ییشناسا

 ا دام شود.

 حضور کارشناس مقیم در محل کارفرما در صورت اعالم نیاز 

 نظارت بر تهیه نسخ پشتیبان از اطالعات سیستم 

 .... 
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 هاپیوست -3

 صورتجلسه نصب نرم افزارنمونه فرم  -3-1

 نام مدیرسیستم : ........................................................................................ ......................................................................................ام شرکت : ..........ن

 نام کارشناس فراگستر : ........................................................................... ..........................................تاریخ تصویب : .................................................
 نام نرم افزارهای نصب شده

 یشآموزش و اثر بخ □ دیو کنترل تول یزیبرنامه ر□ یخزانه دار □ یفروش فروشگاه □ یمال یحسابدار □

 بودجه  □ یت ارتباط با مشتریریمد □ د و تدارکاتیخر□ یفروش خدمات □ یعیتجم یحسابدار □

 خچه عملکرد کاربریتار  □ یت منابع انسانیریمد □ ثابت ییاموال و دار □ خدمات پس از  فروش □ یانبار تعداد □

 یتیریگزارش ساز مد □ نیره تامیزنج □ یستم ارزیر سیز □ از بار کد یبانیپشت □ یالیانبار ر □

 حسابداری ارزی □ یون اداریاتوماس □ کنترل  راردادها□ حقوق و دستمزد □ فروش □

 مدیریت جریان کار □ ویت اسناد و آرشیریمد □ یصنعت یحسابدار □ حقوق معوق □ ع و پخشیتوز □

 

 توضیحات پایگاه داده سال مالی نام پایگاه داده نام شرکت

    

    

    

    

    

 
  :Server Name     نرم افزاری    نوع قفل: 

  :Server IP تعداد كاربر)ان(: 
  :Domain Name )قابل مشاهده در پورتال مشتریان(ال قفل)ها(: یسر

  :Windows Password ستم عامل: ینوع س
  :MS-SQL Password (sa) ش نرم افزار: یرایشماره و

 ندوز: یر نصب ویمس
 

 ر نصب نرم افزار: یمس
 

 توضیحات : 
 

 

صب گردینرم افزار)ها شـــــد و لید، تنظی( فوق بطور کامل ن  ل آ ا/خانمینرم افزارها تحو سانسیمات انجام 

 د.یگرد..............................................  نـده شرکتینما.............................................. 

شدن به ذکر  الزم صورت مفقود  ست که در شدن اطالعات رویا ست ی فل خر یا پاک  دار مجوز خود را از د

 رد.یگیرا به عهده نم یتیج گونه مسئولیداده است و شرکت فراگستر ه
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 ونینرم افزار اتوماس یفرم نصب مولفه ها -3-2

 تایید عنوان فعالیت ردیف

1.  

 (6نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب )نسخه 

 شرفتهیپ یو جستجو یگانیو گردش مکاتبات، با کارتابل

 وب رخانهیدب

 Add-onدر  الب  Word افزونه

 Add-onدر  الب  Outlook افزونه

 گفتار به متن لیتبد

 یسازمان میتقو

 لیتبادل فا سامانه

 ستمیس گزارشات

 ورد در همه مرورگرها شگریرایو

 Word to Imageنصب و تحویل سرویس 

 

  )همراه با تعریف یک آلبوم و بارگذاری یک فایل در آن( یسازمانرسانه  ستمیس ریز  .2
  نرم افزار مدیریت مستندات  .3
 )همراه با ثبت یک دانش در سامانه( دانش نامه ستمیس ریز  .4

 
 )همراه با الگین و مشاهده یک نامه( لیموبا نسخه  .5

 
 )همراه با ارسال و دریافت یک فکس( فکس تیریفاکس در  الب سامانه مد افتیارسال و در  ستمیس ریز  .6

 
  گردش کار تیریافزار فرم ساز و مد نرم  .7

 
 ستمیداخل س لیمیا افتیارسال و در-کیپست الکترون کارتابل  .8

 
 نیدر  الب کارتابل آفال Outlookارسال نامه ها به  ستمیس ریز  .7

 

 یادار ونیدر اتوماس امکیارسال پ سیسرو  .10
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 خودکار Backup ماتیفرم تنظ -3-3

کار به منظور تنظ نی: ایمحدوده  ـــتورالعمل  ها  Backup هیاول میدس نک  با ها یاطالعات یاز   ینرم افزار

 .باشدیفراگستر م

 ............................... اطالعات شــرکت یبا تواف  واحد فناور   Backup اتیشــده جهت عمل نی: روال تدوتیمســئول

سرکار خانم یجناب آ ا ست و خر نیتدو......................................... /  گرفته  یها Backupمتعهد به کنترل  داریشده ا

 .باشندیشده م

 WebOfficeData WebOfficeFile …………………. 

  Full  Differential  Full  Differential  Full  Differential (Full, Diffنوع )

    مسیر

    Jobنام 

 بـــرنـــامـــه زمـــانـــی
Schedule 

   

 

ز شده ا هیاطالعات ته نیآخر یابیمدون  از صحت باز یزمان یدر بازه ها داریگردد ، خر یم شنهادیتبصره : پ

شت یکپ صل نما نانیمندرج در جدول باال اطم یها بانیپ سبت به انتقال فادیحا ش یکپ یها لی. و ن  بانیتپ

 .دینماو...( ا دام Tape – DVD) یگرید یساز رهیذخ طیشده به مح دیخودکار تول
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 اقالم سند استقرار پروژه لیتحو ستیچک ل -3-4

شرکت.......................................... جناب  ندهی..........................  به نما خیدر تار ل،یشود فهرست موراد ذ یم یگواه

 شد. لی............... تحو/ سرکار خانم .................................. یآ ا

 تایید عنوان ردیف

  سی دی نصب نرم افزار  -
  فایل های راهنمای نرم افزار -
  فرم معرفی مشخصات پروژه  1

  پروژه یتهایفعال یفرم زمانبند 2

  فرم تحویل لیسانس نرم افزار 3

  نرم افزار یفرم گارانت 4

  صورتجلسه نصب نرم افزارها 5

  خودکار نرم افزار Backup ماتیفرم تنظ 6

  فرم معرفی کانالهای ارتباطی با فراگستر 7

  نامه: ثبت نام  فراگیران در سامانه آموزش الکترونیکی 8

  شرایط عمومی ارائه خدمات کارشناسی 7

  یادار ونیارائه خدمات اتوماس ینامه اختصاص نییآ 10

  کار انیجر تیریخدمات مدارائه  ینامه اختصاص نییآ 11

 

  



 

 سازی و استقرارطرح مدیریت پیاده

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-11-8 1.0 7/1/77 

 

 
 17صفحه

 ندهینما یمشخصات پروژه و معرف -3-5

ـــ نوانع  به نیکاربر آنال ..........کاربره با  .......... فرایندها تیریمدو  یادار ونیاتوماس

فرم ساز و گردش کار  ستمیکارشناس، و س یروز خدمات حضور ..........همراه 

 سکارشنا یروز خدمات حضور ..........به همراه 

 ...................................................................................................................................آدرس مشتری محل اجرا

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

 76/ ........../ .......... شروع خیتار

 76/ .......... / .......... انیپا خیتار

حضور روز  ..........روز حضور کارشناس برای نرم افزار اتوماسیون اداری و  .......... یتعداد روز خدمات حضور

 کارساز و گردشی نرم افزار فرمکارشناس برا

 

 معرفی نمایندهفرم  -3-6
 

 .دینمایم یپروژه با مشخصات فوق معرف یجهت اجرا ریخود را به شرح ز ندهیشرکت نما نیا

  نام و نام خانوادگی

  شماره تلفن همراه

  شماره تلفن ثابت

  آدرس پست الکترونیک
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 پروژه یبرنامه زمان -3-7

 .دییمشخص فرما ریر جدول زپروژه را د یتهایفعال یمانبندز

بار  2حداکثر تا  تواندیکارفرما م  ید  یزیمنابع و برنامه ر صیموف  پروژه و تخصـــ یجهت الزام در اجرابه

 .گرددیمحسوب م، و پس از جلسات سوخت دیکنسل نما ایجلسه را جابجا 

شــماره 

 فعالیت
 عنوان

مدت زمان 

 استاندارد
 تاریخ مسئول

ــا ــت ــی ــدی  هی

ــ ــم ــک ــت  لی

 تیفعال

بررسی پیش نیازهای سخت افزاری   .1

 و فعالسازی  فل

    

       Server SQL نصب  .2

     نصب نرم افزار  .3

     آموزش مدیر سیستم  .4

ـــتری   .5 دریافت اطالعات پایه از مش

صاویر کاربران، -)اطالعات کاربران  ت

ـــاء ها ـــربرا ها و امض تعیین  -س

دبیرخانه ها و فرمت آن، شمارنده و 

گ بای های  حل  عات  –انی م اطال

 اشخاص و شرکت های بیرونی(

    

     ثبت اطالعات پایه در سیستم  .6

     آموزش نرم افزار مدیریت مستندات  .7

     SMS-ایمیل -تنظیمات فکس  .8

     تعریف دسترسی ها  .7

شتری جهت   .10 سه دمو در محل م جل

ئه موارد مربوط به اطالعات پایه  ارا

 ثبت شده

    

     وب رخانهیدبآموزش   .11

ارســال و در  ســتمیســ ریزآموزش   .12

فتی نه  ا ما لب ســــا فکس در  ا

 فکس تیریمد
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شــماره 

 فعالیت
 عنوان

مدت زمان 

 استاندارد
 تاریخ مسئول
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 سانسیل لیفرم تحو -3-8

  رکت محترم ش

فراگســتر ارج نهاده و در کنار شــما بودن باعت افتخار ما خواهد بود. لذا  انیشــما را به جمع مشــتر وســتنیپ

فراگستر  رار داده شده است، سپاس و درود  یهمراهان اصل ستیاز آنکه نام شما در ل یضمن ابراز خرسند

س هیخود و کل شرکت مهند ستر را اعالم م یشپژوه یهمکاران  ستفاده خر ر. دمیینما یفراگ  از داریصورت ا

( Serverدهنده ) سیسرو انهیرا یمجوز مربوطه رو ی( فراگستر متعهد به فعالسازLicense) یمجوز نرم افزار

 . باشدیم داریخر

خواهد  فعال رینصب شده غ یمذکور، مجوز نرم افزار انهیدر را یسخت افزار راتییاست در صورت تغ یهیبد

شرکت فراگستر را بصورت مکتوب مطلع ساخته  یسخت افزار ریی بل از هر گونه تغ یستیبا داریشد. لذا خر

فراگستر( که  ینرم افزار )مجوزها  یاز طر تواندیم داریمجوز انجام شود. خر یبروزرسان یتا ا دامات الزم برا

سبت به بازپس یبر رو ست ن شده ا صب  ت سخ راتییم نموده و پس از اعمال تغا دا سانسیل یریگسرور ن

 . دیرا فعال نما سانسیمجددا ل یافزار

 شهیهم یرا فل ب نینداشته و ا یبانیبا عقد  رار داد پشت یارتباط چیه یکه  فل نرم افزار دیداشته باش توجه

 شما خواهد بود. اریدر اخت

 

 customer.faragostar.net:  انی( از پورتال مشتریمشاهده )مجوز نرم افزار آدرس

.......... ..........................................شرکت  ندهینما لیفراگستر، تحو انینرم افزار از پورتال مشتر سانسیشود، ل یم یگواه

 .دیگرد

  

file://192.168.0.1/DigitalMarketingDep/Documentations/پروپوزال/Ver-96-10-02/customer.faragostar.net
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 نرم افزار یگارانت لیفرم تحو -3-1

 رکت محترمش

 یبانیتبا کد پش یافزاربسته نرم دیبابت خر یبانیاز خدمات پشت گانیرا ی...... ماهه بهره بردار..رساند که زمان ..یاستحضار مبه

شتر شتر دهیآغاز گرد customer.faragostar.netبه آدرس  یمندرج در پورتال م ست. اطالعات مرتبط با پرونده م  یا

 خواهد بود.  تی..  ابل رو............................................. لیمیبه آدرس ا یاصل برتوسط کار یبانیو کد پشت سانسیشامل ل

ـــما م نیهمچن ـــ یهالمیبه ف دیتوانیش ـــتندات فن ،یآموزش ـــتر  ینرم افزارها از طر یو کاربر یمس به آدرس  انیپورتال مش

customer.faragostar.net  یاندازنسبت به راه عتریخود هر چه سر یبانی. با استفاده از کد پشتدیداشته باش یدسترس 

 .دیا دام نمائ انیحساب پورتال مشتر

 توسط کارشناسان فراگستر   یدر زمان گارانت ییو ارتقا نسخ اجرا ییگورفع اشكال و پاسخ خدمات

 یارائه خدمات مشاوره و رفع اشکاالت کاربران به صورت تلفن 

نجشنبه و پ 17 یال 8شنبه تا چهارشنبه از ساعت  یروزها یبصورت عاد 021-42623شماره تلفن :  یاز طر یپاسخگوئ زمان

 خواهد بود. داریخر یاز سو یبانیمنوط به اعالم کد پشت 12 یال 7

 نترنتیا  یاز طر یارائه خدمات مشاوره و رفع اشکاالت کاربران و پاسخ گوئ 

س شرکت سبت به برر سرع و ت ن ستر در ا سط خر یفراگ شده تو صورت  ایو  نترنتیا  یاز طر داریموارد اعالم  ارتباط مودم ب

 .دینما یهمزمان ا دام م

 داریرفع اشکال در محل خر  

نرم افزار ا دام نموده و  یاجرا انیاشکال کاربران در جر یبررس ی، برا داریخر ازیساعت از زمان اعالم ن 72ظرف  تاینها فراگستر

به  ازیصـورت نمنظور بر اسـاس مفاد  رارداد انجام خواهد داد.در  نیا یبه اعزام کارشـناس ، ا دامات الزم را برا ازیدر صـورت ن

 خواهد شد. یزیهماهنگ و جهت انجام کار برنامه ر داریخر بامراتب را  شتر،یزمان ب

 یارتقاء نسخ اجرائ  

 نیا در دارینرم افزار)ها( تحت پالتفرم موجود پس از عرضه آنها به بازار و بنا به درخواست خر دیجد ینسخ اجرائ گانیرا لیتحو

 .ردیگیزمان صورت م

 .دی.................. گرد.............شرکت .......... ندهینما لیفراگستر، تحو انیافزار از پورتال مشترنرم یبانیکد پشت شود،یم یگواه

file://192.168.0.1/DigitalMarketingDep/Documentations/پروپوزال/Ver-96-10-02/customer.faragostar.net
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 با فراگستر یارتباط یکانالها یفرم معرف -3-11

  هب ....................................................................... خیدر تار ریز اتیپروژه ، با جزئ نیشرکت فراگستر در ا ندگانینما یرم معرفف

ی خر  نــدهنمــا ــپروژه  ـــ داری تمیس نم  آ ــای جنــاب....................................................................... ســـ / ســـرکــار خــا

 .دیگرد لیتحو .......................................................................

 

  

 آدرس شرکت
چه هفتم، پالک        بان کوه نور،کو یا بان مطهری، خ یا مان   11تهران، خ ــاخت ، س

 فراگستر

 121-42623 تلفن فراگستر

 12الی  1و پنجشنبه از ساعت   17الی  8شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ساعات تماس تلفنی

 customer.faragostar.net نشانی پورتال مشتریان

 faragostar.net/voc واحد تضمین کیفیت

 faragostar.net/contact ترراگسارتباط با مدیران ف

 کارشناس مسئول پروژه
  نام ونام خانوادگی:

 ایمیل :                         42623تلفن تماس:  

 مدیر واحد پشتیبانی
 آ ای مهندس هومن ناطقیان نام ونام خانوادگی:

 a.nateghian@faragostar.net   ایمیل :                         42623تلفن تماس: 

یاده ســــازی و مدیر  پ

 استقرار

 مهندس حمیدرضا میرحسینی آ ای نام ونام خانوادگی:

 hr.mirhosseini@faragostar.net  ایمیل :                         42623تلفن تماس: 

ـــئول کنترل  واحــد مس

 تضمین کیفیت پروژه و

 ناز خیابانیپریخانم مهندس  نام ونام خانوادگی:

 p.khiabani@faragostar.net ایمیل :                        42623س:  تلفن تما

 با سامانه ارتباط نمونه یک آموزش VOIP فراگستر با استفاده از کد پشتیبانی 

 مشتریان فراگستر امکانات سامانه پرتال ساخت حساب کاربری و آموزش 

file://192.168.0.1/dev16/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.456/customer.faragostar.net
file://192.168.0.1/dev16/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.456/faragostar.net%20/VOC
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 یكیدر سامانه آموزش الكترون رانیثبت نام  فراگ -3-11
 

 

 فراگستر( ی)آکادم یكیدر سامانه آموزش الكترون رانیثبت نام  فراگموضوع نامه: 

 

 ................................................. یآقا جناب

 ............................................................محترم شرکت  ندهینما

 

 و احترام باسالم

خود به  یافزارهاارائه هرچه بهتر و موثرتر آموزش نرم یفراگســتر در راســتاشــرکت  رســاندیاســتحضــار م به

تر( را فراگس ی)آکادم یکیشده در سامانه آموزش الکترون جادیا یایامکان ثبت نام و استفاده از مزا ان،یمشتر

 شما  رار داده است. اریدر اخت

ستور فرما  ست د شمند ا ،  academy.faragostar.net/register/customerبا مراجعه به آدرس  دییلذا خواه

 لیمیبه آدرس ا یحضـور یاز آغاز آموزشـها شیحداکثر تا پ لیرا دانلود و پس از تکم رانیفرم ثبت نام فراگ

LMS@Faragostar.net .ارسال گردد 
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 هـاسـتمیس یـیـل نهـایصـورتجـلسـه تحـو -3-12
 

 …………………..………: ستــم یــر سینـام مد ..………………..…………نــام شــرکــت : 

 ………….……………...…نام کارشناس فراگستر ..……………………………ــخ نـصــب :یتار

 ...………………………………...…………………………...……( نـصـب شــده : یســــتم )هایس      

……………….....................…………………………………………………………………………… 

………………...............……………….…………………….…………………………………………… 
 
 

ـده و ینصـب گـرد ..….…..……ـخ یفــوق کـه در تـار یهـاـستـمیشـود سیم یلـه گـواهــینـوسیبـد

ده و اشـکاالت و یکارفرما کامل گـرد یشده از سو یفـوق به کـاربران معرف یهـاستـمیس یآمـوزش تمـام

ـداز ـوارد راه ان ـمیس یم ـا پاست ـه است و کاربران ویان یه ـاریستم نحوه عملکرد و فرآیر سیمد ـافت  یند ک

ــمیس ــمینموده و س یابیها را مطلوب ارزستـ ــر عملکرد ینم یمشکالت اساس یها داراستـ ــد. ) از نظـ باشنـ

ـوق ف یهاستمیـل سیتحـو یصـرفـاً بـرا یـن گـواهی( ا یستـم، گـزارشـات اساسـیس یـند کاریها، فرآفرم

ـا مـستـم شـرکـت کـایـر سیبه مـد ـرم ـاشـد و مشـکـالت احتمالیرف ـه بخـش پشتیآ یب ـده ب ـین  یانب

 ارجـاع خـواهـد شـد.

 

 امضاء كارشناس شركت فراگستر ستمیر سیمهر شركت و امضاء مد

 

 

ـحـات : یتـوضـ

………………..………………...….……………………………………….…………... 

……………..…………………………………………………………………………… 

……………..…………………………………………………………………………… 
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 شرایط عمومی ارائه خدمات کارشناسی  -3-13
 

 

 دیا. کارفرما نبباشندیشرکت م یاز سو یدستور کار ابالغ یکارشناسان شرکت، صرفاً موظف به اجرا .1

ارج را خ یکارفرما  کار ای. ردیتوسط کارشناس صورت پذ یگرید تیاز دستور کار، فعال ریاجازه دهد غ

 منزلهبه رکتش ی. درهرحال زمان حضور کارشناس از سودینما فیکارشناس تعر یاز دستور کار برا

 .باشدیانجام ساعات تعهد م

اعت بر س یتیریشرکت اعمال مد عتاًیمأمور در محل کارفرما  بوده و طب یصورت ساعتکارشناسان به .2

کارشناسان  یوربهره ،یساعات کار تیریمد تیکارشناسان نخواهد داشت. لذا مسئول یکار و کارآمد

 . باشدیدر محل کارفرما بر عهده کارفرما م

داکثر نامه به شرکت ح یکتباً ط ستیباینباشد، مراتب م یچنانچه کارفرما از عملکرد کارشناسان راض .3

از زمان  رترید ای یشفاه یصورت موارد و تذکرها نیا ریابالش گردد. در غ تیروز بعد از مأمور کی

 خواهد بود. بول نشده  ابلمشخص

ساعات ارائه  شیصورت همزمان، افزابر حضور چند کارشناس به یدر صورت درخواست کارفرما مبن .4

نفر کارشناس  2مثال حضور عنوانخدمات متناظر با تعداد کارشناسان را به همراه خواهد داشت. به

 ستا موظف ا. کارفرمباشدیساعت ارائه خدمات م 14 یساعت به معن 7صورت همزمان به مدت به

 انیتوسط چند کارشناس، نسبت به پا یمواز کسانیانجام کار  ایبودن کارشناس  کاریدر صورت ب

صورت ساعات حضور کارشناسان به  نیا ری. در غدیکارشناس اضافه در اسرع و ت ا دام نما تیمأمور

 .باشدیانجام ساعات تعهد شرکت در  بال کارفرما م یمعن

 ریشرکت مجاز بوده و سا یهاتیبرگه مأمور  یصرفاً از طر یه به مشترخدمات روزان جهیثبت نت .5

 .باشدیشرکت فراگستر نم دیجلسات مورد تائصورت

 ت،یمأمور خیخود را در خصوص عملکرد کارشناسان در تار اتینظرات و شکا هیکل ستیبایکارفرما م .6

 .دینما دیرا   دیدمات مورد تائساعات ارائه خ قاًیو د  دیشرکت، منعکس نما یهاتیدر برگه مأمور



 

 سازی و استقرارطرح مدیریت پیاده

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-11-8 1.0 7/1/77 

 

 
 28صفحه

ورت صبه لیذ یهاتیفعال کیزمان صرف شده به تفک ستیبایم تیهر جلسه روزانه مأمور یدر انتها .7

 ش،آموز و مشاوره – هایازمندین لتحلی –و رفع خطا  یبانیدرج شود. )پشت تیجداگانه در برگه مأمور

 محصول( دموی

مجزا در هرروز به کارفرما ارائه گردد. برگه مرتبط  تیمأموربرگه  کی ستیبایهر کارشناس م یبه ازا .8

 .باشدیم کتای تیکل مأمور یو ذهاب به ازا ابیبا ا

 روزانه در تیکه در زمان مأمور یهاتیفعال هیشرکت در جلسات مصاحبه با افراد و کل ،یفکر یکارها .7

 .زمان ارائه خدمات خواهد بود نفکیجزو ال شودیمحل کارفرما انجام م

. و دینما لیشده از سمت شرکت را تکمارائه ینظرسنج تیزمان مأمور یدر انتها ستیبایکارفرما م .10

 .باشدیم یهمان برگه نظرسنج تیمالک سنجش رضا

 گرددیساعت بدون احتساب نهار و نماز محاسبه م 6ساعت و در تهران  7 یروز کار کیدر شهرستان  .11

 40زمان نهار و نماز حداکثر )مدت باشدینم یروز کار و ساعت ورود به محل کارفرما مالک آغاز

از محل  وجبدون اجازه کارفرما مجاز به خر تیمأمور یساعت کار نیمجاز است. کارشناس در ب قهید 

 گردد.  دی  تیدر برگه مأمور ستیبایو در صورت اجازه کارفرما مورد م باشد،یکار نم

 یکارشناسان شامل )دسترس یحضور تیمناسب مأمور انجام یبرا ازیموردن یافزارسخت رساختیز .12

 نترنتیه اب یمناسب به تعداد اعضا و کارشناسان شرکت، دسترس وتریداده، وجود کامپ گاهیبه سرور و پا

 اد. الزم است به تعدباشدیو ثبت جلسات( م یآموزش یبا سرعت مناسب، وجود امکانات کاف

اتالف  است یهیار هر کارشناس وجود داشته باشد. بدک یبرا یاختصاص وتریکارشناسان شرکت، کامپ

 یالزم و کاهش زمان خدمات از سو یافزارسخت رساختیهرگونه ز ای وترینبود کامپ لیزمان به دل

 نخواهد شد. رفتهیشرکت پذ

کارفرما بوده و زمان ارائه  ندهیجلسات امضاءشده توسط نماشرکت، صورت یهانهیپرداخت هز یمبنا .13

 ساعات حضور کارشناسان محاسبه خواهد شد. یناخدمات بر مب
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و ذهاب در  ابیجز مبلغ اتحت هر عنوان )به یمجاز به پرداخت مبالغ یطیشرا چیکارفرما تحت ه .14

 . باشدیبه کارشناس نم میطور مستقاز کارشناس( به دیرس افتی بال در

و ذهاب از  ابیو ا ییرایو پذا امت و اسکان  ط،یبل یهانهیو ذهاب در شهرستان شامل هز ابیا نهیهز .15

 که در صورت باشدمی برعکس و اسکان محل به کارفرما محل از –فرودگاه به محل کارفرما و برعکس

 .باشدیدر  رارداد بر عهده کارفرما م دی 

را  تیزمان مأمور رییدرخواست تغ یصورت کتببه تواندیم تیروز  بل از مأمور 3کارفرما حداکثر تا  .16

 .دیارسال نما

باعت خروج  رهیافراد غ ایبا کارشناس  میطور مستقخدمات خارج از چهارچوب  رارداد و به افتیدر .17

 شرکت یخسارت برا افتیو در یریگ یشده و ح  پ یبانیو پشت یشرکت از گارانت یافزارهانرم

 .باشدیفراگستر محفوظ م

 یادار ونیاتوماس یارائه خدمات کارشناس یاختصاص طیشرا -3-14

 یآموزش یاز دوره ها یباشد و صرفاً هدف اصل ینرم افزار نم یساز ادهی،پ یآموزش  های ورهد از نظورم، 

 .باشدیکارگاه م یبه اعضا یصورت عملانتقال دانش به

 الزم را در خصوص نرم افزارها  یها یباشند که آموزشها و آگاه یاز افراد ستیبا یم یمشتر ندگانینما

 داشته باشند. 

 و  باشد شتریدوره ب یبرا شدهنییزمان تعشده از مدتانتخاب  یها البسین دارد حجم سکه امکا ییازآنجا

 نیآموزش و انتقال دانش است، لذا مدرس ا لیدوره  جنبه تکم ینکته که، هدف از برگزار نیبا توجه به ا

دوره  بتواند کل  که در طول زمان دیانمونه را ارائه نم کی یعمل را دارد که از هر نوع مفهوم آموزش اریاخت

 پوشش داده شود. یآموزش یهاسرفصل

 که کارشناس در آن  شودیدوره  اختصاص داده م یاعضا یکار عمل یبرا ییهازمان دوره  زماندر مدت

 خواهد پرداخت. یبه اعضا یدهو پاسخ یها صرفاً به سرکشزمان
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 صوص در خ شرفتهیآزمون متوسطه/پ یبرگزارکارفرما، امکان  ندهینما یزمان دوره  با درخواست کتب یدر انتها

 .باشدیم ریپذامکان یمال یها ستمی/س یادار ونیافزار اتوماسنرم
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 (فرم ساز و گردش کارکار ) انیجر تیریمد یارائه خدمات کارشناس یاختصاص طیشرا -3-15
 

 یاهکارگاه یزاراز برگ یو صرفاً هدف اصل باشد،ینم ندیفرآ کی ی طع یاندازراه آموزشی کارگاه از منظور 

 .باشدیکارگاه م یبه اعضا یصورت عملانتقال دانش به ،یآموزش

 در آن شرکت ریغ یبوده و اعضا یآموزش یهاکننده در دورهشرکت یاز اعضا ستیبایکارگاه صرفاً م یاعضا 

 .ندیننما

 رس مد باشد،ینمونه ممکن نم ندیفرآ کیدر  ینکته که امکان پوشش تمام نکات آموزش نیبا توجه به ا

 ندیلزوماً در فرآ یکارگاه الزم است ول یکه برا یعمل را دارد که موارد آموزش اریاخت نی)کارشناس شرکت( ا

کارگاه دانش  یو آموزش دهد. تا اعضا یسازهیشب یصورت نمونه و موردندارد را به یشده مصداق وا عانتخاب

 بکار برند. یوا ع یهاحاصله را در نمونه

 د و با باش شتریکارگاه ب یبرا شدهنییزمان تعشده از مدتانتخاب ندیکه امکان دارد حجم کار فرآ ییازآنجا

 نیآموزش و انتقال دانش است، لذا مدرس ا لیکارگاه جنبه تکم ینکته که، هدف از برگزار نیتوجه به ا

ر طول زمان کارگاه بتواند کل که د دینمونه را ارائه نما کی یعمل را دارد که از هر نوع مفهوم آموزش اریاخت

 پوشش داده شود. یآموزش یهاسرفصل

 که کارشناس در آن  شودیگروه اختصاص داده م یاعضا یکار عمل یبرا ییهازمان کارگاه زماندر مدت

 گروه خواهد پرداخت. یبه اعضا یدهو پاسخ یها صرفاً به سرکشزمان

 ر د شرفتهیآزمون متوسطه/پ یکارفرما، امکان برگزار هندینما یزمان کارگاه با درخواست کتب یدر انتها

 .باشدیم ریپذوکار امکانکسب یندهایفرآ تیریافزار مدخصوص نرم

 دستور کار کارگاه ردیف

 برگزاری جلسه انتخاب فرآیند  ابل انجام در طول مدت آموزش 1

 سازی فرآیند توسط اعضای کارگاه و پاسخگویی به سؤاالتنظارت بر مدل 2

 نظارت بر طراحی مدل داده توسط اعضای کارگاه و پاسخگویی به سؤاالت 3

 ها توسط اعضای کارگاه و پاسخگویی به سؤاالتنظارت برساخت فرم 4

 ها کاربریآموزش تکمیلی جهت زیباسازی فرم 5
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 یشرکت کننده در جلسات آموزش رانیمشخصات افراد و مد -3-16
 

 

 

 شرح آموزش تاریخ ایمیل  وبایلم سمت نام خانوادگی نام 

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

     /    /  

 

 

 نظارت بر تعریف  وانین کاری توسط اعضای کارگاه و پاسخگویی به سؤاالت 6

 یف ایفاکنندگان توسط اعضای کارگاه و پاسخگویی به سؤاالتنظارت بر تعر 7

 سازی فرآیند با سایر منابع اطالعاتی سازمان توسط اعضای کارگاه و پاسخگویی به سؤاالتنظارت بر یکپارچه 8

 هانظارت برساخت گزارش 7


