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:ثْجَد هستوش-1  

ثْجَد هستوش       :   UC  ًبم 

ًوبیٌذُ هذیشیت:  ACTOR ًبم 

R7 – R8 :            ًیبص  

system actor 

.ًوبیٌذُ هذیشیت ٍاسد ایٌتشاًت داخلی ضشکت هیطَد- 1

.سیستن صفحِ اصلی سا ًوبیص هیذّذ-2

.ًوبیٌذُ هذیشیت گضیٌِ تضویي کیفیت سا اًتخبة هیکٌذ- 3

DB صفحِ هَسد ًظش سا ًوبیص  سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -4

.هیذّذ  

.ًوبیٌذُ هذیشیت گضیٌِ ثشًبهِ ثْجَد هستوش سا اًتخبة هیکٌذ- 5

:صفحِ ثشًبهِ ثْجَد ثصَست صیشًوبیص دادُ هیطَد-6

 حل هسئلِ خغبًبپزیشسبصی

.ًوبیٌذُ هذیشیت گضیٌِ حل هسئلِ سا اًتخبة هیکٌذ-7

اعالػبت صیش ثش سٍی صفحِ جْت ٍسٍد اعالػبت ًوبیص دادُ -8

:هیطَد

:ػٌَاى هسئلِ  

ثلی  :  آیب اقذام ٍاکٌطی هَسد ًیبص هیجبضذ     خیش 

:ضشح اقذام ٍاکٌطی

:   تبسیخ:               هسئَل پیگیشی:          هسئَل اًجبم

: ًحَُ اسجبع اقذام

:سّجش تین  

لیست افشاد تین

 ًبم ٍاحذ

:(ًَع خشاثی)تؼشیف هسئلِ

:ضشح اقذام هحذٍد کٌٌذُ هَقتی
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:دالیل ثشٍص ػیت 

:ثشًبهِ اقذام  

:اػالم ًتبیج   

      

:ضبیؼبت قجل 

:ّضیٌِ قجل   

:ضبیؼبت ثؼذ 

:ّضیٌِ ثؼذ  
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:عشح سیضی سیستن هذیشیت کیفیت-2

عشح سیضی سیستن هذیشیت کیفیت         :   UC  ًبم   

هذیش تضویي کیفیت :   ACTOR ًبم  

R2 – R9 :             ًیبص  

 کبسثش عشح سیضی سیستن هذیشیت کیفیت

.هذیش تضویي کیفیت ٍاسد ایٌتشاًت داخلی سبصهبى هیطَد-1

.سیستن صفحِ اصلی سا ًوبیص هیذّذ-2

.هذیش گضیٌِ تضویي کیفیت سا اًتخبة هیکٌذ-3

سیستن اص عشیق دستشسی ثِ-DB 4 صفحِ ثصَست صیش ًوبیص 

:دادُ هیطَد  
الزامات خاص سیستم مدیریت کیفیت

 الضاهبت استبًذاسد

چبست سبصهبًی

 کتبثچِ سبصهبًی

فشآیٌذّب

 ًظبم ًبهِ

خظ هطی

 ّضیٌِ ّبی کیفی

عشح تجبسی سبصهبى

 ًوشُ سٌجص ػولکشد هطتشیبى

 سٍش اجشای کٌتشل هذاسک
, طرح تجاری سازمان را برای بازنگری یا تذوین  هذیش-5

.مجذد انتخاب میکنذ  

سیستن صفحِ صیش سا ثشای ٍسٍد ٍ یب تغییش اعالػبت ًوبیص -6

:هیذّذ  
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SWOT ضوبسُ هذسک هبتشیس:  

(T)تْذیذ (O)فشصت 

SWOT1 هبتشیس-

2-  

1-

2-  

1-

2-  

1-

2-  

(S)ًقبط قَت 

1-

2-  

1-

2-  

(W)ًقبط ضؼف 

هذیش اعالػبت الصم سا ٍاسد هبتشیس کشدُ ٍ دکوِ اداهِ سا -7

.اًتخبة هیکٌذ  

 (QSPM) سیستن صفحِ هبتشیس ثشًبهِ سیضی استشاتژی -8 

:سا ثصَست صیش جْت ٍسٍد اعالػبت ًوبیص هیذّذ

ST3 ST2 ST1 سدیف ػَاهل ػٌَاى ضشیت 

فشصت 

 ّب
1 

 2 تْذیذّب

ًقبط 

 قَت
3 

ًقبط 

 ضؼف

4 

 جوغ

هذیش پس اص ٍسٍد اعالػبت ٍ ضشایت جوغ ثٌذی تَسظ -9

سیستن اًجبم ضذُ ٍ کلیذ اداهِ سا جْت اٍلَیت ثٌذی 

.استشاتژی هیفطبسد  

سیستن ثبتَجِ ثِ اهتیبصّب استشاتژی ّب ثصَست ًضٍلی -10

.سَست هیکٌذ  

 الَیت ثٌذی استشاتژی
ضوبسُ  اهتیبص

 استشاتژی

ًَع

  استشاتژی

 سدیف

 ثجت اعالػبت خشٍج اص سیستن
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اعالػبت رخیشُ ٍ سپس اص -ثب کلیک ثش سٍی ثجت اعالػبت-11

.سیستن خبسج هیطَد
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:ثشًبهِ سیضی تَلیذ-3

ثشًبهِ سیضی تَلیذ        :   UC  ًبم   

هذیش ثشًبهِ سیضی تَلیذ:   ACTOR ًبم  

R2-R10-R11-R12 :             ًیبص  

 کبسثش ثشًبهِ سیضی تَلیذ

.هذیش ثشًبهِ سیضی ٍاسد ایٌتشاًت داخلی سبصهبى هیطَد-1

.سیستن صفحِ اصلی سا ًوبیص هیذّذ-2

.هذیش گضیٌِ ثشًبهِ سیضی تَلیذ سا اًتخبة هیکٌذ-3

DB صفحِ سا ثصَست صیش ًوبیص   سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -4

:هیذّذ  

 قشاسداد فشٍش   

BOMلیست 

 پشٍسِ فشآیٌذ

لیست تجْیضات ٍ دستگبّْب

LAY OUT 
 صهبًسٌجی

ثشًبهِ سیضی هَاد

 ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی

جذٍل ًیبص تَلیذ

 گضاسش سٍصاًِ تَلیذ

.هذیش گضیٌِ صهبًسٌجی تَلیذ سا اًتخبة هیکٌذ-5

:سیستن صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ-6

 پیٌیَى پشایذ  ساک ضفت پشایذ 
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.هذیش فبیل پیٌیَى سا اًتخبة هیکٌذ-7

فشم صهبًسٌجی کِ ًطبى دٌّذُ ی تؼذاد تَلیذ دس ّش سبػت ٍ ّش -8

:ضیفت ثشای ّش پشٍسی ًطبى دادُ هیطَد

 فشم صهبًسٌجی
:تبسیخ :اپشاتَس  :ًبم دستگبُ  :هشحلِ تَلیذ  :ًبم قغؼِ   

 سدیف ضشح ػولیبت صهبى هطبّذُ جوغ ضشیت ػولکشد

جوغ

 صهبى ًشهبل
 صهبى استبًذاسد

تؼذاد دس ّش 

 سبػت

تؼذاد دس ّش 

 ضیفت

. صهبى هطبّذُ ٍاسد سیستن هیطَد-9

تؼذاد دس -صهبى استبًذاسد-سیستن ثب اًجبم هحبسجبت صهبى ًشهبل-10

.  تؼذاد دس ّش ضیفت سا هحبسجِ هیکٌذ–ّش سبػت 

اعالػبت ثجت هیطَد ٍ سبیش هشاحل تَلیذ دس ضیت ّبی ثؼذی -11

.تکشاس ٍ ثجت هیطَد  

ثجت -12  

Sheet1 Sheet2 Sheet3 



41 

:خشیذ ٍ اسصیبثی پیوبًکبساى-4

خشیذ ٍ اسصیبثی پیوبًکبساى        :   UC  ًبم   

هذیش ثبصسگبًی:  ACTOR ًبم 

R1-R10 :             ًیبص  

 کبسثش خشیذ ٍ اسصیبثی پیوبًکبساى

.هذیش ثبصسگبًی ٍاسد ایٌتشاًت داخلی سبصهبى هیطَد- 1

.سیستن صفحِ اصلی سا ًوبیص هیذّذ-2

.هذیش گضیٌِ ثبصسگبًی سا اًتخبة هیکٌذ-3

: صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ DB سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -4

 دستَسالؼول اسصیبثی تبهیي کٌٌذگبى

قشاسداد خشیذ

 فشم دسخَاست خشیذ کبال

ًقغِ سفبسش

 ثشًبهِ تبهیي هَاد

 قشاسداد فشٍش

هذیش فبیل دستَسالؼول اسصیبثی تبهیي کٌٌذگبى سا اًتخبة -5

.هیکٌذ  

: ًبم تبهیي کٌٌذگبى -6

.ًبم تبهیي کٌٌذُ ٍاسد هیطَد-7

DB فشم تؼییي سغح آى تبهیي  سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -8

.کٌٌذُ سا ثصَست صیش ًوبیص هیذّذ
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 ضوبسُ فشم فشم تؼییي سغح تبهیي کٌٌذُ

 سدیف ضشح الضاهبت ٍ ًیبصهٌذیْب سغَح قبثل اسائِ

3سغح 2سغح  1سغح   

 1 فشم تضویي تَلیذی

 2 گضاسش تبییذ ظبّشی

 3 هحصَل ًوًَِ

 4 سَاثق عشاحی

.پس اص پش کشدى فشم گضیٌِ اداهِ اًتخبة هیطَد-9

DB لیست کلیِ تبهیي کٌٌذگبى سا  سیستن ثب دستشسی ثِ -10

.ًوبیص هیذّذ  

 لیست تبهیي کٌٌذگبى
سغح 

 اسائِ

تبسیخ 

 اسصیبثی

آخشیي 

 اسصیبثی

صهیٌِ 

 ّوکبسی

ًبم تبهیي 

 کٌٌذگبى

 سدیف

 ثبصگطت ثِ صفحِ ثبصسگبًی

.گضیٌِ قشاسداد خشیذ اًتخبة هیطَد- 11

:سیستن صفحِ صیش سا ًطبى هیذّذ-12

هطخصبت عشفیي قشاسداد

 هَضَع قشاسداد

هجلغ قشاسداد

 تبسیخ تحَیل کبال

سبیش هَاسد

 تبسیخ ٍ اهضبی خشیذاس

 تبسیخ ٍ اهضبی فشٍضٌذُ

 ثجت  خشٍج 

پس اص پش کشدى فشم دستَس پشیٌت قشاسداد جْت اهضبی -13

.فشٍضٌذُ گشفتِ هیطَد
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:کبلیجشاسیَى-5  

کبلیجشاسیَى       :   UC  ًبم   

هذیش کٌتشل کیفیت:   ACTOR ًبم  

R14-R15 :             ًیبص  

 کبسثش کبلیجشاسیَى

.هذیش کٌتشل کیفیت ٍاسد ایٌتشاًت داخلی سبصهبى هیطَد- 1

.سیستن صفحِ اصلی سا ًوبیص هیذّذ-2

.هذیش گضیٌِ کٌتشل کیفیت سا اًتخبة هیکٌذ-3

: صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ DB سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -4

 کبلیجشاسیَى

MSA 
SPA 

 ادیت هحصَل  

.هذیش فبیل کبلیجشاسیَى سا اًتخبة هیکٌذ-5

تجْیضات کٌتشلی /لیست ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذی کبلیجشاسیَى اثضاس-6

:ًوبیص دادُ هیطَد

 ضوبسُ هذسک لیست ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذی کبلیجشاسیَى

تبسیخ 

کٌتشل 

 ثؼذی

تبسیخ آخشیي 

 کٌتشل

ًَع 

 کٌتشل

 سدیف ًبم اثضاس کذ اثضاس

.اعالػبت ٍاسد جذٍل ضذُ ٍ سٍی گضیٌِ اداهِ کلیک هیکٌین-7
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ًبم اثضاس یب تجْیضات کٌتشلی-8

 ضوبسُ اثضاس یب تجْیضات کٌتشلی

.ًبم اثضاس ٍ ضوبسُ اثضاس ٍاسد هیطَد-9

DB هشثَط ثِ ّش اثضاس صفحِ  سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -10

:صیش سا ًوبیص هیذّذ

:تجْیضات کٌتشلی/ضوبسُ اثضاس:       تجْیضات کٌتشلی/ًبم اثضاس
ثجت  قجَل سد تبسیخ

 ًتبیج

ٍیژگی  هطخصِ

هَسد 

 اسصیبثی

 سدیف

:تصَیت کٌٌذُ :تْیِ کٌٌذُ   

.هذیش دستَس پشیٌت هذسک هزکَس سا هیذّذ-11

.سیستن پشیٌت هذسک ًْبیی سا صبدس هیکٌذ-12
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:ًگْذاسی ٍ تؼویشات اثضاس ٍ تجْیضات تَلیذی-6

ًگْذاسی ٍ تؼویشات اثضاس ٍ تجْیضات تَلیذی       :   UC  ًبم   

هذیش تؼویشات ًگْذاسی:   ACTOR ًبم 

R6-R16 :             ًیبص  

 کبسثش ًگْذاسی ٍ تؼویشات اثضاس ٍ تجْیضات تَلیذی

هذیش تؼویشات ٍ ًگْذاسی ٍاسد ایٌتشاًت داخلی سبصهبى -1

.هیطَد  

.سیستن صفحِ اصلی سا ًوبیص هیذّذ- 2

.هذیش گضیٌِ تؼویشات ٍ ًگْذاسی سا اًتخبة هیکٌذ- 3

:صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ DB سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -4

 لیست هبضیي آالت

فْشست قغؼبت یذکی

 تَقف تَلیذ

ًتبیج ضبیؼبت

 ثشًبهِ تؼویشات

SPCًتبیج  

. کلیک هیکٌذ SPC هذیش ثش سٍی گضیٌِ ًتبیج-5  

دسخَاست تبسیخ -6 تب  
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.دسخَاست تبسیخ ثجت هیطَد-7

سا ثصَست صیش (ػذم قبثلیت فشآیٌذ)  SPC 8-سیستن جذٍل ًتبیج

:ًوبیص هیذّذ  

SPC ًتبیج 
ػلت ػذم 

قبثلیت 

 فشآیٌذ

 سدیف ًبم قغؼِ ًبم فشآیٌذ ًبم دستگبُ

.دستَس پشیٌت اعالػبت دادُ هیطَد ٍ ثِ هٌَی قجل ثبصهیگشدد-9

پشیٌت-10

 ثبصگطت

.هذیش ثش سٍی ًتبیج ضبیؼبت کلیک هیکٌذ-11

دسخَاست تبسیخ -12 تب  

14-  

 ًتبیج ضبیؼبت
ػلت 

 خشاثی

ًَع 

 خشاثی

ًبم 

 دستگبُ

ًبم 

 فشآیٌذ

 سدیف ًبم قغؼِ

.دسخَاست تبسیخ ثجت هیطَد-13

.دستَس پشیٌت اعالّبت دادُ هیطَد ٍ ثِ هٌَی قجل ثشهیگشدد-15

.هذیش ثشًبهِ تؼویشات ٍ ًگْذاسی سا اًتخبة هیکٌذ-16

.سیستن صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ-17
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:ًبم تؼویشکبس  

 ثشًبهِ تؼویشات ٍ ًگْذاسی پیطگیشاًِ هبّیبًِ

:تبسیخ  

 سدیف ًبم دستگبُ سٍص

هذیش ثبتَجِ ثِ اعالػبت پشیٌت گشفتِ ضذُ-18  

ثجت-19

 پشیٌت

 ثبصگطت

پس اص ثجت اعالػبت ٍ دسیبفت پشیٌت ثب کلیک دکوِ -20

.ثبصگطت ثِ هٌَی اصلی ثشهیگشدد
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:تکَیي کیفیت هحصَل-7

تکَیي کیفیت هحصَل       :   UC  ًبم   

هذیش فٌی هٌْذسی:   ACTOR ًبم 

R1-R2-R9 :             ًیبص  

 کبسثش تکَیي کیفیت هحصَل

.هذیش هٌْذسی ٍاسد ایٌتشاًت داخلی سبصهبى هیطَد- 1

.سیستن صفحِ اصلی سا ًوبیص هیذّذ- 2

.هذیش گضیٌِ تکَیي کیفیت هحصَل سا اًتخبة هیکٌذ- 3

:صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ DB سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -4

سَاثق هطکالت کیفی

 هطخصبت هْن فشآیٌذ

هطخصبت هْن هحصَل

OPC 
CPثشًبهِ کٌتشل 

BOMلیست

 سفبسش سبخت

 ًیبص هطتشی

OPC سا ثِ هٌظَس تشسین هشاحل سبخت قغؼِ  هذیش گضیٌِ -5

.اًتخبة هیکٌذ  

:سیستن صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ-6

ًوَداس فشآیٌذ ػولیبت

:ضوبسُ فٌی هحصَل :(قغؼِ)ًبم هحصَل  

:تبسیخ ثبصًگشی :تبسیخ تْیِ اٍلیِ   

:تبییذ کٌٌذُ :تْیِ کٌٌذُ   
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هذیش ًوَداس فشآیٌذ ػولیبت سا تشسین هیٌوبیذ ٍ دس اًتْب پس -7

اص ثجت اعالػبت ٍ دستَس پشیٌت ثب کلیک ثش سٍی گضیٌِ ثبصگطت 

.ثِ هٌَی اصلی ثبص هیگشدد

ثجت              پشیٌت                    ثبصگطت-8  

.هذیش گضیٌِ ثشًبهِ کٌتشل سا اًتخبة هیکٌذ-9

:سیستن صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ-10

:ثشًبهِ کٌتشل :ضوبسُ فشم   

:تبسیخ ثبصًگشی :تبسیخ تْیِ ٍ تَلیذ 

:ضوبسُ فٌی قغؼِ :ًبم قغؼِ   

هسئَل 

 کٌتشل

تؼذاد 

ًوًَِ 

 ٍ

 تٌبٍة

سٍش 

 ٍ

ضشح 

 کٌتشل

هؼیبس 

 پزیشش

ضوبسُ ٍ 

ًبم 

تجْیضت 

 کٌتشلی

ضوبسُ ٍ 

ًبم 

تجْیضات 

 تَلیذی

ضوبسُ 

ًٍبم 

 فشآیٌذ

 تبییذ کٌٌذُ ٍضؼیت اػتجبس تبییذ ًوبیٌذُ هطتشی

هذیش پس اص ٍسٍد اعالػبت دس اًتْب دکوِ ثجت ٍ پشیٌت ٍ -11

.ثبصگطت سااًتخبة هیکٌذ

ثجت                   پشیٌت                   ثبصگطت-12  

.سیستن ثِ هٌَی اصلی ثشهیگشدد-13
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:تَلیذ ٍ حفبظت اص هحصَل-8

تَلیذ ٍ حفبظت اص هحصَل       :   UC  ًبم   

هذیش تَلیذ:   ACTOR ًبم  

R11-R17 :             ًیبص  

 کبسثش تَلیذ ٍ حفبظت اص هحصَل

.هذیش تَلیذ ٍاسد ایٌتشاًت داخلی سبصهبى هیطَد- 1

.سیستن صفحِ اصلی سا ًوبیص هیذّذ-2

.هذیش گضیٌِ تَلیذ سا اًتخبة هیکٌذ-3

:صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ DB سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -4  

 ًقطِ  

دستَسالؼول تَلیذ           

دسخَاست هَاد اٍلیِ

 دسخَاست اثضاس

ثشًبهِ تَلیذ دستگبّْب

 ًوَداس فشآیٌذ ػولیبت

ثشًبهِ کٌتشل

 آهبس تَلیذ

 ثشًبهِ سیضی تَلیذ ًیشٍی اًسبًی

.هذیش ثشًبهِ تَلیذ دستگبّْب سا اًتخبة هیکٌذ- 5

:صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ DB سیستن اص عشیق دستشسی ثِ -6  
تؼذاد تَلیذ دس  صهبى

 سبػت

 ًبم قغؼِ کذ قغؼِ

هذیش گضیٌِ پشیٌت سا اًتخبة هیکٌذ ٍ ثب کلیک گضیٌِ -7

.ثبصگطت ثِ هٌَی اصلی ثشهیگشدد
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پشیٌت                                ثبصگطت-8  

.هذیش گضیٌِ ثشًبهِ سیضی سا اًتخبة هیکٌذ-9

:صفحِ صیش سا ًوبیص هیذّذ-10
ضوبسُ  ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی .......تب.....تبسیخ اص

 هذسک

سبػت 

 کبسی

ًبم کذ  ضیفت

 دستگبُ

 سدیف ًبم اپشاتَس

هذیش پشیٌت ثشًبهِ سا اًتخبة هیکٌذ ٍ سپس ثب کلیک دکوِ -11

.ثبصگطت سیستن ثِ هٌَی اصلی ثبصهیگشدد

پشیٌت                                 ثبصگطت-12  

.هذیش گضیٌِ آهبس تَلیذ سا اًتخبة هیکٌذ-13

:سیستن صفحِ صیش سا اًتحبة هیکٌذ-14

 آهبس تَلیذ سٍصاًِ
صهبى 

 تَقف

ًبم 

 دستگبُ

سبػت  ًبم قغؼِ

 کبس

ًبم 

 اپشاتَس

 سدیف

هذیش اقذام ثِ ٍاسد کشدى اعالػبت سٍصاًِ تَلیذ هیکٌذ ٍ دس -15

اًتْب ثش اسبس ًَع ًیبص گضیٌِ گضاسش سا اًتخبة ٍ دس صَست ًیبص 

پشیٌت گضاسش سا گشفتِ ٍ ثب دکِ ثبصگطت ثِ صفحِ اصلی 

.ثشهیگشدد  

گضاسش              پشیٌت                     ثبصگطت-16  


