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 تشکر و قدردانی:

 حمد و ستایش بی قیاس خدای را سزاست که از الطاف خود در انسان دمید و او را اشرف مخلوقات

 دا نمودم، ازخداوند متعالکسب دانش را پی خود قرار داد. حال که به لطف او توفیق تحصیل علم و

 هاهایم را در راه خدمت به جامعه استوار گرداند تا بتوانم از آنچه در این سالخواهم که قدممی

 ام در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور عزیزم استفاده نمایم. در راستای انجام این پژوهشآموخته

به  دانم مراتب قدردانی خود را نسبتم میام که بر خود الزهمواره مورد لطف و عنایت عزیزانی بوده

 ها ابراز نمایم.آن

از سرپرست دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان فاارس جنااآ آقاای ساعید راهنماا باه       

 از پایان نامه اینجانب کمال تشکر را دارم.و پشتیبانی جهت قبول حمایت معنوی و مالی 

ارزناده،   هاای راهنماایی  کانم کاه باا   تشاکر مای   وف خیامیسید رئاز استاد گرانقدر جناآ آقای دکتر 

 نمودند. های بی دریغ خود در تمامی طول مسیر مرا پشتیبانی و همراهیدلسوزانه و حمایت

ناماه را برعهاده   نظارت این پایاان  که زحمت مشاوره و رضا اکبریبزرگوار جناآ آقای دکتر  تاداز اس

  نمایم.گرفتند، تشکر و قدردانی می

 یساوقی اساتاد بخاش فنااور    رکمال چها دیدکتر س یشائبه آقات به قبول زحمات بینین نسبهمچ

و سرکار خانم زیگلری رئیس بخش فنااوری اطالعاات شارکت     مدرس تهران تیاطالعات دانشگاه ترب

 ، سپاس فراوان دارم.پژوهشهای مختلف این در قسمتتوزیع نیروی برق استان فارس 

مان در ایان    مهربانم که با یاری و کما  بسایار مشاوق ا الی     دوستانادر و بر، از پدر و مادر عزیزم

 عزیزم که نقش بسزایی در به تحقق پیوساتن ایان پاژوهش داشاته     به خصوص مادر اند وودهزمینه ب

 نمایم.است،  میمانه سپاسگزاری می

 اطالعاات  و فنااوری  در خاتمه از تمامی اساتید، پرسانل، دانشاجویان در بخاش مهندسای کاامپیوتر     

ز و دکتار پیارو  رضاا جاویادان    ، دکتار به خصوص آقایان دکتر امید بوشاهریان  شیراز، نعتی  دانشگاه

کاه   و سرکار خانم دکتر احمد زاده و سرکار خانم دکتر کشتگری و خاانم مهنادس تاوکلی   نژاد شمسی

 رایموجب شدند در طول مقاطع مختلف تحصیلی، محیطی خاطره انگیز از کسب دانش و معرفت با 

 کنم.اینجانب بوجود آید،  میمانه تشکر می



 

 چکیده

                                                             
 

 افزار                                                            نرم توسعه هایپروژه سپاریبرون جهت مناسب مدلی ارائه

 

 نگارش:

                                                             

 سروستانی پورمحمد حسین چراغی

                                                                
 

. قابل انکار است ریو غ يضرور يمختلف امر يهاو سازمان عیدر صنا افزارامروزه استفاده از نرم

شده هنگام قرارداد فراترر رفتره و    نییو زمان تع نهیسبت به هزن افزاريمحصوالت نرم نیا اکثر

    هرا بایرد برراي اقردام بره       از ایرن رو سرازمان   .کننرد یکارفرما را برآورده نمر  يهايازمندین غالباً

افزار، طرحی منسجم و یک متدولوژي کارا کره طری آن تمرام    هاي توسعه نرمسپاري پروژهبرون

 ریزي شده باشد، داشته باشند.سپاري از قبل برنامههاي اجراي پروژه برونگام

سرپاري(،   المللی و داخلی در این زمینه )برونها و استانداردهاي بینهاي اخیر مدلدر سال

سازي نیسرتند و  ها به صورت کلی بیان شده و به تنهایی قابل پیادهتدوین شده که برخی از آن

 ن تناقض دارند.برخی نیز با قوانین و مقررات کشور ایرا

 دگاهیر افرزار از د توسعه نررم  يسپاربرون اتیچرخه ح فیتوصنامه هدف از انجام این پایان

تواند یاریگر کارفرمایان جهت افزایش موفقیتشران  است، که این مدل میافزار نرم دهندهسفارش

    مدل جرامع جهرت   اي ش، ارائهپژوه نیهدف از انجام ابه عبارت دیگر  ها باشد.در این نوع پروژه

،   SA-CMMالمللری ماننرد  افزار با استفاده از استانداردهاي برین نرم سپاري توسعه و تولیدبرون

ISO 6219 ،ISO 16292  مجموعره اسرتاندارد    ماننرد و همچنین استانداردها و قوانین کشوري

. جهرت  اشرد بیمر افرزار  کنتررل کیفیرت نررم    چهار استانداردقانون برگزاري مناقصات و  ،نماتن

اي تدوین و میان تعدادي از خبرگان این حوزه توزیرع  نامهاعتبارسنجی مدل پیشنهادي پرسش

 دهد.گردید که نتایج حاصله مطلوبیت مدل پیشنهادي را نشان می
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