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ICDL Project Planning 

  

ثبؿذ. ایه ثشوبمٍ دسػی ثهٍ ياػهطٍ وشهبی      می ICDL Project Planningایه ػىذ حبيی ثشوبمٍ دسػی 

 دَذ.  می َبیی کٍ دايطلت ثشای مبطيل طشاحی دشيطٌ ثبیذ کؼت کىذ سا سًضیح آمًصؿی، داوؾ ي مُبسر

 ثبؿذ.مبطيل می َمچىیه مجىبیی ثشای آصمًن سئًسی ي عملی ایه َب ػشفلل ایه

 

 اهداف ماژول

 

مهبدٌ کهشدن   آدايطلهت ثبیهذ اص وهشف افهضاس مهذیشیز دهشيطٌ ثهشای         ECDL/ICDLدس مبطيل طشاحی دشيطٌ 

 ، يظبیف ي مىبثع اػشفبدٌ کىذ.َب سیضی ي مذیشیز صمبن، َضیىٍٍ ی دشيطٌ اص جملٍ کىششل ثشوبمَب طشح

 دايطلت قبدس خًاَذ ثًد:

 افضاس مذیشیز دشيطٌ سا ثذاوذ. مفبَیم کلیذی مشثًط ثٍ وشف 

 اص ثشوبمٍ مذیشیز دشيطٌ ثشای ایجبد یک دشيطٌ جذیذ اػشفبدٌ کىذ. 

 ٍسیضی کىذ ي ثشای دشيطٌ محذيدیز ي مُلز سعییه ومبیذ.يظبیف سا ایجبد ي ثشوبم 

 ٍَب سا سعییه کشدٌ ي ثشای يظبیف مخشلف مىبثع سا مـخق ي ایجبد کىذ.َضیى 

 ٌسیضی کىذ. کىذ، دیـشفز سا ثشسػی کشدٌ ي کبس سا ديثبسٌ ثشوبمٍ مؼیشَبی حؼبع سا مـبَذ 

 ي ومًداسَب سا آمبدٌ چبح کىذ. َب وشیجٍ اص جملٍ گضاسؽ 

 

 موضوع کار مرجع مجموعه مهارت بخش

13.1 

اثضاسَهههههههبی 

 مذیشیز دشيطٌ

مفههههههبَیم  13.1.1

 اكلی

عىبكش اكلی ػبخشبس دشيطٌ سا ؿشح دَیهذ: طشاحهی    13.1.1.1

 ز ثشوبمٍ صمبوی، اوشقبل اطالعبر دشيطٌدشيطٌ، مذیشی

مضایبی اػشفبدٌ اص ثشوبمٍ مذیشیز دشيطٌ سا ثـىبػهیذ   13.1.1.2

مبوىذ: طشاحی کبسآمذ دشيطٌ، ػهًُلز دس وهُهذاسی،   

، ػهًُلز دس کىشهشل ي   َهب  اسائٍ مًثش کبسآمذ فعبلیهز 

 ی مشثًط ثٍ صمبن، َضیىٍ ي دیـشفز کبسَب گضاسؽ
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 موضوع کار مرجع مجموعه مهارت بخش

َبی یهک ثشوبمهٍ مهذیشیز دهشيطٌ سا     یظگیاثضاسَب ي ي 13.1.1.3

ومههًداس ؿههجکٍ  ثـىبػههیذ اص جملههٍ گبوههز چههبسر، 

 .ػبخشبس سفکیک کبس

 َهب  ایه وکشٍ سا سـخیق دَیذ کهٍ مهذیشیز دهشيطٌ    13.1.1.4

َههب  ؿههبمل ایجههبد سههًاصن دس صمههبن، مىههبثع ي َضیىههٍ

 .ثبؿذ می

ایجههبد . 13.2

 دشيطٌ

کههههبس ثههههب . 13.2.1

 َب دشيطٌ

مههذیشیز دههشيطٌ سا ثههبص کىیههذ، ثجىذیههذ یههک ثشوبمههٍ  13.2.1.1

 .ثجىذیذ سا ثبص کىیذ، َب دشيطٌ

ي  یک دشيطٌ سا دس جبیی ثش سيی دسایً دخیهشٌ کىیهذ   13.2.1.2

سحز یک وبف دیهش دس جبیی ثش سيی دسایً رخیشٌ یب 

 ومبییذ.

یههک دههشيطٌ سا ثههب یههک قبلههت فههبیلی دیهههش مبوىههذ   13.2.1.3

Template  ٍگؼههششدٌ، كههفحٍ ية، كههفحCSV ،

XML ،فبیل مشىی ،PDF .رخیشٌ کىیذ 

ی مخشلف ومبیؾ دشيطٌ مبوىذ گبوز چبسر ي َب ؿکل 13.2.1.4

 ومًداس ؿجکٍ سا سغییش دَیذ.

 اص اثضاسَبی ثضسگىمبیی، صيف اػشفبدٌ کىیذ. 13.2.1.5
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 موضوع کار مرجع مجموعه مهارت بخش

ؿههشيی یههک  13.2.2

 دشيطٌ جذیذ

ی مًجًد َب ش قبلتػبییب فشم ي  ثشاػبع قبلت دیؾ 13.2.2.1

 یک دشيطٌ جذیذ ایجبد کىیذ.

ثىذی اص سبسیخ ؿشيی، سهبسیخ   ی صمبنَب اوشخبة گضیىٍ 13.2.2.2

 .اسمبف چٍ سبثیشی ثش ثشوبمٍ صمبوی دشيطٌ داسد

اطالعبر ايلیٍ دهشيطٌ ملهل سهبسیخ ؿهشيی یهب سهبسیخ        13.2.2.3

َهبی دهشيطٌ اص    ثىذی ي يیظگی ی صمبنَبٍ اسمبف، گضیى

 ان دشيطٌ ي مذیش دشيطٌ سا ياسد کىیذ.جملٍ عىً

ز کبس َبی سقًیم مبوىذ سقًیم مجىب میضان ػبع گضیىٍ 13.2.2.4  

 ي ػبعز غیش کبسی سا سىظیم کىیذ.

ایجهههههههبد . 13.3.1 يظبیف. 13.3

 يظبیف

 .يظبیف سا ایجبد ي يیشایؾ کىیذ 13.3.1.1

 يظبیف سا کذی، جبثٍ جب ي حزف کىیذ. 13.3.1.2  

ای اص يظبیف سا ایجبد کىیهذ ي   َب ي خالكٍ صیش يظیفٍ 13.3.1.3  

 .آوُب سا مـبَذٌ ومبییذ

َبی مشثًط ثٍ مهذر يظهبیف مبوىهذ مىق هی      گضیىٍ 13.3.1.4  

 ؿذٌ، مذر، سالؽ، سخمیىی سا ثـىبػیذ.

 مذر يظیفٍ سا سعییه کىیذ. 13.3.1.5  

 يظبیف سا ثٍ ثخـُبی کًچکشش سقؼیم کىیذ. 13.3.1.6  

 ( آؿىب ثبؿیذ.Milestoneب اكطالح مشحلٍ مُم )ث 13.3.1.7  
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 ایجبد کىیذ. Milestone ،ثشای دشيطٌ 13.3.1.8  

 .يظبیف سکشاس ؿذوی ایجبد ي يیشایؾ کىیذ 13.3.1.9  

ثىذی ي  صمبن .13.3.2 

 سياثط

اسسجبط مىطقی میبن يظبیف ملهل ساثطهٍ دبیهبن ثهٍ      13.3.2.1

بلیهز سا  ؿشيی فعبلیز ي ساثطٍ ؿهشيی ثهٍ ؿهشيی فع   

 (Start to Start, Finish to Startثـىبػیذ) 

میههبن يظههبیف ساثطههٍ ایجههبد کىیههذ مبوىههذٌ ساثطههٍ   13.3.2.2  

Finish to Start  )ٍؿشيی دغ اص اسمبف یک يظیف(

)ؿشيی یهک يظیفهٍ ثهب ؿهشيی      Start to Startي 

 يظیفٍ ای دیهش(

( ي Lag Timeمفُههًف اكههطالحبر صمههبن سههبخیش ) 13.3.2.3  

 ( سا ثذاویذ.Lead timeن اوجبف کبس )صمب

صمبن سبخیش ي صمبن اوجبف کبس یک يظیفٍ سا اضبفٍ یب  13.3.2.4  

 يیشایؾ کىیذ.

َب  محذيدیز .13.3.3 

 َب ي مُلز

َهبی يظیفهٍ سا    َهبی مشثهًط ثهٍ محهذيدیز     گضیىٍ 13.3.3.1

   ٌ سهشیه   ثـىبػیذدس دیشسشیه صمهبن ممکهه، دس کًسهب

 ، ثبیذ ؿشيی ؿًد.صمبن ممکه، ثبیذ سمبف ؿًد

 ثشای يظبیف محذيدیز سعییه کىیذ. 13.3.3.2  

 .( سا ثذاویذDeadlineمفًُف اكطالح مُلز ) 13.3.3.3  

 ( ایجبد ي سعییه کىیذ.Deadlineیک مُلز ) 13.3.3.4  
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َهب   یبدداؿز .13.3.4 

 Hyperlinkي 

يیهشایؾ ي حهزف    ثشای یک يظیفٍ یبدداؿز اضبفٍ، 13.3.4.1

 کىیذ.

ياسد، يیهشایؾ ي   Hyperlinkثشای یک يظیفٍ یک  13.3.4.2  

 حزف کىیذ.

مىههبثع . 13.4

 َب ي َضیىٍ

َهب، اجىهبع ي سجُیهضار سا     اوًای مىبثع مبوىذ اوؼهبن  13.4.1.1 مىبثع .13.4.1

 سـخیق دَیذ.

ساثطههٍ میههبن مههذر صمههبن، کههبس ي مىجههع سا ثذاویههذ.  13.4.1.2  

َمچىیه ثذاویذ کٍ اگش یک عىلهش سغییهش کىهذ ثهش     

 گزاسد. یهش عىبكش سبثیش مید

 مىبثع سا ایجبد ي يیشایؾ کىیذ. 13.4.1.3  

ياگزاسی مىبثع ي ياحذَبی مشثًط ثٍ آوُب سا اضهبفٍ،   13.4.1.4  

 حزف ي جبیهضیه کىیذ.

ثب اكهطالحبر َضیىهٍ ثبثهز ي َضیىهٍ مشغیهش آؿهىب        13.4.2.1 َب َضیىٍ. 13.4.2 

 ثبؿیذ.

 ذ.َبی ثبثز سا سخلیق یب سغییش دَی َضیىٍ 13.4.2.2  

 َبی مشغیش سا سخلیق یب سغییش دَیذ. َضیىٍ 13.4.2.3  

 مفًُف اكطالحبر يظیفٍ مُم، مؼیش مُم سا ثذاویذ. 13.5.1.1مؼیش مُهم   .13.5.1وظبسر . 13.5
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 )اكلی( ثش دشيطٌ

يظبیف مُم سا سـخیق دادٌ ي مؼیش مُم سا وـهبن   13.5.1.2  

 دَیذ.

کىشههههههشل . 13.5.2 

دیـههههشفز ي 

صمههبن ثىههذی 

 ديثبسٌ

 ش سا ایجبد، رخیشٌ ي یب دبک کىیذخط اوشُبی مؼی 13.5.2.3

 دیـشفز يظیفٍ سا ثٍ سيص سػبوی کىیذ. 13.5.2.4  

 Progressخههط دیـههشفز، ػههشًن دیـههشفز )   13.5.2.5  

Column.سا وـبن دَیذ، دىُبن کىیذ ) 

 ثىذی کىیذ. کبس وبسمبف مبوذٌ سا ديثبسٌ صمبن 13.5.2.6  

ثشوبمٍ صمبوی ي خط اوشُهبی مؼهیش کىهًوی دهشيطٌ سا      13.5.2.7  

 ومبیؾ دَیذ.

آمههبدٌ . 13.6

کهههههههههشدن 

 َب خشيجی

ثىهذی،   قبلت .13.6.1

 ومبیؾ

ی داخهل گبوهز چهبسر    َهب  ثشای مشه ي ثشای ػشًن 13.6.1.1

 کىیذ. ثىذی اعمبل قبلت

( ي ٪Completeیی مبوىذ دسكذ سکمیهل ) َب ػشًن 13.6.1.2  

 ی ثبثز سا ومبیؾ دَیذ، دىُبن کىیذ.َب َضیىٍ
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 .( کىیذSortثىذی) يظبیف سا فیلشش، طجقٍ 13.6.1.3  

( دس Footer(، دبكههفحٍ)Header)َههب ػشكههفحٍ 13.6.2.1 سىظیمبر. 13.6.2 

 گبوز چبسر ياسد ي يیشایؾ کىیذ.

(، Landscapeش دَیذ: افقهی) جُز كفحٍ سا سغیی 13.6.2.2  

 ( اوذاصٌ كفحٍ سا سغییش دَیذ.Portraitعمًدی )

سا سغییش دَیذ: حبؿیٍ ثهب،، دهبییه، چهخ،     َب حبؿیٍ 13.6.2.3  

 .ساػز

یک گبوز چبسر، ومًداس ؿجکٍ سا ثشای دشیىز آمبدٌ  13.6.2.4  

 .َب ، یبدداؿزَب کىیذ: ملالً دشیىز ػشًن

 دشیىز .13.6.3 

 

بوههز چههبسر،ومًداس ؿههجکٍ ي دههیؾ ومههبیؾ یههک گ 13.6.3.1

 .گضاسؽ سا وـبن دَیذ

یک گبوز چبسر، ومهًداس ؿهجکٍ ي یهب گهضاسؽ سا اص      13.6.3.1  

طشیههی یههک دشیىههز ولههت ؿههذٌ ي ثههب اػههشفبدٌ اص  

 سىظیمبر خشيجی مبوىذ: 

كفحبر خبف  ،( Entire Documentکل ػىذ )

(Specific Pages ٍ ی چههبح َههب (، سعههذاد وؼههخ

(Number of Copiesدشیىز ثهیش ).یذ 

 


