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 پیشگفتار

و استانداردهای انجام معماری سازمانی در  دستورالعمل، الگوهاکننده ساختار، چارچوب معماری سازمانی ایران توصیف

چهار بخش اصلی است و برای دو گروه از های اجرایی کشور است. این چارچوب دربردارنده سطح دولت و دستگاه

 هایتجربهها و چارچوبهای تحلیلی نمونه چندین سال بررسی این چارچوب براساس. استدهشمخاطبان تهیه 

کامال  چارچوبی از این یها. بخششودمیمعماری در دیگر کشورها و انطباق آن با نیازهای کشور طراحی و منتشر 

 نمونه مشابهی در جهان ندارد.طراحی شده و  ایراندهه معماری سازمانی در بیش از دو هایبومی و براساس تجربه

سازی و پیاده تدوینهای اجرایی برای دستگاهثر ؤممعماری سازمانی ایران، هدایت  (ملی) هدف از تدوین چارچوب

 . های دولت الکترونیکی استهای معماری سازمانی، هماهنگ با اهداف و سیاستاثربخش طرح

رود است، احتمال می در کشور چارچوب معماری سازمانیین از آنجا که محتوای این سند حاصل اولین تجربه تدو

نظران امر، تکمیل شود، لذا از اشکاالت و نواقصی در این سند دیده شود که امید است با همکاری و مشارکت صاحب

به  info@ieaf.irشود نظرات و پیشنهادات اصالحی خود را از طریق پست الکترونیکی مخاطبان درخواست می

 ولیان طرح برسانند.اطالع مت

های مرجع و اطالع از آخرین تغییرات، ها، ضوابط قانونی، مدلها و مثالجهت اطالع و دریافت اسناد فنی، رهنمون

 مراجعه شود. IEAF.irبه چارچوب معماری سازمانی ایران، به پورتال مربوط
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 ارکان اجرای طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی ایران

کمیسیون توسعه  –عالی( فناوری اطالعات کشور ) یشورای اجرای

 دولت الکترونیکی
 کارفرمای طرح

 مدیریت طرح  معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران

سازمان امور  الکترونیک دولت توسعه و ساختار اصالح امور مدیریت

 اداری و استخدامی کشور
 ناظر طرح 

 (مجری) شاورم گرا دانشگاه شهید بهشتیزمانی سرویسآزمایشگاه مرجع معماری سا

 

 طرحمدیریت و نظارت اعضای تیم 

 جناب آقای نصراهلل جهانگرد

 باقری اصلرضا جناب آقای 
 مدیر ارشد طرح

 جناب آقای مازیار مباشری

 سرکار خانم فائزه حسینی

 سرکار خانم پریسا صیادی

 مدیریت فنی و اجرایی

 پریهشارضا علیجناب آقای 

 الدینیزینمحمدرضا جناب آقای 
 نظارت بر طرح
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 (مجری) تدوین چارچوباعضای تیم  

 مدیر ارشد پروژه راهبر و  فریدون شمس علیئیجناب آقای 

 مدیر فنی و اجرایی پروژه  امیر مهجوریانجناب آقای 

 یدریحینسترن حاجسرکار خانم 

 یابطح میابراهجناب آقای 

 طخرا حمودمجناب آقای 

 یرضا کرمجناب آقای 

 یمومن دیسعجناب آقای 

 یبتول ذاکرسرکار خانم 

 ییسنا مانیپجناب آقای 

 علی فیروزیجناب آقای 

 کمیته مشورتی و خبرگانی

 سعید شکراللهی جناب آقای 

 رضا رضاییجناب آقای 

 پورمهسا رجبسرکار خانم 

 آزاده احمدیسرکار خانم 

 فروزان مخصوصسرکار خانم 

 نژادمرضیه سمغانیم سرکار خان

 حمید لیوانیجناب آقای 

 حسام الدین وزیریجناب آقای 

 حسین آذرپناهجناب آقای 

 نیاربیع زهراسرکار خانم 

 مهدی فعالجناب آقای 

 جناب آقای پیمان ناصرآبادی

 سرکار خانم شبنم نوابی 

 تیم فنی و کارشناسی
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 ادبیات موضوع 1

 اختصاص دارد. 1"معماری سازمانی" ادبیات موضوعو  کاربردهامحتوای این فصل به معرفی تعاریف، مفاهیم، 

 معماری سازمانیو مفهوم تعریف  1-1

 ازمانی:تعریف معماری س

 سیستم() سازمانیک مختلف  ها و عناصرمعماری سازمانی رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبه»

ها، استانداردها و مجموعه مستندات، مدلنماید و شامل را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می

است عات اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطال

 «شود.رسانی میروزهو ب توسعهشده و به صورت مداوم  اجراچرخه تکرارپذیر که در قالب یک 

 است:محوری اصل دو معماری سازمانی مبتنی بر  کاربردو  مفهوم

 سازی و اجراریزی و طراحی بر پیادهاصل اول: تقدم برنامه

نتیجه ولی ، روع به ساخت ساختمان نمودتوان بدون طرح و نقشه شسازی میدر ساختمانبرای مثال، 

هزینه باالی »و  «و نگهداشت هزینه باالی تعمیرات»،  «طول عمر کوتاه»،  «وری پایینبهره»حاصله دارای 

ریزی و طراحی ممکن است هزینه در مقابل، مقدم قراردادن برنامه ؛(1-1 شکل) است «تغییرات و گسترش

،  «ترطول عمر باال»،  «بهتروری بهره»افزایش دهد، اما نتیجه حاصله دارای  و زمان ساخت را اندکیاولیه 

 .(1-1 شکل) است «سهولت تغییرات و گسترش»و  «و نگهداشت تعمیرات کمترهزینه »

 
  سازی و اجراریزی و طراحی بر پیادهبرنامه تقدماصل  1-1 شکل

 

                                                      
1 Enterprise Architecture 
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راحی براساس استانداردها و ریزی و طدر مباحث مدیریت و تحول سازمانی نیز مقدم قراردادن برنامه

، مطمئن و رزشانیاز دارد، اما نتیجه حاصله با ی، اگرچه به هزینه اولیه و زمان بیشترموفق هایتجربه

 .باشدمیپذیر توسعه

 صورت یکپارچهبه : مهندسی همه جوانب و عناصر سازمانومداصل 

خروجی آن  وشود می مهندسیجوانب موضوع تحلیل و همه  یک ساختمان برای ساختطور که همان

شوند و های اصلی ساختمان محسوب میپالن، نمای داخلی( نقشه) های متنوعی است که برخینقشه

 ات ساختمان هستندتأسیستجهیزات و  طراحیرخانه و ...( کشی، موتوکشی، لولهنقشه برق) برخی دیگر

در معماری سازمانی نیز عالوه بر  ؛ولی همگی در کنار هم برای ساخت ساختمان الزم است ،(2-1 شکل)

اری معم"تدوین و  تحلیل..( نیاز به .، خدمات، فرآیندساختار، ) 2"وکارکسبمعماری "تدوین تحلیل و 

مجموعه این ( که 3-1 شکل) تنیز هسامنیت، ...( افزارها، شبکه، اطالعات، نرم) 3"فناوری اطالعات

 .باشدمی معماری سازمانکننده توصیفو یکپارچه،  5متوازن ،همدیگر با 4همراستا یهاها و نقشهتحلیل

 

                                                      
2 Business Architecture 
3 Information Technology Architecture 
1 Aligned 

5 Balanced 
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 سازیمهندسی و تحلیل همه جوانب در ساختماناصل  2-1 شکل

 

 مهندسی و تحلیل همه جوانب در سازماناصل  3-1 شکل

 معماری سازمانیو دستاوردهای  مزایا 1-2

 قرار زیر است: به ،مزایا و دستاوردهای معماری سازمانی بر اساس دو اصل محوری گفته شده

 شود:منجر به نتایج زیر می «سازی و اجراریزی و طراحی بر پیادهتقدم برنامه»

 ها و اشتباهات در اجراکاریدوباره کاهش  

 بهتر و طول عمر باالتر وری بهره 

 در آینده قابلیت توسعه و گسترش 

 سازی، نگهداشت و توسعه های پیادهکاهش هزینه 

 و منابع موجود  استفاده بهینه از زمان 

 بینی و آمادگی برای شرایط آیندهپیش 

 شود:منجر به نتایج زیر می ،«صورت یکپارچهمهندسی همه جوانب و عناصر سازمان به»

 فیل موالنا() به مدیریت و تحول سازمان نگاه جامع و یکپارچه  

  جوانب و عناصر سازمانتوازن و تناسب بین 
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 ری اطالعاتوکار با فناوراستایی بین کسبهم 

که مزایا و دستاوردهای گفته شده برای معماری سازمانی در محدوده یک سازمان مشخص شد، ضمن این

. باشدمی ی بزرگترنیز شامل همان موارد اما در مقیاس ملی() 6یک دولتمزایای معماری سازمانی در سطح 

 سازمان( با یک شهر) وجود معماری در مقیاس یک ساختمان متفاوت وجود/عد، 1- 1 شکلبرای مثال در 

 .استشدهصورت تمثیلی نشان داده دولت( به)

 

 دولت() سازمان( با شهر) وجود معماری در مقیاس ساختمان تفاوت وجود/عدم 1- 1 شکل

                                                      
1 Government 
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 های معماری سازمانیمعرفی چارچوب 1-3

به عبارت دیگر، معماری است. ، روش و استانداردهای انجام ساختاردر ادبیات معماری سازمانی به معنای  3چوبچار

، چه محصوالتی تولید شودونه انجام گهایی است، چکند که معماری شامل چه عناصر و دامنهچارچوب مشخص می

تواند شامل برنامه و اقدامات چارچوب میت در نهایهای مرجع عمل شود و شود، براساس کدام استانداردها و مدل

 استقرار و نگهداشت معماری سازمانی باشد.آموزش، الزم برای 

  شوند:دسته اصلی تقسیم می چهارصورت کلی به های معماری سازمانی بهچارچوب

 :7منظوره(مهه) های معماری سازمانی عمومیچارچوب

مختلف  شرایطها و اند و به صورت عمومی برای سازماند نشدهها برای دولت یا صنعت خاصی تولیاین چارچوب

، ضروری استعمومی بودن سفارشی سازی در هر صنعت یا کاربرد خاص  دلیلبه البته  ،استفاده هستندقابل

 های معماری سازمانی عمومی به قرار زیر است:ترین چارچوبمعروف

 The Zachman Framework 

 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

 Gartner’s Enterprise Architecture Framework (GEAF) 

 The Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF) 

 … 

 

 :5(دولتی) ملیهای معماری سازمانی چارچوب

تولید ای دولتی ههدایت، حمایت و نظارت بر پیشرفت معماری سازمانی دستگاهبرای ها و توسط دولتها این چارچوب

ها برای کشور اند. اگرچه محتوای این چارچوبصورت رسمی ابالغ و الزام شدهپس از طی مراحل قانونی بهاند و شده

های مرجع تولید شده دربردارنده مخزن غنی از دانش و و مدلها راهبردشناسی، اما روش ،استشدهخاصی تهیه 

سازی مورد استفاده سایر صنایع و کشورها نیز قرار گیرد. اند با سفارشیتومعماری سازمانی است که می هایتجربه

 به قرار زیر است: دولتی() ملیهای معماری سازمانی ترین چارچوبمعروف

 

 Korea Government Enterprise Architecture (KGEA) 

                                                      
3 Framework 

1 General-purpose Enterprise Architecture Frameworks 

2 National (Government) Enterprise Architecture Frameworks 
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 Australian Government Architecture (AGA) 

 Singapore Government Enterprise Architecture (SGEA) 

 Netherlands Government Reference Architecture (NORA) 

 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 

 United Kingdom Reference Architecture (UKRA) 

 Government Enterprise Architecture for New Zealand (GEA -NZ) 

 Finland National Enterprise Architecture 

 Bahrain National Enterprise Architecture Framework  

 Saudi Arabia National Enterprise Architecture 

 Oman e-Government Architecture Framework (OeGAF) 

 Jordan e-Government Architecture Framework (e-GAF) 

 Egyptian Government Enterprise Architecture Framework (EGEAF) 

 … 

 

 :11های معماری سازمانی نظامیچارچوب

 وکارهای بنیادین عملیات نظامی با حوزه کسبدلیل تفاوتاند و بهتولید شدهتوسط نهادهای نظامی ها این چارچوب

های آن قابل در حوزه تخصصی نظامی کاربرد دارند، اگرچه برخی مفاهیم و تکنیکتنها سازمانی و اداری( )

 به قرار زیر است: نظامیهای معماری سازمانی ترین چارچوبمعروف .باشدمینیز سایر صنایع  برای گوبرداریال

 NATO Architecture Framework (NAF) 

 Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) 

 Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM) 

 British Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF) 

 France DGA Architecture Framework (AGATE) 

 The Australian Defence Architecture Framework (AUSDAF) 

 Department of National Defence Canadian Architecture Framework (DNDAF) 

 … 

 

 :11، ...(مخابرات بانک، بیمه،) صنایعص های معماری سازمانی مختچارچوب

بانک، بیمه، ) وکار مشخصیهای مرجع( توسط صنایع و بخش خصوصی برای حوزه کسبو مدل) هااین چارچوب

شناسی جدیدی برای معماری مفاهیم بنیادی و روشارائه اند. ازآنجا که هدف تولیدکنندگان مخابرات، ...( تهیه شده

محتوای تخصصی صنعت  لیو ،اندهای عمومی استفاده نمودهاز قالب سایر چارچوب کلیطور بهاست، نبودهسازمانی 

                                                      
11 Military Enterprise Architecture Frameworks 

11 Industry-specific Enterprise Architecture Frameworks 
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مختص های معماری سازمانی ترین چارچوبمعروف اند.های مرجع در آن قرار دادهمورد نظر را در قالب الگوها و مدل

 به قرار زیر است: صنایع

 TeleManagement Forum (TM Forum) Frameworx 

 Banking Industry Architecture Network (BIAN) 

 IBM Information FrameWork (IFW) for Banking Industry 

 Automotive Architecture Framework (AAF) 

 Supply Chain Operations Reference model (SCOR) 

 Insurance Application Architecture (IAA) 

 … 

 ر ایرانهای معماری سازمانی دتاریخچه فعالیت 1-4

در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد، پس از  1333مرتبط با معماری سازمانی در سال مقدماتی  هایفعالیتاولین 

مقیاس  در سازمانی معماری با مرتبط هایاولیه، شروع رسمی فعالیت هایتجربهسازی و کسب چندین سال فرهنگ

 عالی شورای دبیرخانه پوشش تحت ،ایران تاطالعا معماری فنی کمیته تأسیسو با  1312در سال  یکشور

. گرفت قرار اولویت در سازمانی معماری بومی دانش ترویج و کسب آن دنبال به و رقم خورد، رسانیاطالع

 کشور در سازمانی معماری تخصص و دانش شدننهادینه در اصلی محرک توانمی را فنی کمیته دستاوردهای

 رده به ایران جایگاه سازمانی، معماری حوزه در 12المللیبین مرجع نهادهای یابیارز اساس بر که ای گونههب دانست،

 . بود رسیده صنعتی کشورهای از بسیاری از باالتر و نهم

 بر تکمیلی تحصیالت دانشجویان و اساتید نیز هاهدانشگا در اطالعات، معماری فنی کمیته هایفعالیت با زمانهم

 کارشناسی و دکترا) تکمیلی تحصیالت نامه پایان هاده از بیش آن حاصل که شدند متمرکز سازمانی معماری حوزه

 .است ،شده منتشر فنی پژوهش و مقاله عنوان صدبه  نزدیک و( ارشد

 هایشرکت و دولتی هایدستگاه برای کاربردی یهاهپروژ اجرای فنی، و علمی تحقیقات کنار در 11 دهه اسطاو از

 شدند فعال سازمانی معماری هایطرح اجرای و تدوین حوزه در مشاور شرکت چندین و گسترش یافت نیز خصوصی

را  تولیدی و خصوصی هایشرکت تا دولتی هایسازمان و هاوزراتخانه ازای آنها طیف گسترده مشتریان که

 بزرگ پروژه 111 به نزدیک اجرای ایران، در سازمانی معماری هایتجربه دهه دو به نزدیک دستاورد. فتگردربرمی

 .است بوده فاوا جامع طرح و سازمانی معماری

                                                      
12 Enterprise Architecture Survey 2005 [IFEAD] 
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 به شد موفق بهشتی شهید دانشگاه سازمانی، معماری حوزه کاربردی و پژوهشی هایبا گسترش فعالیت 11 سال در

کسب نموده و از  را سازمانی معماری رشته در ارشد کارشناسی دانشجوی پذیرش مجوز ملی دانشگاه اولین عنوان

 معماری به مختص دروس گذراندن از پس و پذیرش مقطع این در تا اکنون، هرساله دانشجویان عالقمند 13سال 

 .شوندمی کار بازار وارد سازمانی

 فناوری سازمان حمایت با 21 سال در سرانجام متعدد، موفق یهاهپروژ اجرای نیز و پژوهشی هایفعالیت گسترش با

 متدهای استانداردسازی و آموزش ترویج، هدف با گراسرویس سازمانی معماری اولین آزمایشگاه ایران، اطالعات

 . شد تأسیس کشور در گراسرویس سازمانی معماری

 هایفعالیت مجموعه ایران، سازمانی معماری ملی برنامه و چارچوب تدوین طرح تصویب با و 21 سال در سرانجام

 الکترونیکی دولت توسعه کمیسیون هدایت تحت گذشته از ترجممنس کشور در سازمانی معماری اجرایی و فنی علمی،

 منتشر شد.تهیه و  25نسخه اول چارچوب معماری سازمانی در سال در نهایت در همین راستا  .گرفت قرار

 های مهم معماری سازمانی به قرار زیر است:شمار فعالیتبراساس توضیحات فوق، سال

 1333 نی در وزارت جهاد سازندگیمعماری سازما: شروع اولین طرح 

 1312  :رسانی جهت ترویج و کمیته فنی معماری اطالعات زیرمجموعه شورای عالی اطالع تأسیس

 بسترسازی موضوع

 1313  :انتشار یک شماره از نشریه تکفا مختص موضوع معماری سازمانی 

 1311 ای کمیته فنیههای معماری سازمانی به واسطه فعالیتدنیا در فعالیت نهم: کسب رتبه 

 1315پایان فعالیت رسمی کمیته فنی معماری اطالعات با تغییر دولت و رئیس شورا : 

 1315 تعیین معماری سازمانی به عنوان یکی از محورهای اصلی دوازدهمین کنفرانس ساالنه انجمن :

 کامپیوتر ایران

 1311 :تصویب دوره کارشناسی ارشد معماری سازمانی توسط وزارت علوم 

 1313اولین دوره پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی : 

 1321 :گرا در دانشگاه شهید بهشتیسرویساولین آزمایشگاه معماری سازمانی  تأسیس 

 1323تصویب طرح تهیه چارچوب معماری سازمانی ایران : 

 1321 : ی سازمانی در پنج استان کشورپنج آزمایشگاه معمار تأسیسشروع طرح توانمندسازی و 

 1325 چارچوب معماری سازمانی ایران 1: انتشار نسخه 
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 چارچوب ملی نیاز بهدالیل  1-5

های معماری سازمانی انواع چارچوب و تشریحای پیشین ضرورت معماری سازمانی و اهمیت چارچوب هبخشدر 

کلیدی سؤال شود، اما ابتدا سه بیان می سازی یک چارچوب ملیدر این بخش دالیل انتخاب و سفارشی .شدمعرفی 

 . شودمیدر این حوزه نیاز به پاسخگویی دارد که در ادامه آورده 

 دالیل نیاز به یک چارچوب ملی معماری سازمانی 1-1 جدول

 معماری سازمانیملی یک چارچوب  نیاز بهدالیل و توجیه 

 نیاز به چارچوب داریم؟ ارچسوال:

 

استاندارد ) چارچوب داشتن، لذا بدون نظام، روش و استاندارد انجام معماری استچارچوب به معنای 

 .نیستبخش نتیجهممکن نبوده یا مناسب، انجام معماری  (و دستورالعمل

 هست.معماری سازمانی نیاز به چارچوب برای : نتیجه

 های مختلفی استفاده کنند؟توانند از چارچوبی میهای اجرایآیا دستگاهسوال: 

 

نمایند، نتایج و  های مختلفی را انتخاب و سفارشیهای اجرایی کشور، چارچوبکه دستگاهدرصورتی

برخالف اهداف دولت ) نیستپذیر و هماهنگ دستاوردهای معماری سازمانی در سطح کشوری تعامل

 الکترونیکی(

 است. (دولتی) رچوب ملیچا یک: نیاز به نتیجه

 نمود؟ ستفادها« ملی»به عنوان چارچوب دیگر کشورها  چارچوب توان ازآیا میسوال: 

 

خاصی نیستند، و دولت که وابسته به کشور  بازهای بر خالف برخی استانداردها و فناوری

عه دولت های توسباید با اسناد باالدستی و برنامه طور مشخصبههای معماری ملی چارچوب

کشور از چارچوب معماری سازمانی طور مثال بهتوان نمی، لذا هماهنگ باشند کشورالکترونیکی 

 های اجرایی کشور ایران استفاده نمود.دستگاهیکپارچگی معماری برای هدایت و  استرالیا

 .شود سفارشیبراساس نیاز داخلی تدوین و  باید چارچوب ملی: نتیجه
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 گونه جمع بندی نمود:توان اینمی ،شدهفتهبا توجه به نکات گ

های اجرایی برای دستگاهثر ؤممعماری سازمانی ایران، هدایت  (ملی) هدف از تدوین چارچوب

های دولت های معماری سازمانی، هماهنگ با اهداف و سیاستسازی اثربخش طرحو پیاده تدوین

 . الکترونیکی است

 قابل بررسی است.مهم جنبه دو این امر از  دالیل و ضرورت

  های معماری سازمانی در بیش از یک دهه اجرای طرح هایتجربهشناسی براساس بررسی و آسیب

سازی و که نبود یک چارچوب و استاندارد باالدستی، عدم ظرفیت استشدههای اجرایی مشخص دستگاه

نی در حوزه معماری سازمانی، های قانوها و نظارتمشوقثرنبودن ؤمتوانمندسازی بخش دولتی و خصوصی، 

های معماری سازمانی و سازی برای مدیران سازمانی، عدم ارزیابی نتایج طرحنبودن آموزش و فرهنگکافی

های گذشته اقدام به تدوین های اجرایی که طی سالباعث شده تعداد زیادی از دستگاه ،سایر عوامل مرتبط

فقدان سازی و نگهداشت طرح معماری نشوند. از طرف دیگر ادههای معماری سازمانی نمودند موفق به پیطرح

سازی های اجرایی که اقدام به تدوین و پیادهمعماری در کشور باعث شد دستگاهملی  برنامهیک چارچوب و 

های تولید در نتیجه خروجی ؛معماری سازمانی نمودند، هرکدام از یک چارچوب یا الگوی جهانی استفاده کنند

در کشور نیز  دولت الکترونیکیهای توسعه با الزامات و سیاست برخیپذیر و هماهنگ نبوده، حتی شده تعامل

 .منطبق نباشد

   موفق جهانی مشخص شد که کشورهای پیشرو در حوزه دولت  هایتجربهاز طرف دیگر با مطالعه

ب و برنامه جامعی برای های اجرایی به تدوین معماری سازمانی، چارچوالکترونیکی عالوه بر الزام دستگا

از میان ده کشور اول ) اندهای دولتی اجرا نمودههدایت، حمایت و نظارت بر پیشرفت معماری سازمانی دستگاه

، هشت کشور دارای چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی 2115بندی دولت الکترونیک در سال رتبه

 هستند(. 

مواد مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با موضوع مندرج  و جهانی و در راستای داخلی هایتجربهبا توجه به نتایج بررسی 

 در کشور اطالعات فناوری عالی شورای جلسه ششمین مصوب «الکترونیکی دولت توسعه اجرایی و فنی ضوابط»در 

 و شصت و صدیک مصوب «های اجرایین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاهآیی» ،21/12/1322 تاریخ

 پنجم برنامه قانون 11 ماده الف بند اجرایی نامه آیین» و 11/1/1323 تاریخ در اداری عالی شورای جلسه مینچهار

ایران تصویب و با مدیریت کمیسیون توسعه دولت سازمانی  معماری چارچوبو استقرار  تدوین ،«ایران. ا.ج توسعه

 شد. اجراالکترونیکی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط 
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 ساختار گزارش  1-6

که یکی  «شناسیچارچوب و روش»بخش  تفصیلیاین سند جهت معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران و تشریح 

 به قرار زیر است: و ساختار آناست، تهیه شده  آناز چهاربخش اصلی 

 معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران در فصل دوم. 

 «در فصل سوم «چارچوب مدیریت معماری.  

 « چهارمدر فصل  «توسعه معماریروش.  

 «پنجمدر فصل  «چارچوب محتوایی معماری.  

 «مششدر فصل  «هاها و نمونه مثالودها، تکنیکمرهن. 

 «الف() سند در پیوست «نامهواژه. 
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 معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران 2 

و استانداردهای انجام  العمل، الگوهادستورساختار،  کنندهبه معنای عام توصیف 13«چارچوب معماری سازمانی ایران»

اصلی است و برای دو  11چهار بخشدربردارنده  و های اجرایی کشور استدر سطح دولت و دستگاهمعماری سازمانی 

ها و چارچوبهای تحلیلی نمونه چندین سال بررسی این چارچوب براساس. استشدهگروه از مخاطبان تهیه 

ی از این یها. بخشاستشدها و انطباق آن با نیازهای کشور طراحی و منتشر معماری در دیگر کشوره هایتجربه

دهه معماری سازمانی در کشور طراحی بیش از دو هایتجربهو براساس  بومیصورت به طور کاملبه چارچوب

 و نمونه مشابهی در جهان ندارد. استشده

 :استشدهتقسیم امنه شش زیرد به، دامنه معماری چارچوب معماری سازمانی ایراندر 

 به عنوان ورودی معماری سازمانی() 15دامنه برنامه راهبردیزیر 

 وکار دامنه معماری کسبزیر 

 11دامنه معماری اطالعات و دادهزیر 

 13افزارهای کاربردیدامنه معماری نرمزیر 

 11دامنه معماری زیرساخت فناوریزیر 

 12دامنه معماری امنیتزیر 

های مرجع روش توسعه معماری، چارچوب محتوایی معماری، مدل) چارچوب 21هایفهمؤلها و لذا محتوای کلیه بخش

 اند.شده دوینو ...( مبتنی بر این شش زیردامنه ت

که گونه که از نام آن مشخص است یک چارچوب و مدل است و تا زمانیچارچوب معماری سازمانی ایران همان

سازی قرار نگیرد، منجر به تغییر و تحول در رد استفاده و پیادهو کاربردی توسط متولیان مربوطه مومؤثر صورت به

 های زیرمجموعه نخواهد شد.سطح دولت و دستگاه

                                                      
13 Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) 

11 Section 

15 Strategic Planning 

11 Information & Data Architecture 

13 Application Architecture 

11 Technology Infrastructure Architecture 

12 Security Architecture 

21 Components 
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 چارچوب معماری سازمانی ایرانهای مؤلفهها و بخش 2-1 

ها . بخشاستشدهچارچوب معماری سازمانی ایران دارای چهار بخش اصلی است و برای دو گروه از مخاطبان تهیه 

 .شودمینشان داده  1-2 شکلچارچوب در های لفهؤمو 

 

 چارچوب معماری سازمانی ایرانهای مؤلفهها و بخش 1-2 شکل

 

 شناسی:چارچوب و روش

دانش و »معادل ، شوندده میشرح داصورت کامل بهبعدی های فصلدر که  21«شناسیچارچوب و روش»بخش 

ین اهدهد. بپاسخ می «شودمعماری چیست و چگونه انجام می»به سوال  است وانجام معماری سازمانی  «روش

 است: زیراصلی در آن قرار داده شده که به قرار  مؤلفهمنظور چهار 

 سازمانیهای الزم برای معماری ها و مهارتنقشاصول، ساختار، : 22چارچوب مدیریت معماری 

                                                      
21 Framework & Methodology 

22 Architecture Management Framework 
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  ها(ها، خروجیها، فعالیتفازها، ورودی) : مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی23روش توسعه معماری 

 که در روش توسعه معماری، تولید ) بندی آنهاهای معماری و نحوه طبقهفرآورده: 21چارچوب محتوایی معماری

 شوند(می

 بوده و  مفیدجانبی که برای انجام معماری سازمانی  : اسناد تکمیلی و25هاها و نمونه مثال، تکنیکرهنمودها

 .دیابمیصورت مستمر تکمیل و توسعه به

 های مرجع ملی:مدل

 الگوها و استانداردهای آماده معماری در مقیاس ملی»توان آن را معادل که می 21«های مرجع ملیمدل»بخش 

دهد. پاسخ می «؟های مرجع باالدستی تدوین شودمعماری براساس چه استاندارد و الگو»دانست، به سوال  «دولت()

 است: زیردولت( تهیه شده که به قرار ) منظور شش مدل مرجع در مقیاس ملی اینهب

 های اجرایی(دستگاه) های ارزیابی عملکرد در دولتبندی و نمونه سنجه: طبقه23مدل مرجع عملکرد 

 های دستگاه) ( اصلی و پشتیبانی در دولتکارکردهای) بندی و نمونه خدمات: طبقه21مدل مرجع خدمات

 اجرایی(

 های اجرایی(دستگاه) های اصلی و پشتیبانی در دولتبندی و نمونه داده: طبقه22مدل مرجع داده 

 افزارهای کاربردی اصلی و پشتیبانی در دولتبندی و نمونه نرم: طبقه31افزارهای کاربردیمدل مرجع نرم 

 های اجرایی(دستگاه)

 های اجرایی(دستگاه) فاوا در دولت یابزارها و بندی و نمونه استانداردها: طبقه31فناوری مدل مرجع 

 های اجرایی(دستگاه) های امنیتی فناوری اطالعات در دولتبندی و نمونه کنترل: طبقه32مدل مرجع امنیت 

 اند.ای تشریح شدههای مرجع در اسناد جداگانهمدل

                                                      
23 Architecture Development Method 

21 Architecture Capability Framework 

25 Guidelines, Technics & Sample Cases 

21 National Reference Models 

23 Performance Reference Model (PRM) 

21 Business-Service Reference Model (BSRM) 

22 Data Reference Model (DRM) 

31 Application Reference Model (ARM) 

31 Technology Reference Model (TRM) 

32 Security Reference Model (SRM) 
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 های مرجع بخشی:مدل 

الگوها و استانداردهای آماده معماری در مقیاس یک »توان آن را معادل که می 33«های مرجع بخشیمدل»بخش 

 «؟معماری براساس چه استاندارد و الگوهای تخصصی تدوین شود»دانست، به سوال  «وکارصنعت یا خوشه کسب

تدوین و  حاکمیتیهای صورت متمرکز توسط نهادبههای چارچوب که دهد. این بخش برخالف سایر بخشپاسخ می

های مرجع بخشی . نمونه مدلشودمیوکار در کشور تدوین و تکمیل های کسبمنتشر شده، توسط صنایع و خوشه

 است: زیربه قرار  شود،تواند توسط متولیان مربوطه تدوین می که

  بانکصنعت مدل مرجع 

  بیمهصنعت مدل مرجع 

  مخابراتصنعت مدل مرجع 

  نقلوحملصنعت مدل مرجع 

 مدل مرجع صنعت انرژی 

 مدل مرجع بهداشت و درمان 

 مدل مرجع شهرداری 

 و سایر موارد مشابه 

 برنامه ترویج و استقرار:

برای استقرار  «هاها، الزامات و بسترسازیمشوق»توان آن را معادل که می 31«برنامه ترویج و استقرار»بخش 

 است:اصلی  مؤلفهچارچوب معماری سازمانی دانست شامل چهار 

 های اجرایی و سایر ضوابط فنی و اجرایی استقرار معماری سازمانی: سند قانونی باالدستی که تکالیف دستگاه

 .کندنهادهای حاکمیتی مرتبط را مشخص می

 سازی برای سازی، توانمندسازی و فرهنگسازی و توانمندسازی: برنامه حمایتی در جهت ظرفیتظرفیت

های مشاور و پیمانکار پژوهشی، شرکت-ها و مراکز علمیهای اجرایی، دانشگاههذینفعان موضوع اعم از دستگا

 معماری و سایر نهادهای مرتبط.

 های اجرایی از جهت سازی معماری سازمانی در دستگاهها و نتایج پیادهارزیابی معماری سازمانی: ارزیابی طرح

 .های اجرایی در معماری سازمانیپایش میزان پیشرفت دستگاه

                                                      
33 Sector Reference Models 

31 Implementation & Promotion Program 
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  های جدید کشور و های چارچوب براساس نیازمندیمؤلفهای روزرسانی دورههروزرسانی و توسعه چارچوب: بهب

 تغییرات دانش و فناوری در جهان

 

 مخاطبان چارچوب معماری سازمانی ایران:

برداران از این چارچوب ، بهرهداده شدهنشان  1-2 شکلکه در مرکز  35«مخاطبان چارچوب معماری سازمانی ایران»

نمایند. مخاطب سازی میهای گفته شده، تدوین و پیادههستند که طرح معماری سازمانی را به کمک مجموعه بخش

ارایه بر  تأکیدحاکمیت( است که معماری دولت را با ) اصلی چارچوب معماری سازمانی ایران در سطح باال، دولت

های اجرایی نیز کند. دستگاههای اجرایی را مشخص میراه کالن برای دستگاهوین و نقشهخدمات الکترونیکی تد

 .کنندمیسازی تدوین و پیاده ،را در محدوده سازمان خود و هماهنگ با معماری دولتمعماری سازمانی طرح 

توانند لتی کشور نیز میهای غیردوعالوه بر مخاطبان مستقیم چارچوب معماری سازمانی ایران، کلیه صنایع و بخش

چنین اسناد چارچوب منبع غنی از دانش فنی معماری سازمانی را فاده نمایند. هماست، شدهاز دانش و منابع فنی منتشر 

کاربردی توسط فنی و های ساز تولید مقاالت و پژوهشو زمینه دادهدر اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار 

 .شودیمها و مراکز پژوهشی دانشگاه

 های بومی چارچوب معماری سازمانی ایرانویژگی 2-2

بومی و براساس  صورتبهچارچوب معماری سازمانی ایران هایی از همانطور که در ابتدای این فصل گفته شد، بخش

 دهه معماری سازمانی در ایران طراحی شده و نمونه مشابهی در جهان ندارد.های بیش از دوتجربه

 چارچوب معماری سازمانی ایران به قرار ذیل است:اص و خ های بومیویژگی

 عدم وابستگی به چارچوب و استانداردهای دیگر کشورها 

های مرجع بسیاری از کشورها متکی و مبتنی بر چارچوب معماری سازمانی ایاالت متحده چارچوب و مدل

یت کشور مرجع امکان توسعه یافته است و لذا چارچوب تهیه شده بدون حماآمریکا یا دیگر کشورهای توسعه

صورت کامال مستقل و مبتنی بر استانداردهای باز و و بروزرسانی ندارد، اما چارچوب معماری سازمانی ایران به

غیرحاکمیتی)از جمله توگف( تدوین شده است. همچنین دانش غنی داخلی در حوزه معماری های چارچوب

نامه تحصیالت تکمیلی و انتشار مقاالت معتبر در سازمانی که حاصل آن تدوین بیش از یکصد پایان

                                                      
35 Iran Enterprise Architecture framework Audience 
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 مراجع و مشاورانبه علمی المللی طی دو دهه گذشته است، نقش مهمی در عدم وابستگی های بینژورنال 

 دیگر کشورها داشته است.

 محورقراردادن خدمات دولت الکترونیکی 

ویژه پرداخته شده است و مدل مرجع صورت تنها به الیه خدمات بهدر چارچوب معماری سازمانی ایران نه

گرایی به های مرجع ملی با این نگاه تهیه شده، بلکه پارادایم سرویسخدمات به عنوان یکی از مهمترین مدل

های چارچوب مدنظر بوده است. همچنین در عنوان یکی از اصول اصلی معماری در تمامی بخش

لی )عملیاتی( که منجر به ارایه خدمت به ذینفعان بیرونی قراردادن بهبود و اتوماسیون فرآیندهای اصاولویت

راه دولت الکترونیکی نیز مورد شود بر فرآیندهای پشتیبانی و ستادی، در اسناد باالدستی از جمله نقشهمی

 است. بودهتاکید 

 معماری سازمانیملی بوم زیست  

است، مبتنی بر شرایط و توانمندی  بوم معماری سازمانی که برای استقرار چارچوب ملی طراحی شدهزیست

های معماری های کشور در پژوهش و نظارت بر طرحباتوجه به سابقه دانشگاه ؛بومی کشور است. برای مثال

های واجد شرایط اختصاص داده شده سازمانی، اولویت ایجاد مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی به دانشگاه

کنند. های اجرایی ورود نمیعتبارسنجی معماری سازمانی دستگاهاست و نهادهای حاکمیتی مستقیما به ا

اسناد  هایسیاستبوم معماری سازمانی و ارتباط فعال با صنعت از ها در زیستپررنگ شدن نقش دانشگاه

 باالدستی کشور و اقتصاد دانش بنیان نیز هست.

 گانه کارکردی خدماتالگوهای ده 

صرف استفاده از تعاریف  ،های اجراییدستگاهعملیاتی -اصلیهی خدمات دبرای شناسایی، ارزیابی و اولویت

 "کارکردی"بندی خدمات از جهات هایی برای طبقهاولیه و تعدادی مثال کافی نیست و نیاز به الگوها و قالب

ها و که در سایر چارچوبخدمات  "موضوعی"بندی مدل مرجع خدمات، عالوه بر طبقه است. "موضوعی"و 

در هیچ مرجع که  هستنیز  "کارکردیگانه دهالگوهای " وجود دارد، دربردارندهالمللی بینی مرجع هامدل

 دیگر جهانی وجود نداشته و صرفا حاصل تجارب و دانش بومی معماران خبره کشور است.

 مدل اختصاصی ارزیابی بلوغ معماری سازمانی 

ن براساس دانش و تجربیات داخلی کشور تهیه شده ها و روش ارزیابی مدل بلوغ معماری سازمانی ایراشاخص

به تنها ندارد. این مدل نهنیز ها المللی نیست، اگرچه تناقضی با اصول آنهای موجود بیناست و مشابه مدل

گیری نموده و نقاط ضعف را کند میزان توانمندی و بلوغ برنامه معماری سازمانی را اندازهها کمک میسازمان

 کند. ، بلکه اقدامات الزم برای افزایش سطح بلوغ فعلی به مطلوب را نیز مشخص میطرف کنندشناسایی و بر
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 های دولت الکترونیکیارتباط با سایر برنامه 2-3 

های فاوا با اهداف و ماموریت سازمان شده و یکپارچگی را راستاسازی فعالیتاز آنجاکه رویکرد معماری منجر به هم

ی اجرایی با یکدیگر، وجود هاهبا توجه به ضرورت هماهنگی دستگا ،تضمین می کند ی مختلف سازمانیهاهدر الی

با استناد به آن اقدام به تدوین اسناد معماری خود نمایند، منجر به  هاهیک چارچوب معماری در سطح دولت که دستگا

صورت فنی و با نگاه هبعبارت دیگر یک چارچوب واحد و مرجع که به ها در سطح ملی می شود.هماهنگی سازمان

و حتی غیردولتی( را مشخص می کند، کامل ) ی دولتیهاهمعمارانه الزامات دولت الکترونیک و هماهنگی دستگا

 ای معماری سازمانی در سطح ملی است. هکننده ارزش

سهیل و پذیری یعنی تتوان گفت هدف برنامه دولت الکترونیکی با نگاه کمینه تحقق تعاملبندی میدر جمع

است، اما با نگاه  (بدون ورود به ساختار و معماری هر دستگاه)های با یکدیگر استانداردسازی نحوه تعامالت دستگاه

های تری مدنظر است و آن اصالح و کارامدسازی همه الیهدر برنامه دولت الکترونیکی هدف بزرگ جامع و کامل

پذیری بین سازی بستر مناسب برای تعاملکه یکی از نتایج آن نیز فراهم (2-2 شکل)ها استمعماری دستگاه

  دستگاهی خواهد بود.

 
 پذیری در برنامه دولت الکترونیکیرابطه معماری سازمانی با تعامل 2-2 شکل
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 بوم معماری سازمانیزیست 2-4

 موفقیت الزامات و جوانب همه رعایت تضمین برای و ایران سازمانی معماریرار موفق چارچوب استق راستای در

 . (3-2 شکل) استشده طراحیمعماری سازمانی  31بوممدل زیست و تحلیلهمه عوامل و ذینفعان  ،موضوع

 
 بوم معماری سازمانی در ایرانزیست 3-2 شکل

 

 سازمان فناوری اطالعات ایرانالکترونیکی،  کمیسیون توسعه دولتجمله از)نهادهای حاکمیتی و باالدستی  مسؤولیت

 های مشاورشرکتهای اجرایی است. ستگاهدانونی برای ق-فنی ضوابطچارچوب و تدوین  (استخدامیوو سازمان اداری

چارچوب معماری بر  یمبتنقانونی و کنند طرح معماری را مطابق با ضوابط ها کمک میبه سازمان معماریو مجری 

ت نتایج بایسمی های معماری سازمانی(زمایشگاهآ) اعتبارسنجی معماری سازمانیمراکز . سازمانی ایران تدوین نمایند

تا اطمینان حاصل شود که نتایج مورد انتظار محقق شده تدوین شده معماری سازمانی را ارزیابی و اعتبارسنجی نمایند 

 .د گرفتو همچنین تولید دانش و تربیت نیروی انسانی توانمند را به عهده خواهن است

ضمن استفاده از چارچوب معماری سازمانی ایران، وظیفه دارند  میهای اجرایی به عنوان مخاطب مستقستگاهد نهایتا،

 -سازیوآمادهچرخه معماری سازمانی)آموزشی فنی ارایه شده توسط نهادهای حاکمیتی، داردهااستانچارچوب و 

 مایند.ننفعان)مشاوران معماری و مراکز اعتبارسنجی( اجرا دیگر ذیارزیابی معماری( را با کمک -تدوین معماری

                                                      
31 Ecosystem 
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 سوم فصل

 تشریح مولفه چارچوب مدیریت معماری
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 معماری مدیریتچارچوب  مؤلفهتشریح  3

اصول معماری، کننده است که توصیف «شناسیچارچوب و روش»اصلی  مؤلفهین لوا، «معماری مدیریتچارچوب »

 است. معماری، همچنین ابزارهای مورد نیاز معماری مدیریت م تیهای مهارتساختار و 

به تفصیل  مؤلفهاین اجزای معماری ارائه و در ادامه مدیریت و نکات مربوط به چارچوب  هافرضپیشدر ابتدا برخی 

 شوند.معرفی می

 سازی ساده سازی وهای چابکگاهداقتباس شده و سپس با توجه به دی 33، از توگفچارچوب مدیریت معماری

اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات  خصوصبهداخلی کشور،  هایتجربهاست. دانش و شده معماری سفارشی

 تأثیرسازی این بخش دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماری سازمانی کشور در تدوین و سفارشی

 سزایی داشته است.هب

 مدیریتی الزم برای و ابزارها هامهارت ،هاقشساختار، ناصول، دربردارنده  چارچوب مدیریت معماری 

 معماری سازمانی است، جزئیات بیشتر در توگف و سایر مراجع معماری قابل دسترس است.

  فصلهای معماری در دادنیها و تحویلفرآورده ؛«روش توسعه معماری» فصلمراحل و روش انجام کار در 

ها و نمونه رهنمودها، تکنیک» فصلنمودهای کاربردی در ها و رهنمونه مثال ؛«چارچوب محتوایی معماری»

 شوند.تکرار نمی جاو در این انداین سند هستند، تشریح شده فصولکه از دیگر  «هامثال

 صنایع( مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخش ) دولتی( و بخشی) های مرجع ملیالگوها و مدل

های چارچوب معماری سازمانی ایران است، قرار دارد دیگر از بخش که یکی «های مرجع ملی و بخشیمدل»

 شود.و در اینجا تکرار نمی

  که یکی  «برنامه ترویج و استقرار»ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخش

 شود.میهای چارچوب معماری سازمانی ایران است قرار دارد و در اینجا تکرار ندیگر از بخش

 اصول معماری 3-1

طور که از قرار گیرد. همانمورد توجه باید ها گیریتصمیماصول یعنی قواعد و رهنمودهای کلی و پایدار که برای 

صورت توانند بهوکار نباید تغییر کنند. اصول میتعریف آن مشخص است اصول به سرعت و با هر تغییری در کسب

 زمانی یا فراسازمانی تعریف شوند.ای، سایا حوزه جامعکالن یا جزئی، 

طور بهبه صورت کلی دو نوع اصول در سازمان قابل تعریف است. نوع اول اصول موضوعی و غیرمعماری است که 

انسانی، مالی، تدارکات، فاوا، ..( و در موضوعات مختلف تعیین مثل منابع) های مختلف سازمانتوسط حوزهمعمول، 
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شود، یست. نوع دوم اصول مرتبط با معماری سازمانی است که در این بخش توصیف میشوند و موضوع این سند نمی

برای توصیف اصول معماری،  است. 31«اصول معماری»منظور  ،در ادامه هرجا از عبارت اصول استفاده شودبنابراین 

وکار، اطالعات و کسب) شوند و سپس به تفکیک هر دامنه معماریمعرفی میمعماری ابتدا اصول عمومی و مشترک 

 . شودمیافزارهای کاربردی، زیرساخت فناوری( اصول مربوطه تعریف داده، نرم

فهم، جامع و باثبات باشند و مطابق با نیازمندی سازمان، سفارشی و قابلباید مجموع اصول معماری در یک سازمان 

 . منجر شودن اصول جدیدی نیز بومی شوند که این موضوع ممکن است به تغییر برخی اصول زیر یا اضافه شد

 اصول عمومی و مشترک معماری 3-1-1

 ها و مراحل معماری باید مورد توجه قرار گیرد و عبارتند از:دامنه مهکه در هاست منظور اصول معماری 

 تطابق با قوانین و مقررات 

 های معماری باید منطبق با قوانین و مقررات کشور باشد.ات و طراحیمکلیه تصمی

 ع ملی بر سازمانیتقدم مناف 

شود باید بر اساس تقدم منافع ملی و اهداف هایی که در معماری انجام میها و طراحیگیریمجموعه تصمیم

 دولت بر منافع و اهداف سازمان باشد.

 تقدم منافع سازمان بر واحد 

فع و اهداف باید بر اساس تقدم منا ،شودهایی که در معماری انجام میها و طراحیگیریمجموعه تصمیم

 سازمان بر منافع و اهداف یک واحد یا حوزه باشد.کل

 استایی با برنامه راهبردی سازمانرهم 

عنوان سند راستا با برنامه راهبردی سازمان بههای معماری سازمانی باید همها و خروجیهمه فعالیت

 باالدستی سازمانی و ورودی اصلی معماری، تدوین شود.

 دقابلیت استفاده مجد 

برای سایر ) مبتنی بر قابلیت استفاده مجددباید وکار یا فاوا های معماری در کسبمؤلفهسازی طراحی و پیاده

 مدت پرهیز شود.ها، کاربردها، مخاطبان( انجام شود و از نگاه مقطعی و کوتاهحوزه
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 تقدم یکپارچگی ذاتی بر اتصاالت موردی 

به  نیازیصورت ذاتی در طراحی و معماری رعایت شود تا باید بهوکار یا فناوری اطالعات یکپارچگی در کسب

 های غیریکپارچه نباشد.مؤلفهایجاد اتصاالت موردی بین 

 گراییپارادایم سرویس 

، مجدد استفاده( استاندارد قابلسرویس) هایمؤلفهکه مبتنی بر تعریف الگویی گرایی به عنوان سرویس

 های معماری باید مورد توجه قرار گیرد.در همه دامنه ،پذیر استو انعطاف محورمشتری

 امنیت و محرمانگی 

و توجه به محرمانگی و سطوح دسترسی  یو استانداردهای امنیت هاسیاستمعماری سازمانی باید با رعایت 

 های معماری تقویب امنیت در همه دامنه انی موجبانجام شود، در این صورت نتایج معماری سازم

 .شودافزارهای کاربردی، زیرساخت فناوری( میاطالعات و داده، نرم وکار،کسب)

 پذیریسیبآیش بازدارندگی و کاهش افزا 

ها و کشور، در معماری سازمانی باید به مباحث پدافند غیرعامل در تمامی دامنهخاص باتوجه به شرایط 

 شود.توجه ویژه موضوعات 

 معماری اصول مختص به یک دامنه 3-1-2

 عماری که مختص یک دامنه و محدوده مشخص معماری هستند و عبارتند از:منظور اصول م

 وکار:اصول معماری کسب

 گذاری، هدایت و نظارتت به سیاستهای دولتی از مالکیت و مدیریتغییرنقش دستگاه 

با توجه به جمیع شرایط و جوانب موضوع، باید ها قانون اساسی دستگاه 11های اصل مطابق با سیاست

ها از مالکیت و مدیریت مستقیم به ای اصالح و بازبینی نمایند که نقش دستگاهگونهها و خدمات را بهدفرآین

 گذاری، هدایت و نظارت تغییر یابد.سیاست

  یکبارهسازی و تدریجی بر بهینهتقدم بهبود مستمر 

اجرا گام ولی مستمر و قابلهبصورت گامها، خدمات( تاحد امکان باید بهفرآیندساختار، ) وکارتغییرات در کسب

 که امکان تحقق ندارد، پرهیز شود.  کبارهطراحی و از تغییرات رادیکال و ی
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  عملیاتی() ای اصلیهفرآیندتقدم بهبود 

عملیاتی( که منجر به ارایه خدمت به ذینفعان ) های اصلیفرآیندقراردادن بهبود در اولویتصورت کلی به

 شود.پشتیبانی و ستادی توصیه می هایفرآیندشود بر بیرونی می

 توسعه خدمات مشترک و پرکاربرد 

به سایر  توکار باید به توسعه و تسهیل خدمات مشترک و پرکاربرد اولویت بیشتری نسبدر معماری کسب

 خدمات داده شود.

 وکارپذیری و چابکی کسبانعطاف 

های غیرضروری و سپاری فعالیتار، برونسازی ساختوکار باید براساس متناسبطراحی و بهبود معماری کسب

 وکار انجام شود.سازی کسبچابک

 :اصول معماری اطالعات و داده

 هاهارزشمندی اطالعات و داد 

سازمان، ها داراییهای سازمان یک دارایی باارزش و حساس هستند که باید مانند سایر اطالعات و داده

 .شوندو استفاده مدیریت  ،بادقت

 ی اطالعاتگذاراشتراک 

امنیتی و محرمانگی باید در سازمان به اشتراک گذاشته شوند. مسائل اطالعات تاحدامکان و بارعایت 

شود فقط متعلق به آن واحد نبوده و دارایی سازمان است، لذا اطالعاتی که توسط یک واحد تولید می

 هایی باشد.ها و نقشکند دسترسی به اطالعات در اختیار چه واحدهای سازمانی تعیین میسیاست

  به اطالعاتزاد آدسترسی 

دستگاه، در طراحی معماری اطالعات باید مورد توجه قرار اطالعات عمومی  شهروندان بهزاد آحق دسترسی 

 گیرد.

 ستانداردسازی توصیف و تبادل دادها 

 (32XMLمانند  ) استفاده از استانداردهای باز و مستقل از فناوری برای توصیف و تبادل داده

 واژگان و تعاریف استاندارد 

 شفاف و استاندارد باشد و همه ذینفعان برداشت یکسانی از آن داشته باشند. بایدها در یک سازمان تعریف داده

                                                      
32 eXtensible Markup Language (XML) 
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 :افزارهای کاربردیاصول معماری نرم

 افزارها از فناوری و برندل نرماستقال 

فناوری و برند خاص در  د بدون وابستگی به یکبایهای فاوا افزارهای کاربردی سازمان و سرویسطراحی نرم

 سر باشد.یهای متنوع مگیری از فناوریبازار باشد و امکان بهره

 کاربری سهولت 

دیده و استفاده نمایند. استانداردسازی و افزارهای کاربردی را آموزشکاربران باید به سادگی بتوانند نرم

 ست.ا فزارهااختلف یکی از موارد مهم در سهولت کار با نرمافزارهای مهای کاربری در نرمیکنواختی واسط

  از زیرساختتأثیرپذیری عدم 

افزارها( نباید تغییر سخت یا هاسیستم عامل روزرسانی نسخههبرای مثال ب) های فناوریتغییرات زیرساخت

 افزارهای کاربردی شود.یر در منطق و عملیات نرمیمنجر به تغ

 یستبادالت مبتنی بر سرو 

گرا طراحی افزارها باید از طریق واسط سرویس و بر اساس استانداردهای معماری سرویسارتباطات بین نرم

 داده دیگر از نظر فنی و امنیتی صحیح نیست.افزار با پایگاهشود و ارتباط مستقیم یک نرم

 افزارهاپذیری نرمپذیری و مقیاستوسعه 

درنظر پذیری با نیازهای آتی و افزایش ظرفیت و توان پردازش عهافزارها باید قابلیت توسطراحی نرمدر 

 شود. گرفته

 ارائههای تنوع کانال 

،...( تلفن همراهوب، ) متنوعارائه های افزارهای کاربردی سازمان باید امکان دسترسی از طریق کانالنرم

 نباشند.متکی به یک کانال و ابزار تنها نیاز کاربران را داشته باشند و اساس بر

 زیرساخت فناوریاصول معماری 

 پذیر و بازهای تعاملفناوری 

تعامل پذیر و باز که وابسته به برند یا محصول خاصی نبوده و قابلیت یکپارچگی با  یهااستفاده از فناوری

 شود.و ابزارها را دارند توصیه میها سکوسایر 

 های بومیتقدم فناوری 

استفاده از فناوری بومی  ،های مشابه خارجی باشد، اولویترقابت با نمونهدر شرایطی که فناوری بومی قابل 

 است.



 شناسی معماری سازمانیچارچوب و روش

 

 
36 

وم
 س

ل
ص

ف
 

 بازافزارهای متننرم 

پذیر باز در صورت امکان و در شرایطی که با محصوالت تجاری رقابتافزارهای متنتوصیه به استفاده از نرم

 باشند.

 هاپذیری از تحریمتأثیرعدم 

های انجام شود و در صورت انتخاب فناوری د با ارزیابی شرایط تحریمها و تجهیزات بایانتخاب فناوری

و  تأمینات نامطلوب بر تأثیر ها موجبقرار گیرد تا تحریممورد توجه ها تجاری، شرایط فعلی و آتی تحریم

 ها نشود.استفاده از فناوری

 هاکاهش تنوع فناوری 

سهولت استفاده کاربران، از تنوع غیرمنطقی و های نگهداشت و پشتیبانی و نیز جهت کاهش هزینهبه

 ها و برندها پرهیز شود.غیرضروری در فناوری

 های امنیتیجامعیت کنترل 

چنین مخاطرات و . همها در نظر گرفته شودها، راهکارها و زیرساختهای امنیتی در همه سرویسکنترل

 ری نیز طراحی شود.در زیرساخت فناوصورت یکسان بهوکار های امنیتی کسبکنترل

 سازی و محاسبات ابریلویت مجازیاو 

های مجازی و مبتنی بر محاسبات ابری به جهت ها و زیرساختها، پلتفرماولویت استفاده از سرویس

 پذیری.جویی و انعطافپذیری، صرفهمقیاس

 های انتقال داده، صوت و تصویرختهمگرایی زیرسا 

 رعایت شود. وئویدهای انتقال داده، صوت و گرایی زیرساختمدر صورت امکان در طراحی معماری، ه

 وکارتضمین استمرار کسب 

های فناوری اطالعات، معماری سازمانی باید استمرار وکار به ابزارها و زیرساختباتوجه به وابستگی کسب

 . یرددر نظر بگهای معماری زیرساخت فناوری وکار را به عنوان یکی الزامات مهم در طراحیکسب

 های نوظهورآمادگی برای فناوری 

روی برای مثال اینترنت اشیا( و تغییرات پیش) های نوظهور جهانیدر طرح معماری سازمانی توجه به فناوری

و شرایط و الزامات آمادگی برای شده ( باید انجام IP6مهاجرت به برای مثال ) های فناوری کشورزیرساخت

 شود.گرفتهتغییرات فناوری در نظر 
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 معماری سازمانیمدیریت ساختار تیم  3-2

ساختار و برای تبیین شود. میشرح داده پس از تشریح اصول معماری، در این بخش ساختار تیم مدیریت معماری 

سازی و پیاده»با  «ریزی و معماریبرنامه»معماری سازمانی و تفکیک وظایف بین  مدیریتتیم ولیت ؤمسحدود 

تشریح بخش و در ادامه هر  اصلی است بخشچهار  شاملتهیه شده که  1-3 شکل، «یبانیاستقرار و پشت»و  «تأمین

 .شودمی

 

 معماری سازمانیمدیریت ساختار تیم  1-3 شکل

 

 :کمیته معماری سازمانی

و طرح  استشدهنی، هدایت موضوع به عهده یک واحدسازمانی قرارداده نبه دلیل ماهیت چندبعدی معماری سازما

کارگروه توسعه دولت »شود. با توجه به وجود کارگروه( بین بخشی هدایت می) معماری سازمانی در قالب یک کمیته

 مورد اشارهه ست، معادل کمیتا های اجرایی، این کارگروه تا زمانی که اختیارات آن پابرجادر دستگاه «الکترونیکی

 .باشدمی

 ساختار مرحله تدوین معماری:

های معماری و فرآوردهمنجر به تدوین  استچرخه مستمر  در قالب یکاین مرحله که طبق روش توسعه معماری 

معمار »های مهم در این بخش شامل شود. نقشاز وضعیت موجود به وضعیت مطلوب( می) های گذارتعریف پروژه

زیرساخت  ،افزارهای کاربردینرم، اطالعات و داده ،وکارکسب) معماران سازمانی»و  «رح معماریطمدیریت »، «ارشد
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وکار و مدیران ، کارشناسان کسبکه متولی معماری هستند های گفته شده. عالوه بر نقشباشدمی «امنیت(، فناوری

 مشارکت دارند. ،معماریبرداران و ذینفعان عنوان بهرهبهارشد نیز 

 :سازی معماریار مرحله پیادهساخت

های استخراج شده از مرحله قبل است، منجر به پروژه این مرحله که طبق روش توسعه معماری برای مدیریت سبد

 .عهده داردبهمهم در این بخش را دفتر مدیریت پروژه  شود. نقشسازی معماری مطلوب میپیاده

 :ساختار مرحله استقرار و پشیبانی

های فناوری اطالعات در سازمان است، ها و زیرساختسازی سیستمه مربوط به زمان پس از پیادهاین مرحله ک

عهده دارد. اگرچه مرحله استقرار و پشیبانی بههای مستقرشده در سازمان را مدیریت و پشتیبانی سیستمولیت ؤمس

سازی ارتباط مراحل تدوین و مرتبط با چرخه معماری نیست، اما در این بخش از جهت شفاف صورت مستقیمبه

 .استشدهسازی با زمان استقرار و عملیات آورده پیاده

 های معماری سازمانیها و مهارتنقش 3-3

 شود.ها توصیف میهای الزم برای این نقشهای مرتبط با معماری سازمانی و مهارتنقش در این بخش

 های معماری سازمانینقش 3-3-1

مستقیم . اول متخصصان و متولیان کردتوان تقسیم به دو دسته کلی می های معماری سازمانی رااصوال نقش

هایی که به نوعی همکار تیم معماری سازمانی بوده یا و دوم نقش نداهمعرفی شد 1-3 شکلمعماری سازمانی که در 

 :های معماری سازمانی عبارتند ازنقشگروه به تفکیک دو  ،بر این اساس برداران نتایج معماری هستند.بهره

 متولیان معماری:

 کمیته معماری سازمانی 

 معمار ارشد 

 پروژه( معماری) مدیر طرح 

 وکارمعماران کسب 

 معماران اطالعات و داده 

 افزارهای کاربردیمعماران نرم 

 معماران زیرساخت فناوری 
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 معماران امنیت 

 برداران از معماری:همکاران و بهره

 گیرندگان(حامیان و تصمیم) شد سازمانمدیران ار 

 وکار(همکاران تیم معماری کسب) وکارخبرگان کسب 

 معماری فاوا( هایهمکاران تیم) خبرگان فناوری اطالعات 

 های معماری سازمانیمهارت 3-3-2

های عمومی و تخصصی احتیاج دارد که در ادامه ای از دانش و مهارتمعماری سازمانی به مجموعهتیم مدیریت 

 شود:میتشریح 

 های راهبری تیم و مدیریت پروژه: مهارت

  نویسی و ...تخصیص و کنترل منابع، گزارشریزی و مدیریت پروژه، هدایت تیم، های برنامهمهارتمجموعه 

 : وکارهای کسبمهارت

 و ... سازمانی ختار، ساریزی راهبردی، برنامهفرآیندهای تحول سازمانی از جمله مدیریت در نظام هامهارتمجموعه 

 های فاوا: مهارت

 ....و  ، سیستم عاملداده، پایگاهافزار، شبکه، امنیتافزار، سختدانش و مهارت در نرممجموعه 

 های معماری سازمانی: مهارت

 یا فناوری اطالعات( وکارکسب) سازی، تحلیل و طراحی معماریمدل هایها و تکنیکمهارتمجموعه 
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 هانقش به هامهارتنگاشت  3-3-3

 . استشدهتعیین  1-3 جدولهای الزم برای هر نقش در قالب مهارت نگاشت در این قسمت،

 های تیم مدیریت معماریمهارت 1-3 جدول

 های مرتبطنقش  دسته

ت
ار
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یم

ی ت
بر

اه
ی ر

ها
و  
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رو
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ت
ار
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ها

 

 2 2 3 3 کمیته معماری سازمانی متولیان معماری 

 4 4 4 3 معمار ارشد

 3 3 3 4 پروژه( معماری) مدیر طرح

 2 4 4 2 وکارمعماران کسب

 4 2 4 2 معماران اطالعات و داده

 4 2 4 2 های کاربردیافزارمعماران نرم

 4 2 4 2 معماران زیرساخت فناوری

 4 2 4 2 معماران امنیت

 1 3 2 2 مدیران ارشد سازمان بردارن معماریبهره

 1 4 2 2 وکارخبرگان کسب

 4 2 2 2 خبرگان فناوری اطالعات 

 

 گفته شده در زیر است:الزم به ذکر است اعداد استفاده شده نشان دهنده سطح مهارت بر اساس توضیحات 

  آشنایی مقدماتی با مفاهیم و ادبیات موضوع بدون داشتن تجربه عملی: آشنایی() 1سطح 

  عملی کوتاهو داشتن تجربه  پایه و کاربردی موضوعمفاهیم  اگاهی از( : آگاهی) 2سطح 

  دانش کافی و تجربه مناسب در موضوع همراه با قابلیت تحلیل و ارزیابی: (دانش) 3سطح 

  دانش عمیق و تخصصی به همراه تجربه طوالنی و مفید در موضوع با قابلیت هدایت و (: خبرگی) 1سطح

 گریمربی
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 ابزارهای معماری سازمانی 3-4

گیری، سازی، مدیریت، تحلیل، گزارشافزار( مناسب جهت مستندسازی، مدلنرم) 11برای معماری سازمانی نیاز به ابزار

توجه به اینکه امکان استفاده از یک ابزار  معماری است. با 11نگهداشت مخزندر نهایت رسانی نتایج و اطالع

نیست، چندین ابزار مکمل برای معماری سازمانی استفاده ممکن شده اشاره تنهایی برای انجام تمامی موارد به

 شود.می

سازی ابزارهای برای مدلکه شود، در حالینویسی از ابزارهای متداول آفیس استفاده میبرای مستندسازی و گزارش

رسانی نتایج نیز های معماری است، اطالعفرآوردهتری وجود دارد که خود دارای مخزن یکپارچه تر و تخصصیکامل

 تواند انجام شود.وب میتوسط پورتال یا یک ابزار تحت

و متناسب با نیازمندی و  «سنجیسازی و امکانآماده»گیری برای انتخاب ابزارهای معماری سازمانی در فاز تصمیم

 قرار گیرد:مورد توجه ها و نکات زیر باید شود. در این راستا توصیهشرایط سازمان انجام می

  هاهای تیم معماری، اهداف و نیازمندیمهارت معماری سازمانی، بلوغابزارهای معماری سازمانی متناسب با 

 انتخاب شود.

 روزرسانی انجام شود.هشنده برای آموزش، پشتیبانی و ببا درنظر گرفتن تعهدات فرو انتخاب ابزار 

  در صورت وجود ابزارهای بومی داخلی() .باشدمیشده ابزارهای بومی و سفارشی بااولویت استفاده 

 سازی بر استانداردهای باز پیادهو مبتنی نداشتهشده وابستگی به فناوری و تجهیزات خاصی ابزارهای انتخاب

 باشد.شده

 دهنده همه نیازهای معماری باشد.بزارهای معماری انتخاب شده، پوششترکیب ا 

 باشد.داشتهگیری و تحلیل نتایج معماری را ابزارهای انتخاب شده قابلیت گزارش 

                                                      
11 Tool 

11 Repository 
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 فصل چهارم

 تشریح مؤلفه روش توسعه معماری
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 روش توسعه معماری مؤلفهتشریح  4 

احل و نحوه است که دربردارنده مر «چارچوب و متدولوژی» بخش های اصلیمؤلفهروش توسعه معماری، یکی از 

 «سازیپیاده»و  «تدوین معماری»، «سازیآماده»تدوین معماری سازمانی است. این روش از سه مرحله اصلی 

 است.شدهصورت چرخه توسعه تکاملی طراحی بهباشد، میمشخص  1-1 شکلطور که در تشکیل شده و همان

 

 روش توسعه معماری 1-1 شکل
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 شود:میو نکات مربوط به روش توسعه معماری ارائه  هافرضپیشدر ابتدا برخی  

  روش توسعه معماری، ازADM  سازی سازی و سادههای چابکگاهدشده و سپس با توجه به دیاقتباستوگف

اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات  خصوصبه داخلی کشور، هایتجربهاست. دانش و شده معماری سفارشی

 تأثیرسازی این بخش در تدوین و سفارشی ،دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماری سازمانی کشور

 است.داشتهسزایی هب

 نکات مهم در اجرای معماری را  ها وها، خروجیها، ورودیروش( معرفی شده در این بخش فعالیت) فرآیند

توگف و  ADMشامل اطالعات مهم و کاربردی برای انجام معماری است، جزئیات بیشتر در  کند وتشریح می

 سایر مراجع معماری قابل دسترس است.

 از مشاور خبره و  شودمیشود در همه مراحل انجام معماری که در ادامه تشریح میها اکیدا توصیه به سازمان

های کاربردی مناسب در مراحل مختلف خود را با آموزش باصالحیت استفاده نموده و از نظر داخلی نیز تیم

 باشند. داشتههای معماری را سازی خروجیتوانمند سازند تا توانایی مدیریت طرح و پیاده

 رهنمودها، »ها و رهنمودهای کاربردی برای اجرای معماری سازمانی در بخش ها، نمونه مثالها، قالبتکنیک

های چارچوب معماری سازمانی ایران است قرار دارد و در که یکی دیگر از بخش «هاها و نمونه مثالتکنیک

 شود.این بخش تکرار نمی

 صنایع( مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخش ) دولتی( و بخشی) های مرجع ملیالگوها و مدل

ایران است قرار دارد های چارچوب معماری سازمانی که یکی دیگر از بخش «های مرجع ملی و بخشیمدل»

 شود.و در این بخش تکرار نمی

  که یکی  «برنامه ترویج و استقرار»ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخش

 شود.های چارچوب معماری سازمانی ایران است قرار دارد و در این بخش تکرار نمیدیگر از بخش
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 سازی:مرحله آماده 

است، پیش از آغاز رسمی طرح معماری  (1-1 شکل) سازی که اولین مرحله از روش توسعه معماریمادهآ مرحله

سازی در جهت تعریف صحیح سازی و فرهنگسنجی، آمادهصورت کلی هدف آن امکانشود و بهسازمانی انجام می

 است: زیرهای اصلی آن به قرار دارد که فعالیت طرح معماری است. در این مرحله تنها یک فاز وجود

 سنجی انجام معماری سازمانینیازسنجی و امکان 

 سازی برای ذینفعان کلیدیآموزش و فرهنگ 

 های معماری و محدوده سازمانی تعیین نیازمندی 

  سازی چارچوب و متدولوژیسفارشیانتخاب و 

 اندازی تیم معماری سازمانیتجهیز و راه 

  یه شروع معماری سازمانی از مدیریت سازمانتأییداخذ 

 مرحله تدوین معماری:

، قلب روش توسعه معماری (1-1 شکل) شودصورت یک چرخه توسعه تکاملی اجرا میهمرحله تدوین معماری که ب

 ست. معماری سازمانی، این مرحله ا فرآینداست و در بیشتر متون نیز منظور از روش یا 

کند. سپس در انداز یک چرخه معماری را تعیین میانداز معماری است که هدف و چشمشروع این مرحله با فاز چشم

معماری  در نهایتافزارهای کاربردی و وکار، معماری اطالعات و داده، معماری نرمفازهای بعدی معماری کسب

شود. در فاز طرح گذار، با انجام تحلیل شکاف بین ت موجود و مطلوب تدوین مییزیرساخت فناوری برای دو وضع

 مهاجرت( به وضعیت مطلوب مشخص) سازی معماری و گذارراه پیادهوضعیت مطلوب با وضعیت موجود نقشه

سازی معماری( است پیاده) ست، خود شروع کننده مرحله بعدیا هاشود، خروجی این فاز که شامل سبدی از پروژهمی

 شود. یح میکه در بخش بعد تشر

فاز حاکمیت معماری جهت استقرار نظام حاکمیت معماری و اطمینان از نگهداشت و توسعه معماری است و فاز 

تواند فراخوانی شود جهت تعریف و زمان در همه چرخه معماری میصورت همها نیز که بهمدیریت نیازمندی

 های ذینفعان معماری است.روزرسانی نیازمندیهب

یک چرخه معماری، در فاز سنجش بلوغ معماری، سطح بلوغ معماری سازمانی براساس تعدادی شاخص و پس از طی 

های معماری یا فرآوردهتک هدف این فاز ارزیابی فنی و کیفی تک .شودگیری میبه روش خودارزیابی، اندازه

ار توانمندی و افزایش بلوغ معماری های گذار نیست، بلکه میزان موفقیت در استقرگیری میزان پیشرفت پروژهاندازه
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ها و مقایسه امتیازات دوره گیردصورت میای صورت دوره. سنجش سطح بلوغ معماری بهدکنمیسازمانی را محاسبه  

 دهنده میزان پیشرفت در بلوغ برنامه معماری سازمانی است.نشان

 سازی معماری:مرحله پیاده

های تعریف ، دربردارنده سبدی از پروژهاستتدوین معماری( ) بلیاز چرخه ق یصورت فرزنداین مرحله که به

شود. این مرحله تعامالت ها منجر به گذار سازمان از وضعیت موجود به مطلوب میسازی آنکه پیاده استشده

منجر به  ،سازیراه پیادهماری و نقشهین صورت که هرگونه تغییر در معا ه، ب(1-1 شکل) متقابلی با مرحله قبلی دارد

سازی بینی نشده در طی پیادههای در حال اجرا شده و از طرف دیگر شرایط و رخدادهای پیشتغییراتی در پروژه

 .شودمرحله قبلی( ) های معماریها ممکن است منجر به تغییراتی در نقشهپروژه

 سازیسنجی و آمادهفاز امکان 4-1

سازی و سازی، فرهنگسنجی، آمادهشود و هدف آن امکانهای معماری انجام میفعالیتاین فاز پیش از شروع 

تصویب شروع چرخه معماری سازمانی است. نتایج این فاز نقش مهمی در موفقیت معماری دارد که  درنهایت

های موفقیت طرحشود و همین موضوع از عوامل اصلی عدم صورت اصولی انجام نمیها بهدر بیشتر سازمانسفانه أمت

 آید. میحساب بهها معماری در سازمان

های این فاز است که ممکن است در قالب اسناد شرح خدمات، الزامات و مشخصات طرح معماری از دیگر خروجی

RFP ه انتخاب مشاور مورد استفاد فرآیندشود یا به سایر اشکال اجرایی در دادهگران قرار تهیه شده و در اختیار مناقصه

مشاور کلیدی است و اشتباه در انتخاب مشاور باصالحیت منجر به گذاشتن سنگ  تأثیرقرار گیرد. از آنجا که نقش و 

 شود:ها توصیه میبنایی کج خواهد شد، به سازمان

شده و در پورتال چارچوب صالحیتاحراز ول ؤمسشده که توسط نهادهای صالحیت تأییداز مشاوران خبره، باسابقه و  

 اند، استفاده نمایند.شدهماری سازمانی ایران معرفی مع

چون پزشک های مشاور همگیران سازمان پس از انتخاب مشاور خبره و باصالحیت، به توصیهمدیران و تصمیم

 .کنندگیری فردی و غیرکارشناسی پرهیز و از تصمیمنموده تخصصی عمل 

فاز( نیز ) بعدی( استفاده از مشاور الزم است، بلکه در این مرحلهفازهای ) سازی معمارینه تنها برای تدوین و پیاده

استفاده از مشاور معماری که با مشارکت تیم سازمان تعریف درست و قابل تحققی از اهداف، محدوده و دستاوردهای 

 شود.معماری ارائه نماید، توصیه می
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 اهداف فاز 4-1-1 

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 سنجی معماریمکاننیازسنجی و ا 

 سازی سازمان برای شروع چرخه معماریآماده 

 سازی و آموزش اولیه برای شروع چرخه معماریفرهنگ 

 اندازی ابزارها و تیم معماری برای شروع چرخه معماریراه 

 در صورت نیاز() انتخاب مشاور معماری 

 های فازورودی 4-1-2

 به قرار زیر است.پشتیبان( این فاز ) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 های راهبردی سازمانمؤلفه 

 انداز و ماموریت سازمانچشم 

 وکارهای کسباصول و پیشران 

 اهداف و راهبردهای سازمان 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 چارچوب معماری سازمانی ایران 

 الزامات و ضوابط قانونی معماری سازمانی 

 معماری هایتجربهاستانداردها و بهترین ها، تکنیک 

 های فازفعالیت 4-1-3

 های اصلی این فاز به قرار زیر است:فعالیت

 های معماریاولیه ذینفعان، انتظارات و پیشران شناسایی 

 هاها و محدودیتها، مقاومتشناسایی اولیه ریسک 

 سنجی و تحلیل هزینه/فایده انجام معماریامکان 

 محدوده و شرح خدمات معماریتهیه نسخه اولیه اصول ، 
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  شناسی معماریروش و چارچوب سازیسفارشی 

 سازی در سطوح مختلف سازمانیفرهنگ و آموزش 

  تعریف و استقرار نظام راهبری معماری 

 تصویب شروع چرخه معماری 

 داخلی با مشارکت مشاور() تعیین نحوه اجرا 

 استفاده از خدمات مشاور(در صورت ) تهیه سند درخواست برای پیشنهاد طرح معماری 

 در صورت استفاده از خدمات مشاور() ارزیابی و انتخاب مشاور باصالحیت 

 های فازخروجی 4-1-4

 این فاز به قرار زیر است:های قابل تحویل خروجی

 نسخه اولیه(:) شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

o شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش 

o شدهسفارشیهای مرجع ملی مدل 

o شدهسفارشیهای مرجع بخشی دلم 

o شدهاندازیابزارهای تهیه و راه 

 نسخه اولیه() نظام راهبری معماری 

o ها و اصول معماریسیاست 

o تیم معماریهای ولیتؤمسها و نقش 

o منابع مورد نیاز 

o اختیارات و مجوزها 

o ابالغیه انجام طرح معماری از طرف مدیریت سازمان 

 ورت استفاده از خدمات مشاور( در ص) سند درخواست برای پیشنهاد 

o شرح خدمات مورد انتظار از مشاور 

o  مورد انتظار  بندیزمانمحدوده سازمانی و 
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 o شدهچارچوب و متدولوژی سفارشی 

o استانداردها و الزامات مورد انتظار 

o  و سایر موارد مربوط به اسنادRFP  

 قرار زیر است:های معماری این فاز به فرآورده، شدهاشره هایخروجیتعالوه بر 

 ها:شناسنامه

  نسخه اولیه() اصول معماریشناسنامه 

  نسخه اولیه() ذینفعانشناسنامه 

 انداز معماریفاز چشم 4-2

بنابراین وقتی این فاز در سازمان اجرا  .انداز معماری، اولین فاز بعد از تعریف و شروع رسمی چرخه معماری استچشم

 سازی( پایان یافته و لذا نحوه انجام طرحسنجی و آمادهامکان) از شروعکه اقدامات مربوط به مرحله پیش  شودمی

های فرآیندچنین در صورت استفاده از خدمات مشاور، هم. باشدشدهتوسط تیم داخلی یا با مشارکت مشاور( مشخص )

سازمان آماده  یتدرنهاو  شدهچارچوب معماری تعیین و سفارشی  ؛باشدیافتهاداری و قراردادی انتخاب مشاور پایان 

 . باشدشروع یک چرخه معماری 

ترین نوعی مهمبهشود. سند چشم انداز معماری که تهیه می «انداز معماریچشم»و  «منشور پروژه»در این فاز 

و در د کنمیکه این فاز اولین فاز آن است( را توصیف ) انداز چرخه فعلی معماریخروجی این فاز است، هدف و چشم

مستمر و  فرآیندشود. از آنجا که معماری یک گیری میانداز اندازهه میزان موفقیت در تحقق این چشمانتهای چرخ

توان تعیین اهداف و مقصد مشخصی را می تکرار هر برای نخواهد رسید و پایانتکاملی است در یک چرخه به نقطه 

وضعیت  «ندسازی و استانداردسازیمست» تنهانمود، برای مثال یک سازمان ممکن است در چرخه اول معماری 

 نهایی باشدهدف  «بازطراحی اساسی معماری»سازمان دیگری در اولین چرخه برای و  قرار دهد موردنظرموجود را 

 ها است.ها و جزئیات خروجیانداز تعیین شده مبنای تعیین محدوده، فعالیتکه در هر حالت، چشم

ها، ذینفعان، نیازمندی برای چرخه فعلی معماری، نسخه اولیه از مشخصات دهانداز تعیین شدر این فاز با توجه به چشم

ها ، اصول، محدوده و شرح خدمات معماری که در فاز قبل ها، محدودیتها، مقاومتهای معماری، ریسکپیشران

رچوب معماری چا»و  «نظام راهبری معماری»های چنین نسخه اولیه تحویل دادنی. همدشومیتهیه شده بود، تکمیل 

 .دشومینیز تکمیل و در صورت نیاز بازبینی  «شدهسازمانی سفارشی
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 اهداف فاز 4-2-1 

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 انداز و اهداف چرخه فعلی معماریتعیین چشم 

 سازی نظام راهبری معماری و سازمان تیم پروژه معماریتکمیل و نهایی 

 چارچوب معماری درنهایت، شرح خدمات، دامنه و سازی محدوده، اصول، ذینفعاننهایی 

 های فازورودی 4-2-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 نظام راهبری معماری 

 ابالغیه انجام طرح معماری از طرف مدیریت سازمان 

 در صورت استفاده از خدمات مشاور() شنهادسند درخواست برای پی 

 های راهبردی سازمانمؤلفه 

 های فرعی:ورودی

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

  قبلی مرتبط با معماری سازمانی  هایتجربهمنابع موجود و مستندات 

 ای فازهفعالیت 4-2-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 هاها و پیشرانفعان، نیازمندیذین تکمیل 

 هاها و محدودیتها، مقاومتتکمیل ریسک 

 تکمیل اصول، محدوده و شرح خدمات معماری 

 تکمیل نظام راهبری معماری 

 پایان چرخه() شروع چرخه( و هدف) تعیین سطح بلوغ معماری جاری 

 انداز و اهداف چرخه جاری معماری(چشم) انداز معماریتهیه چشم 
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   هاها و دغدغهکار ، محدودیتوهای کسباهداف، پیشرانشناسایی 

 شدهسفارشیمعماری  سازی چارچوبنهایی 

 استقرار نظام مدیریت پروژه معماری 

 هاو خروجی بندیزمانها، سازی فعالیتنهایی 

 سازی، مدیریت پروژه، مخزن معماری، ...(ابزارهای مدل) اندازی ابزارهای معماریتعیین و راه 

  و تصویب سند منشور پروژه معماری تهیه 

 های فازخروجی 4-2-4

 زیر است: شرحاین فاز به  هایخروجی

 انداز معماری:چشم 

o  لهأمستوصیف 

o های اصلی و کالن ذینفعاننیازمندی 

o ها و محدوده معماریدیدگاه 

o های مورد انتظاراهداف و شاخص 

o پایان چرخه فعلی() شروع چرخه( و هدف) سطح بلوغ معماری جاری 

 نشور پروژه معماری:م 

o زمینه موضوع و توجیه پروژهپیش 

o شرح کلی و محدوده پروژه 

o انداز معماری خالصه چشم 

o هاو خروجی بندیزمانها، فعالیت 

o و ذینفعان اصلیها ولیتؤمسها، نقش 

o ها ها و ریسکمحدودیت 

o منابع و بودجه پروژه 

o معماری فرآیندصالح سازمان برای شروع مصوبه مقامات ذی 
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  شده(:نسخه تکمیل) نظام راهبری معماری 

o ها و اصول معماریسیاست 

o تیم معماریهای ولیتؤمسها و نقش 

o منابع مورد نیاز 

o  اختیارات و مجوزها 

 شده(:نسخه تکمیل) شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

o شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش 

o شدهسفارشیهای مرجع ملی مدل 

o شدهفارشیسهای مرجع بخشی مدل 

o شدهاندازیابزارهای تهیه و راه 

 های معماری این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 شده(نسخه تکمیل) اصول معماری 

 شده(نسخه تکمیل) ذینفعان 

 نمودارها:

 نمودار چارت سازمانی 

 ها:ماتریس

 دغدغهو  ماتریس ذینفعان 

  وکارکسبفاز معماری  4-3

افزارهای کاربردی، اطالعات و داده، نرم) معماری فناوری اطالعاتکننده ران و تعیین، پیشوکارکسب معماری 

وکار های معماری مختص دامنه کسبدادنیها و تحویلفرآوردهزیرساخت فناوری( است و اولین فاز مرتبط با تهیه 

. با توجه به شودمیلوب( تدوین مط) موجود( و مقصد) وکار برای دو وضعیت مبنااست. در این فاز، معماری کسب
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ها و خدمات در این فاز فرآیندهای مهمی مانند ساختار سازمانی، کارکردها، فرآورده، «چارچوب محتوایی معماری» 

 د.شومیتدوین 

که اهداف و راهبردهای سازمان های راهبردی سازمان است، در صورتیمؤلفهوکار منطبق بر ازآنجا که معماری کسب

های راهبردی مؤلفهده یا مستند نشده، نیاز است قبل از شروع این فاز نسبت به تدوین و مستندسازی شفاف نبو

 اقدام شود.وکار کسب

، ISOها، استانداردهای فرآیندیی مانند مهندسی مجدد هاهواسطه انجام پروژبهکه در سازمان چنین درصورتیهم

های مورد نظر این فاز قبال تولید فرآوردهی تحول سازمانی، بخشی از هاهو سایر پروژ وکارکسبریزی راهبردی برنامه

 .یابدمیهای این فاز کاهش حجم فعالیت که در نتیجه هنها استفاده نمودآتوان از میشده باشند، 

های این فاز، باید توجه داشت در اسناد مرجع حوزه معماری به دو مسیر نیازها و جزئیات فعالیتمستقل از پیش

، اکثر متون و مراجع ابتدا توصیه به تدوین معماری موجود و سپس استشدهتفاوت برای انجام این فاز اشاره م

این دیدگاه از گذشته وجود داشته و به نظر منطقی است(. اما در برخی متون جدید که به ) معماری مطلوب نموده اند

ای بر روی معماری مطلوب باشد به گونه تأکید شودمیهای چابک و جسورانه در معماری معتقد هستند، توصیه روش

و وقت  تأکید، دشومیکه معماری مطلوب قبل از موجود تدوین شود یا در حالتی که ابتدا معماری موجود تدوین 

 وضع مطلوب باشد. روی بر تمرکز و  نشدهزیادی بر روی آن صرف 

 :نکته

بهبود مالیم »انداز طرح معماری سازمانی را هایی که چشمتوان گفت، برای سازمانبه عنوان یک توصیه کلی می

تر است. اما برای مجدد معماری سازمان، رویکرد محتاطانه مناسباند و نه طراحیانتخاب کرده «وضعیت موجود

است، رویکرد جسورانه شدههایی که طرح معماری با هدف تغییرات اساسی و رادیکال در سازمان تعریف سازمان

برای انتخاب رویکرد مناسب، میزان مستندات آماده از وضعیت موجود ثر ؤمچنین یکی از عوامل ر است. همتمناسب

تری موجود باشد نیاز به صرف زمان و هزینه برای معماری وضعیت سازمان است که هرچه اسناد بیشتر و کامل

 یابد.موجود کاهش می

 اهداف فاز 4-3-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 کننده چگونگی رفتار سازمان منطبق بر اهداف و وکار سازمان که توصیفطراحی معماری مطلوب کسب

  .های راهبردی استمؤلفه
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  شناسایی معماری وضعیت موجود در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب.  

 های فازورودی 4-3-2

 :پشتیبان( این فاز به قرار زیر است) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ودیور

 های راهبردی سازمان مؤلفه 

 های فرعی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماریتوصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-3-3

 ل موارد زیر است:های اصلی این فاز شامفعالیت

 وکارها و ابزارهای مرتبط با معماری کسبهای مرجع، قالبسازی مدلانتخاب و آماده 

 موجود وکارکسبمعماری  ی ازتهیه توصیف 

 مطلوب وکارکسبمعماری  ی ازتهیه توصیف 

  (وکارکسبدر دامنه ) های طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف اولیه 

 سب نظرات ذینفعانانتشار نتایج فاز برای ک 

 وکارکسبسازی معماری اعمال نقطه نظرات ذینفعان و نهایی 

 های فازخروجی 4-3-4

 این فاز به قرار زیر است: های قابل تحویلخروجی

 وکار وضعیت موجود و مطلوبسند معماری کسب 
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 o های مکانی سازمانساختار سازمانی و موقعیت 

o  هم به تفکیک واحدهای سازمانی(هم برای کل سازمان و ) وکارکسباهداف و مقاصد 

o  مراتبی که کارکردهای هر سطح به کارکردهای دانه ریز تر در سلسلهصورت هب وکارکسبکارکردهای

 .ودشتر شکسته میپایینسطوح 

o  (سازمانیبرونو هم  سازمانیرونهم خدمات د) وکارکسبخدمات 

o تیها و نیازهای اطالعابه همراه سنجه وکارکسبهای فرآیند 

o  ،های نگاشتیها در قالب ماتریسفرآیندوابستگی بین کارکردها، خدمات 

o های کلیدی ذینفعانهای موردنیاز برای پوشش نیازمندی و دغدغهسایر دیدگاه 

o وکار(دامنه معماری کسب) تحلیل شکاف 

  درصورت نیاز() ات جانبی این فازتأثیربازبینی سایر اسناد معماری به واسطه 

 عماری این فاز شامل موارد زیر است:های مفرآورده

 ها:شناسنامه

 شناسنامه عامل 

 شناسنامه کارکرد 

  فرآیندشناسنامه 

 شناسنامه خدمت 

 نمودارها:

  یفرآیندارزش نمودار زنجیره 

  فرآیندنمودار گردش  

 اختیاری() نمودار شکست کارکردها 

 ها:ماتریس

 اختیاری() خدمت و ماتریس کارکرد 

 اختیاری() آیندفر و ماتریس کارکرد 

  اختیاری() خدمت و فرآیندماتریس 
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  اختیاری() عامل و ماتریس کارکرد 

  فاز معماری اطالعات و داده 4-4

افزارهای و نرم وکارکسبهای معماری پشتیبان معماری عنوان بخش مهمی از دامنهبهمعماری اطالعات و داده 

ای فوق در قالب معماری اطالعات و داده دراین فاز پوشش های در دامنهکه که نیازهای دادهطوریهکاربردی است، ب

شوند. البته باید توجه داشت که دغدغه این فاز مربوط به نحوه طراحی پایگاه داده و مسائل فنی مربوط به آن داده می

های های اطالعاتی و پایگاهسازی باید موجودیتنیست، بلکه فارغ از مسائل فنی و ساختار فیزیکی منابع ذخیره

 شود.ها و منابع اطالعاتی موجود نیز بررسی میو در این راستا پایگاه شوندای مورد نیاز سازمان تعریف داده

افزارهای کاربردی است که در بحث مهم در این حوزه، ترتیب و توالی تدوین معماری اطالعات و داده با معماری نرم

ریزی برنامه»ی مثال آقای استیون اسپیواک در کتاب معروف ، برااستشدهمتون معماری، نظرات متفاوتی ارائه 

افزار بر اساس معماری داده معماری نرم است کههنموده و معتقد بود تأکیدمحور به رویکرد داده «معماری سازمانی

عماری، افزار بر معماری داده معتقد هستند. روش توسعه میابد، در عوض برخی منابع بر تقدم معماری نرمتوسعه می

پوشانی و است، اگرچه همدانستهافزارهای کاربردی صورت کلی مقدم بر معماری نرممعماری داده و اطالعات را به

از توالی مرحله  اجباری برای پیرویسازی معماری برای مرحله پیاده) داشت.خواهندوابستگی تنگاتنگی با یکدیگر 

 (نیستتدوین معماری 

گفته شد، در مراجع معماری به دو مسیر متفاوت برای تدوین معماری  «وکارکسبری معما»طور که در فاز همان

. اما در کنندرا پیشنهاد میمتون و مراجع ابتدا تدوین معماری موجود و سپس معماری مطلوب  بیشتر، استشدهاشاره 

معماری مطلوب قبل از شده توصیههای چابک و جسورانه در معماری معتقد هستند، برخی متون جدید که به روش

و وقت زیادی بر روی وضعیت موجود  تأکید، دشوموجود تدوین شود یا در حالتی که ابتدا معماری موجود تدوین می

متناسب  «انداز معماریچشم»اصلی بر وضع مطلوب باشد. بدیهی است هر سناریویی که در فاز  تأکیدصرف نشود و 

، افزارهای کاربردینرم، اطالعات و داده، وکارکسب) های معماریدامنه برای همه ،شودشرایط سازمان انتخاب  با

 .شودمیصورت یکسان اعمال ( بهامنیت، زیرساخت فناوری

 اهداف فاز 4-4-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 وکار بوده و منطبق بر کننده معماری کسبطراحی معماری مطلوب اطالعات و داده سازمان که پشتیبانی

 .انداز معماری استشمچ
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   شناسایی معماری وضعیت موجود اطالعات و داده در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب 

 های فازورودی 4-4-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

 های فرعی:ورودی

 دهشچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-4-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 ی اطالعات و دادهها و ابزارهای مرتبط با معمارهای مرجع، قالبسازی مدلانتخاب و آماده 

  معماری اطالعات و داده موجودی از توصیفتهیه 

 معماری اطالعات و داده مطلوب ی ازتهیه توصیف 

  دامنه اطالعات و داده() های طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف 

 (وکارکسبمعماری ) های معماریاعمال اثرات جانبی بر سایر دامنه 

 ذینفعان انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات 

  سازی معماری اطالعات و دادهنظرات ذینفعان و نهایی نقطهاعمال 

 های فازخروجی 4-4-4

 این فاز به قرار زیر است: در تحویلهای قابل خروجی
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   و داده وضعیت موجود و مطلوبسند معماری اطالعات 

o ی معماری دادههاهلفؤم 

o وکار(مستخرج از معماری کسب) های اطالعاتیموجودیت 

o های منطقی داده سازماناهپایگ 

o ها معماری به موجودیت یهاها نگاشت بین سایر مولفهماتریس 

o مدیریت داده 

o مهاجرت داده 

o حاکمیت داده 

o نیازمندهای یکپارچگی داده 

o نیازمندهای فنی مربوط به ذخیره، بازیابی، نمایش و انتقال داده 

o های معماری فناوری که باید در نظر گرفته شودمحدودیت. 

o های کلیدی ذینفعانهای مورد نیاز برای پوشش نیازمندی و دغدغهسایر دیدگاه 

o دامنه معماری اطالعات و داده() تحلیل شکاف 

 درصورت نیاز() ات جانبی این فازتأثیرواسطه به( وکارکسبمعماری ) بازبینی سایر اسناد معماری 

 های معماری این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:هشناسنام

 های اطالعاتیشناسنامه موجودیت 

 های دادهشناسنامه پایگاه 

 نمودارها:

 هانمودار مفهومی ارتباط موجودیت 

 هانمودار منطقی ارتباط موجودیت 

 سازمانینمودار تعامالت اطالعاتی بین 

 ها:ماتریس
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  کارکرد معروف به ماتریس کراد و ماتریس موجودیت 

 ری(اختیا) فرآیند و ماتریس موجودیت 

 اختیاری() خدمت و ماتریس موجودیت 

  ای اطالعاتیهفاز معماری سیستم 4-5

ها و خدمات و ثبت مکانیزه اطالعات سازمان فرآیندمکانیزاسیون گردش ولیت ؤمسافزارهای کاربردی در سازمان نرم

داده  ووکار و اطالعاتافزارهای کاربردی، وابستگی عمیقی با معماری کسببنابراین معماری نرم .را به عهده دارند

افزارهای کاربردی مورد نیاز سازمان، مدل گیرد. دراین فاز مشخصات نرمها میرا از آنهای اصلی دارد و ورودی

افزارهای های معماری نرمشود. توصیف نیازمندیهای بیرونی مشخص میها با یکدیگر و نیز سیستمتعامالت آن

 یرساخت فنی از دیگر نتایج این فاز است.کاربردی و انتظارات از معماری ز

افزارهای شود، بستگی به محدوده و هدف طرح معماری دارد. هرچه نرممیکار برده هسطح جزئیاتی که در این فاز ب

سازی است، تر توصیف شوند، در مرحله پس از معماری که نوبت به پیادهو مفصل ترکاربردی موجود و مطلوب دقیق

بود. خواهدی موجود به مطلوب نیاز به کار کمتری هاهلفؤمهاجرت( م) افزارهای کاربردی جدید یا انتقالبرای تولید نرم

شود، بلکه طورکلی معماری( انجام نمیبهو ) ها در این فازافزارها و سیستمنرم «طراحی تفصیلی»اما باید توجه داشت 

مندی و وظیفه) های سیستمیها و نیازمندین سرویسافزارهای کاربردی مورد نیاز و تعییتوصیف( نرم) تعریف

 نظر است. موردهای اصلی معماری مؤلفهغیروظیفه مندی( و انتخاب سبک معماری سیستم و تعیین 

 

 اهداف فاز 4-5-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 و داده کار، اطالعاتوکننده معماری کسبافزارهای کاربردی سازمان که پشتیبانیطراحی معماری مطلوب نرم

 .انداز معماری استبوده و منطبق بر چشم

 افزارهای کاربردی در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب شناسایی معماری وضعیت موجود نرم 

 های فازورودی 4-5-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی
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  وکارمعماری کسب 

 اری اطالعات و دادهمعم 

 های فرعی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-5-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 افزارهای کاربردیها و ابزارهای مرتبط با معماری نرمهای مرجع، قالبسازی مدلتخاب و آمادهان 

  افزارهای کاربردی موجودمعماری نرم ی ازتوصیفتهیه 

  افزارهای کاربردی مطلوبمعماری نرم ی ازتوصیفتهیه 

  افزارهای کاربردی(نرم) های طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف 

 معماری اطالعات و داده( وکارکسبمعماری ) های معماریات جانبی بر سایر دامنهاعمال اثر ، 

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

  افزارهای کاربردیسازی معماری نرمنظرات ذینفعان و نهایینقطهاعمال 

 های فازخروجی 4-5-4

 ین فاز شامل موارد زیر است:ا تحویلهای قابل خروجی

  وضعیت موجود و مطلوب() افزارهای کاربردینرمسند معماری 

o ی معماری مطلوب بر اساس نگاه سرویس گراهاهمولف 

o  افزارهای کاربردیهای نرممؤلفهمدل ساختار شکست 

o افزارهای کاربردی مبتنی بر سرویسمدل تعامالت بین نرم 
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 o افزارهای کاربردیمدل کالن استقرار نرم 

o مندیظیفهمندی و غیروهای وظیفهنیازمندی 

o گرا نیازمندهای فنی مربوط به سبک معماری سرویس 

o های مربوط به الیسنس و حق مالکیتنیازمندی 

o استانداردهای تولید، توسعه و نگهداشت 

o ای وارد بر معماری فناوری که باید در نظر گرفته شودهمحدودیت. 

o نتیجه تحلیل شکاف 

 درصورت نیاز() ات جانبی این فازتأثیرواسطه داده( به و عاتاطال ،وکارکسب) روزرسانی سایر اسناد معماریهب 

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 ها:شناسنامه

 افزارهای کاربردیشناسنامه نرم 

 افزاریهای نرمشناسنامه سرویس 

 نمودارها:

 افزارهای کاربردینرم نمودار تعامل 

 اختیاری() نمودار موارد کاربری 

 ها:سماتری

 اختیاری() افزارهای کاربردیماتریس تبادالت بین نرم 

  اختیاری() افزارهای کاربردینرمو ماتریس کارکرد 

  اختیاری() افزارهای کاربردینرمو  فرآیندماتریس 

  اختیاری() افزارهای کاربردینرمو ماتریس خدمت 
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 فاز معماری زیرساخت فناوری 4-6 

های سخت افزارها، مباحث شبکه، سرویسشامل باید توجه داشت  ی مختلفیهاهدر معماری فناوری به جنب

های معماری مباحث امنیت که در همه دامنه .های مدیریت عملیات فاواو نقش فرآیندزیرساختی، سکوها و سرورها، 

 . گیردقرار میتر مورد توجه صورت برجستههمورد توجه است در این دامنه ب

شود. های زیرساختی انجام میهای سیستمی در فازهای قبل به سرویسمؤلفهها و در این فاز نگاشت سرویس

افزار سخت صورتبهممکن است سازی در زمان پیاده ،شوندمی و طراحی ی فناوری که در این فاز تعریفهاهلفؤم

به اینکه معماری . با توجه که باید تامین، نصب و پیکربندی شوندفناوری و ابزار بوده یک قابل خریداری باشند یا 

فناوری موضوعی فنی و وابسته به برند و شرکت سازنده است، از این جهت نیاز به تحلیل هزینه برای سناریوهای 

عدم ) تأمینبا موضوع امکان  طور مستقیمبهها و ابزارها چنین بحث انتخاب فناوریهم .الزم است تأمینمختلف 

سازی معماری با به این مورد توجه داشته باشند تا مبادا در مراحل پیاده ها بایدتحریم( پیوند خورده است و سازمان

 سخت افزار و فناوری مواجه شوند. تأمینمشکل عدم امکان 

 اهداف فاز 4-6-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 زارهای افداده و نرم، کننده معماری اطالعاتطراحی معماری مطلوب زیرساخت فناوری سازمان که پشتیبانی

 انداز معماری است.کاربردی بوده و منطبق بر چشم

  شناسایی معماری وضعیت موجود زیرساخت فناوری در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب 

 های فازورودی 4-6-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

  و داده اطالعاتمعماری 

 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 های فرعی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 
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  های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-6-3

 موارد زیر است: ای اصلی این فاز شاملهفعالیت

 ها و ابزارهای مرتبط با معماری زیرساخت فناوریهای مرجع، قالبسازی مدلانتخاب و آماده 

  معماری زیرساخت فناوری موجود ی ازتوصیفتهیه 

  معماری زیرساخت فناوری مطلوب ی ازتوصیفتهیه 

  زیرساخت فناوری() های طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف 

 معماری اطالعات و داده، معماری وکارکسبمعماری ) های معماریبی بر سایر دامنهاعمال اثرات جان ،

 افزارهای کاربردی(نرم

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

 سازی معماری زیرساخت فناوریاعمال نقطه نظرات ذینفعان و نهایی 

 های فازخروجی 4-6-4

 ت:این فاز به قرار زیر اس تحویلهای قابل خروجی

 وضعیت موجود و مطلوب() سند معماری زیرساخت فناوری 

o های امنیتی و فناوریسیاست 

o های فناوریمؤلفههای زیرساختی و سرویس 

o ها، استانداردها و ابزارهای الیه زیرساختفناوری 

o های امنیتیتهدیدها و کنترل 

o سازی مورد نیازظرفیت منابع پردازشی و ذخیرهورد آبر 

o لی و گسترده سازمانارتباطات شبکه داخ 
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 o های مرکز داده یا اتاق سرور سازماننیازمندی 

o نتیجه تحلیل شکاف 

 ات جانبی تأثیر( به واسطه افزارهای کاربردینرم، اطالعات و داده، وکارکسب) روزرسانی سایر اسناد معماریهب

 درصورت نیاز() این فاز

 های معماری این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:مهشناسنا

 های زیرساختیشناسنامه سرویس 

 شناسنامه فناوری/ استاندارد 

 های امنیتیشناسنامه کنترل 

 نمودارها:

 شبکه() نمودار معماری ارتباطات 

 نمودار مرکز داده/اتاق سرور 

 ها:ماتریس

 افزارهای کاربردینرمو  ماتریس سرویس زیرساختی 

 فناوری/استانداردو  ماتریس سرویس زیرساختی 

  فناوری/استانداردو  افزارهای کاربردیریس نرممات 

  فاز طرح گذار 4-7

است.  هاهموضوع این فاز در خصوص تدوین نقشه راه پیاده سازی معماری، تعیین منابع مورد نیاز و اولویت بندی پروژ

نماید. در و منابع را تعریف  هاهطور کلی برای تحقق معماری نیاز به یک طرح اجرایی مشخص است که سبد پروژهب

هیچ سازمانی برای رسیدن به مطلوب از  زیرا شودبا توجه به وضعیت موجود تدوین  بایدحوزه سازمانی، طرح گذار 

هایی که در وضعیت ها و فناوریها، اطالعات، سیستمفرآیندنقطه صفر حرکت نمی کند، بلکه بر اساس مجموعه 

دیگر در مسیر  سویو از  نهایت استفاده شدهوجود سازمانی های ماز دارایی سوکند از یک می تالشموجود دارد 

ک ناگهانی به و. هرگونه ششودهای فناوری اطالعات تضمین و سرویس وکارکسبتحقق وضعیت مطلوب، تداوم 

 .آوردمیبه بار  ایبرای مهاجرت از وضعیت موجود به مطلوب نتایج منفی گسترده ،سازمان
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های قدیمی جه داشت که تفاوت مهمی بین روش پیشنهادی در این سند با روشدرخصوص تدوین طرح گذار باید تو 

تدوین طرح »های معماری، در فاز های قدیمی پس از تدوین نهایی دامنهو کالسیک در معماری وجود دارد. در روش

لویت، ..( انجام ، اوبندیزمانمنابع، ) هاهتهیه مشخصات پروژ درنهایتتحلیل شکاف بین مطلوب با موجود و  «گذار

شد، اما در رویکردهای جدید و از جمله روش توسعه معماری، نسخه اولیه تحلیل شکاف در فازهای قبلی تهیه می

های مربوط به شود. این موضوع باعث می شود تمامی تصمیمات و تحلیلشده و در این فاز تجمیع و نهایی می

تدریج تکمیل و نهایی بهو در طول چرخه تدوین معماری نشده  جا انجامفشرده و یک صورتبهسازی معماری پیاده

 داده  و برای مثال تحلیل شکاف معماری اطالعات .شودمیانجام  یترتخصصی صورتبه. از طرف دیگر کار شود

پذیرد و به مرور نیز میو توسط متولیان و ذینفعان مربوطه انجام شده اختصاص دادهمطلوب با موجود( در فاز )

 .شودمیازنگری و تکمیل ب

 اهداف فاز 4-7-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 راه معماری بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت مطلوب با موجودتهیه نقشه 

 اطمینان از تطابق طرح گذار با آمادگی، محدودیت و منابع سازمان 

 های فازورودی 4-7-2

 :به قرار زیر است پشتیبان( این فاز) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

 داده و معماری اطالعات 

 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 معماری زیرساخت فناوری 

 های فرعی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 
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  منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریلگوها، مدلا 

 های فازفعالیت 4-7-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 ها و آمادگی سازمان برای گذارشناسایی محدودیت 

 زیرساخت ، افزارهای کاربردینرم، اطالعات و داده، وکارکسب) تحلیل شکاف بین وضعیت موجود با مطلوب

 (امنیت، فناوری

 ناسایی و تحلیل سناریوهای گذارش 

 ها و اقداماتاستخراج پروژه 

 هاتخمین( منابع مورد نیاز برای پروژه) تعیین 

 ها و اقدامات، فناوری، پیش نیازی( برای پروژهوکارکسباز جنبه ) گذاریارزش 

 هاها با توجه به تحلیل هزینه به فایده و ارزیابی ریسکبندی پروژهاولویت 

 در شرایط بلندمدت بودن طرح گذار() زمانی طرح گذار با رویکرد توسعه تدریجیبندی مرحله 

  فازهای پروژه، فرسنگ  بندیزماننیازی، زمان شروع، زمان پایان، پیش) هابرای پروژه بندیزمانتهیه برنامه

 شمارهای مهم(

 هسازی معماری و تدوین راهکارهای مقابلهای پیادهسازی ریسکبازبینی و نهایی 

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

 سازی طرح گذاراعمال نقطه نظرات ذینفعان و نهایی 

 های فازخروجی 4-7-4

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 سند طرح گذار 

o های گذارها، آمادگی و ریسکتوصیف محدودیت 

o تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب 
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 o سناریوهای گذار 

o ها و اقدامات گذار به وضع مطلوبریف مشخصات پروژهتع 

o ها و اقدامات گذارمشخصات پروژه 

o ها گذاری پروژهارزش 

o تخمین() منابع مورد نیاز 

o ها و اقداماتوابستگی بین پروژه 

o هابندی پروژهاولویت 

o  طرح گذار بندیزمانبرنامه 

o ا و راهکارهای مقابلههریسک 

  در چرخه فعلی() نهایی شده وکارکسبمعماری 

 در چرخه فعلی() معماری اطالعات و داده نهایی شده 

 در چرخه فعلی() افزارهای کابردی نهایی شدهعماری نرمم 

 در چرخه فعلی() معماری زیرساخت فناوری نهایی شده 

 در چرخه فعلی() های معماری نهایی شدهسایر اسناد و تحویل دادنی 

 

 

 موارد زیر است:های معماری این فاز شامل فرآورده

 ها:شناسنامه

 شناسنامه پروژه 

 نمودارها:

 هاهنمودار گانت چارت پروژ 

 ها:ماتریس

 هاماتریس وابستگی پروژه 
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 فاز حاکمیت معماری 4-8 

سازی است، در فاز در یک جمله هدف از این فاز، تثبیت و تحکیم ارتباط بین مرحله تدوین معماری با مرحله پیاده

سازی نیاز به یک نظام پیادهبرای شروع  شد.بوط به معماری شامل تهیه برنامه اجرایی آماده قبل آخرین اقدامات مر

ی معماری را مطابق برنامه تعیین شده به نتیجه هاهدرستی نقشبهمدیریتی و اجرایی است که از یک طرف بتواند 

ین اهعماری را تکمیل یا بازبینی نماید. ببرساند و از طرف دیگر با توجه به بازخوردهای مرحله پیاده سازی، مستندات م

اندازی شده بود، در این فاز طور موقتی و اولیه راههمنظور باید نظام راهبری معماری که در ابتدای چرخه معماری ب

ها برای نقش شود.ساختار سازمانی راهبری معماری سازمانی تثبیت و تکمیل باید تکمیل و تحکیم شود. در این راستا 

ها و ، روالشدهها و اصول معماری نهایی سیاست .گیری شودتصمیم ،که متولی طرح گذار هستندهایی ولیتؤمسو 

 .شوداندازی های کنترلی نهایی و راههای مدیریت طرح گذار طراحی و سرانجام ابزارها و سنجهفرآیند

. دشومیا پایان این فاز مرحله بعد آغاز پیاده سازی معماری( است و ب) دهنده ساختار مرحله بعدشکلنتیجه این فاز 

تدوین معماری(  ) گفته شد، استقرار نظام مدیریت پروژه «انداز معماریچشم»های فاز طور که در تشریح فعالیتهمان

نظام ) شود، اما در این فاز همان نوع اقداماتمیکه تمام چرخه تدوین معماری را شامل  شودمیدر فاز مذکور انجام 

ای، های مدیریتی، مشاورهپروژه) های گذار( و متنوعای از پروژهمجموعه) ترها( در محدوده بزرگت پروژهمدیری

های گذار با یکدیگر و تطابق آنها با معماری که هماهنگی بین پروژهد شومیافزاری، ...( انجام افزاری، سختنرم

 افزاید.سازی میتدوین شده بر پیچیدگی مرحله پیاده

 اف فازاهد 4-8-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

  تثبیت و استقرار دائمی نظام راهبری معماری سازمانی برای مدیریت تغییرات و توسعه معماری 

 طرح گذارو اقدامات تعریف شده در  هاسازی پروژهاطمینان از تحقق معماری مطلوب با پیاده 

 های فازورودی 4-8-2

 :پشتیبان( این فاز به قرار زیر است) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 نظام راهبری معماری 

 طرح گذار 
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 های فرعی:ورودی 

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

 وکارمعماری کسب 

 داده و معماری اطالعات 

 دیافزارهای کاربرمعماری نرم 

 معماری زیرساخت فناوری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-8-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 مطلوب() سازی معماریتدوین نظام راهبری پیاده 

 شرایط  سازی براساسهای تعامل بین تیم متولی معماری با تیم مدیریت مرحله پیادهتهیه مدل و روال

 سازی(و تعیین میزان حضور تیم معماری در تیم مدیریت پیاده) سازمانی

 سازی و انتخاب مدل وکار با فناوری اطالعات در مرحله پیادههای تعامل بین واحدهای کسببررسی مدل

 مناسب بر اساس شرایط سازمان

 سازیهای فنی و مدیریتی برای مرحله پیادهتهیه رهنمودها و توصیه 

 قرار نظام مدیریت ریسکاست 

 روزرسانی اسناد معماریهتدوین مکانیزم نگهداشت و ب 

 ها و نحوه سنجش ارزیابی نتایج معماری سازمانیتدوین سنجه 

 ها و ابزارهای پایش و ارزیابیاندازی مکانیزمراه 

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

 گذارسازی طرح اعمال نقطه نظرات ذینفعان و نهایی 
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 های فازخروجی 4-8-4 

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 نظام حاکمیت معماری 

o هاساختار و نقش 

o هافرآیندها و روال 

o ها و اصول اجراسیاست 

o ها و ابزارهای کنترل و ارزیابیسنجه 

o نظام مدیریت ریسک 

o  سازیمرحله پیاده بایدهایراهنماها و 

o سازیپیادها فناوری اطالعات در مرحله مدل تعامل بین واحدهای کسب ب 

o سازیپیادهمرحله های ای تعامل بین تیم معماری با تیمهمدل و روال 

  ات جانبی این فازتأثیربازبینی سایر اسناد معماری به واسطه 

 فاز سنجش بلوغ معماری 4-9

امتیازات( بیانگر ) ج این فازدر این فاز تقریبا یک چرخه معماری طی شده و نوبت به سنجش نتایج رسیده است. نتای

 است.انداز معماری میزان توفیق در تحقق چشم

هر کدام هدف و روش خاص خود را دارد. سه نوع  کهشود در معماری سازمانی انواعی از سنجش و ارزیابی انجام می

 اصلی از سنجش و ارزیابی در معماری به قرار زیر است:

  های ، روشفرآوردهشود و برای ارزیابی هر رخه معماری انجام میهای معماری طی چفرآوردهارزیابی فنی

 «های پتریشبکه»توان با تکنیک برای مثال ارزیابی یک گردش کار سیستمی، را می .خاصی وجود دارد

 انجام داد. 

 و انحراف  تأخیرهای کنترل پروژه و با محاسبه میزان ی گذار بر اساس روشهاهسنجش میزان پیشرفت پروژ

شود ممکن سازی محاسبه میهای گذار که در فاز پیادهدر پروژه تأخیراما باید توجه داشت  ،شودانجام می

های خاطر تغییرات مدیریتی و سازمانی یا سایر عوامل جانبی باشد و لزوما به معنای اشتباه بودن نقشههاست ب

 فنی معماری نیست. 
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   شود و اهمیت باالتری از گیری میت که در این فاز اندازهاس «بلوغ معماری»سومین نوع سنجش مربوط به

شود و نتیجه آن گیری میاندازهدو مورد قبلی دارد. سطح بلوغ معماری سازمانی براساس یک مدل چندبعدی 

دهد. اگر سطح بلوغ به را در سازمان نشان می «میزان موفقیت در توانمندی و استقرار معماری سازمانی»

عنوان به) سازیبرنامه پیاده تأخیرهای معماری یا در برخی نقشه جزئی ایراداتباشد،  رسیدهامتیاز مطلوب 

 جای نگرانی نیست. کاهش بودجه سازمان( قابل رفع بوده و دلیلهب نمونه:

صورت یک فصل بهها و روش فنی امتیازدهی نوع سوم( است. شاخص« )بلوغ معماری»موضوع این فاز سنجش 

های این فاز فعالیتوجود دارد و در ادامه تنها مراحل کلی و  «هارهنمودها، تکنیکها و نمونه مثال»بخش در  جداگانه

 .شودمیتوضیح داده 

توسط تیم  «خودارزیابی»روش در ابتدا سنجش بلوغ به .های این فاز منجر به دو نوع سنجش بلوغ خواهد شدفعالیت

و کمبودهای جدی مشاهده شود،  ایراداتدست آمده اگر هبه امتیازات بو با توجه  شودمیداخلی( انجام ) معماری

شود. در مرحله دوم و جهت انجام ارزیابی دقیق و تخصصی، اسناد معماری سازمانی به اقدام می هاآننسبت به رفع 

 شود.های معماری سازمانی( ارجاع میآزمایشگاه) مراکز اعتبارسنجی

 اهداف فاز 4-9-1

 به قرار زیر است: اهداف اصلی این فاز

 شناسایی و استخراج نقاط قوت، ضعف و نواقص احتمالی 

  اطمینان از استقرار و تثبیت نظام معماری سازمانی 

 های مختلف اجرای معماری اطمینان از توسعه مستمر و متوازن بلوغ معماری طی چرخه 

 

 های فازورودی 4-9-2

 :قرار زیر است پشتیبان( این فاز به) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 
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   نظام راهبری معماری 

 وکارمعماری کسب 

  و دادهاطالعات معماری 

 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 معماری زیرساخت فناوری 

 طرح گذار 

 رعی:های فورودی

  های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-9-3

 های اصلی این فاز به قرار زیر است:فعالیت

 :خودارزیابی سطح بلوغ معماری سازمانی 

o  ت مورد نیاز برای خودارزیابیاها و اطالعشاخصبررسی 

o  در صورت نیاز() سازی منابع و اطالعاتآمادهتکمیل و 

o رهنمودها، تکنیکها »روش و نحوه محاسبه در بخش ) صورت خودارزیابیمعماری به محاسبه سطح بلوغ

 (شود.آورده می «هامثالو نمونه 

o انداز معماریگذاری شده در سند چشمشده با مقدار هدفمقایسه امتیازات کسب 

o ر در صورت کسب امتیازات نامطلوب اقدام جهت اصالح موارد و در صورت کسب امتیازات مطلوب د

 خودارزیابی، اقدام برای ارزیابی تخصصی توسط مراکز اعتبارسنجی معماری

 ارجاع اسناد معماری برای سنجش تخصصی بلوغ معماری توسط مراکز اعتبارسنجی 

o اسامی مراکز مجاز اعتبارسنجی در پورتال چارچوب معماری ) شناسایی و انتخاب مرکز اعتبارسنجی

 سازمانی ایران وجود دارد(

o شده و دریافت نتیجه اعتبارسنجیناد و مدارک برای مرکز اعتبارسنجی انتخابارجاع اس 

o انداز معماری و نیز نتیجه خودارزیابیگذاری شده در سند چشمشده با مقدار هدفمقایسه امتیازات کسب 
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 o  در صورت کسب امتیازات نامطلوب اقدام جهت اصالح موارد و در صورت کسب امتیازات مطلوب

 امتیازات به ذینفعان موضوع رسانی اطالع

o  برای چرخه بعدی معماری «های آموخته شدهدرس»تحلیل امتیازات نهایی و استخراج 

 های فازخروجی 4-9-4

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 سند سنجش بلوغ معماری 

o نتایج و امتیازات خودارزیابی بلوغ معماری 

o  وغ معماری توسط مراکز اعتبارسنجیبلی صتخصنتایج و امتیازات ارزیابی 

o شدهآموختههای تحلیل نتایج و درس 

  و اشکاالت در  ایراداتدرصورت شناسایی ) ات جانبی این فازتأثیرواسطه بهبازبینی سایر اسناد معماری

 هرکدام از اسناد معماری(

 های معماری این فاز به قرار زیر است:فرآوردههای فوق، دادنیتحویلعالوه بر 

 ها:نمودار

  نمودار بلوغ معماری 

 هافاز مدیریت نیازمندی 4-11

شوند بلکه در طی چرخه معماری به صورت پویا تعریف یا بازبینی بار تعیین نمییک تنهاهای معماری نیازمندی

 شود، بلکه در طی فازهای مختلفاین فاز برخالف فازهای پیش با ترتیب مشخصی اجرا نمی همین دلیل،. بهشوندمی

در وسط چرخه  نیزشود و فاز اجرا میهای این های معماری است، فعالیتهرکجا الزم به تعیین یا بازبینی نیازمندی

های برای ثبت و مدیریت نیازمندی استفاده از مخزن یکپارچه ،این فاز از اقدامات مهماست. گرفتهمعماری قرار 

چنین برای مستندسازی ، همباشد، میشودایجاد می معماری که طی فازهای مختلف و توسط ذینفعان متنوعی

 . کردوکار استفاده های قیاسی یا سناریوهای کسبتوان از تکنیکهای معماری مینیازمندی

وکار و شود، سپس در فازهای معماری کسبانداز معماری تهیه میهای معماری در فاز چشماولین نمونه از نیازمندی

های ضمن استفاده در فاز مربوطه به مخزن نیازمندی تعیین شده،های نیازمندی تمامی معماری فناوری اطالعات،

چرخه فعلی( نباشند ) شده ممکن است در محدوده و شرایط پروژهتعیین های شوند. نیازمندیمعماری نیز اضافه می
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گیرند. در سایر فازهای  های بعدی معماری مورد استفاده قرارولی الزم است مستند و مدیریت شوند تا در چرخه 

 شود.های جدیدی تعریف شود یا نیاز به بازبینی داشته باشد، این فاز فراخوانی میتوسعه معماری نیز هرجا نیازمندی

های مختلف ، وابستگی بین نیازمندیشودمیها به صورت یک فاز جداگانه تعریف یکی از دالیل دیگری که نیازمندی

تنها توسط ذینفعان های معماری نهمدیریت اثرات جانبی آنها است. از طرف دیگر نیازمندیمعماری با یکدیگر و لزوم 

محیط خارج از سازمان(، ) ها و تغییرات بازاردلیل پیشرانبهبلکه  ،(شوندمی تکمیلکنند )میو در طی زمان تغییر 

 شود.تکلیف میشرایط و الزامات جدیدی به سازمان 

 اهداف فاز 4-11-1

 ین فاز به قرار زیر است:اهداف اصلی ا

 اندهای معماری که طی فازهای مختلف شناسایی شدهمدیریت نیازمندی. 

 های معماری با یکدیگراطمینان از عدم تناقض بین نیازمندی 

 های فازورودی 4-11-2

 :پشتیبان( این فاز به قرار زیر است) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 شدهانی سفارشیچارچوب معماری سازم 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های فرعی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

  و دادهاطالعات معماری 

 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 معماری زیرساخت فناوری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 
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 های فازفعالیت 4-11-3 

 ز به قرار زیر است:های اصلی این فافعالیت

 های جدید معماریثبت و مدیریت نیازمندی 

 های معماریثبت مشخصات کامل نیازمندی در مخزن نیازمندی 

 تعیین اولویت و ذینفعان نیازمندی 

  ها و شناسایی تناقضات احتمالینیازمندی بر سایر نیازمندی تأثیربررسی 

  در فاز جاری گرفتن نیازمندی اضافه شدهنظردر 

 های معماریو مدیریت تغییر در نیازمندی ثبت 

 های معماری و کنترل تطابق با شرایط و محدوده پروژهثبت تغییرات در نیازمندی 

 تعیین اولویت جدید برای نیازمندی تغییریافته 

  ها و شناسایی تناقضات احتمالیتغییرات بر سایر نیازمندی تأثیربررسی 

 در فاز جاری گرفتن تغییراتنظر در 

 های معماری جهت اطمینان از جامعیت و عدم وجود تناقضاتای مخزن نیازمندیترل دورهکن 

 های فازخروجی 4-11-4

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 های معماری توصیف نیازمندی 

o های معماریمشخصات نیازمندی 

o های مرتبط با نیازمندیو محدودیت هافرضپیش 

o ستقیم رمیذینفعان مستقیم و غ 

o سازیاولویت نیازمندی برای پیاده 

o های معماری مرتبط(دامنه) فازهای مرتبط 

o  ات نیازمندی معماریتأثیرتحلیل 

o های معماریوابستگی بین نیازمندی 

  درصورت لزوم() ات جانبی این فاز تأثیربازبینی سایر اسناد معماری به واسطه 
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 اری این فاز به قرار زیر است:های معمفرآوردههای فوق، دادنیعالوه بر تحویل 

 ها:شناسنامه

 های معماری نیازمندی 

 ها:ماتریس

 نیازمندیو  ماتریس ذینفعان 

 فاز اجرای طرح گذار 4-11

سازی( است. این مرحله فرزند مرحله تدوین معماری مرحله پیاده) این فاز مربوط به مرحله سوم روش توسعه معماری

ی هاهو فناوری اطالعات و استخراج طرح گذار، اجرای پروژ وکاربکساست که پس از تکمیل تدوین معماری 

ادامه  هاهشده و تا زمان تکمیل و نهایی سازی این پروژ آغازشده در طرح گذار به مانند یک مرحله مستقل تعریف

پابرجا بوده و چنان ی گذار ارتباط این مرحله با مرحله تدوین معماری همهاهچنین در طول مدت اجرای پروژ. همدارد

 شود.ات جانبی به مرحله دیگر منتقل میتأثیردر صورت تغییرات در هر مرحله، 

، نیاز است شوددیده یی گذار در زمان پیاده سازی از جنبه فنی و معماری مشکلهاهبرای مثال اگر اجرای یکی از پروژ

شرایط و  ،یا فناوری وکارکسبسطه تغییرات واهیا اگر ب قرارگیرد،اصالح یا بازبینی مورد تا معماری تدوین شده 

 توصیف، (سازی استپیادهی در حال هاهکه مرتبط با یکی از پروژ)های جدیدی در سازمان ایجاد شود نیازمندی

 شود. سازی منتقل به مرحله پیاده سرعتبه ،معماری اصالح شده یا تغییریافته

رای طرح گذار( و تعامل مستحکم و دوطرفه آن با تیم تدوین اج) سازیسازمان( مدیریت مرحله پیاده) نقش تیم

چنین میزان و نحوه فعالیت تیم تدوین معماری در مرحله تضمین موفقیت معماری است. هم عواملمعماری از 

 مهم در این فاز است. هایتصمیمسازی از پیاده

روش  بنابراین، «ریزی و معماریبرنامه»نه  است و «مدیریت پروژه»های این مرحله از جنس آنجا که نوع فعالیت از

در  این روش، .های مورد استفاده نیز در حوزه دانشی معماری سازمانی نبوده و از جنس مدیریت پروژه استو تکنیک

شود، اما در چارچوب معماری سازمانی ایران جهت فهم بهتر تشریح نمی صورت مستقیمبهمتون معماری سازمانی نیز 

 . شودمیو درک ارتباط بین مرحله تدوین معماری و پیاده سازی توضیحات کلی آن آورده خوانندگان 

های این مرحله در استانداردهای تخصصی ها و تکنیکباتوجه به توضیحات فوق، ازآنجاکه مشروح فعالیت نکته:

 شود.یح نمیبه تفصیل وجود دارد، در روش توسعه معماری تشر PRINCEو  PMBOKمدیریت پروژه از جمله 
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 پنجمفصل 

 تشریح مؤلفه چارچوب محتوایی معماری



 شناسی معماری سازمانیچارچوب و روش

 

 
78 

جم
 پن

ل
ص

ف
 

 

 

 چارچوب محتوایی معماری مؤلفهتشریح  5

 12هایفرآوردهکننده است که توصیف «شناسیچارچوب و روش» مؤلفه، دومین «چارچوب محتوایی معماری»

هایی که در دادنیها و تحویلفرآوردهبندی آنها در کنار یکدیگر است. تمامی و نحوه طبقه 13هادادنیمعماری، تحویل

در یکی از فازهای روش توسعه معماری تولید شوند و در فازهای دیگر مورد باید شوند، میمحتوایی معرفی  چارچوب

 گیرند.قرارروزرسانی هاستفاده یا ب

 های معماری:فرآوردهتعریف 

ماری ای از معیا شناسنامه به توصیف جنبه معماری هستند که در قالب نمودار، ماتریس 11سازندههایمنظور بلوک

برای مثال نمودار گردش ) شوندهای معماری هرکدام طبق اصول و قواعدی تهیه و تکمیل میفرآوردهد. نپردازمی

مجدد در مخزن معماری نگهداری استفادهافزارهای کاربردی( و به صورت عناصر قابلیا شناسنامه نرم فرآیند

 شوند:عماری وجود دارد که به قرار زیر تعریف میم فرآوردهنوع شوند. در چارچوب محتوایی معماری، سه می

 های سازنده معماری و نحوه ارتباط و قواعد آنهانمودارها: توصیفات گرافیکی از بلوک 

 های سازنده معماریبلوکمشخصات و مانند فرم( از  عناوین ) ها: توصیفات متنی یا جدولیشناسنامه 

 عماری و نحوه ارتباط آنها ها: نگاشت بین دو نوع بلوک سازنده مماتریس 

 های معماری:دادنیتعریف تحویل

 باشندمیسند( هستند که دربردارنده همه یا بخشی از محتوای تولید شده یک فاز ، گزارش)ی پروژه هامنظور خروجی

 برای مثال سند) گیرندذینفعان قرار می تأییدمستقل و قابل ارزیابی، مورد بررسی و  و به صورت یک مجموعه

ها، نمودارها شناسنامه) معماری فرآوردهدادنی دربردارنده تعدادی افزارهای کاربردی(. محتوای یک تحویلمعماری نرم

برای مثال مقدمه یک ) های سازنده معماری نیستندهای دیگری است که از جنس بلوکعالوه بخشبهها( و ماتریس

 ها(. گزارش، مطالعات انجام شده، پیوست

 

 دهد.های معماری و مخزن معماری را نشان میفرآوردههای معماری با دادنیرابطه بین تحویل1-5 شکل

                                                      
12 Artifacts 

13 Deliverables 

11 Building Block 
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 های معماریفرآوردههای معماری با دادنیرابطه بین تحویل 1-5 شکل

های فرآوردهشود و در ادامه ابتدا ربوط به چارچوب محتوایی معماری ارائه میو نکات م هافرضپیشدر ابتدا برخی 

 شوند.ها معرفی میدادنیمعماری و سپس تحویل

 سازی سازی و سادههای چابکگاهدچارچوب محتوایی معماری از توگف اقتباس شده و سپس با توجه به دی

اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات  خصوصبهر، داخلی کشو هایتجربه. دانش و استشده معماری سفارشی

 تأثیرسازی این بخش دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماری سازمانی کشور در تدوین و سفارشی

 سزایی داشته است.هب

  های معماری است که در روش توسعه دادنیها و تحویلفرآوردهچارچوب محتوایی معماری دربردارنده

 جزئیات بیشتر در توگف و سایر مراجع معماری قابل دسترس است. .دشونمعماری تولید می

 های معماری سازمانی در بخش دادنیو تحویلها دهروآفرها و رهنمودهای کاربردی برای تولید نمونه مثال

های چارچوب معماری سازمانی ایران است، که یکی دیگر از بخش «هامثالها و نمونه رهنمودها، تکنیک»

 شود.رد و در این بخش تکرار نمیقرار دا

 صنایع( مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخش ) دولتی( و بخشی) های مرجع ملیالگوها و مدل

های چارچوب معماری سازمانی ایران است، قرار دارد که یکی دیگر از بخش «های مرجع ملی و بخشیمدل»

 شود.و در این بخش تکرار نمی

 تحویل دادنی معماری

 معماری هایفرآورده

 هاشناسنامه

 هاماتریس

 نمودارها

 هاسایر فرآورده

 مخزن  معماری

 های  معماریفرآورده

 هاهشناسنام

 هاماتریس

 نمودارها

 هاتحویل دادنی
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  که یکی  «برنامه ترویج و استقرار»جرایی مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخش ضوابط فنی و ا

 شود.های چارچوب معماری سازمانی ایران است، قرار دارد و در این بخش تکرار نمیدیگر از بخش

 های معماریفرآورده 5-1

بندی و توصیف فاز مربوطه، طبقه های معماری تولیدشده در روش توسعه معماری براساسفرآوردهدر شکل زیر همه 

 اند.شده

 

 یمعمار یهافرآورده 2-5 شکل
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 شوند.تشریح می ،های معماری بر اساس سه نوع تعریف شدهفرآوردهدر ادامه،  

 هاشناسنامه 5-1-1

 شوند.معرفی میهستند، در این بخش  «شناسنامه»های معماری که از نوع فرآورده

 45شناسنامه ذینفعان

پذیرندگان از تأثیربرداران یا است که شامل متولیان، بهره دربردارنده مشخصات ذینفعان معماری شناسنامه ذینفعان

 معماری هستند.

 شناسنامه اصول معماری

ایج معماری معماری است که در تدوین معماری و بررسی صحیح بودن نتای حوزهو  عمومیکننده اصول توصیف

 شود. استفاده می

 46کنشگرشناسنامه 

افزارهای فناوری اطالعات سازمان از ها و نرمدر این شناسنامه، فهرست و مشخصات همه افراد مرتبط با سرویس

 شود. ها توصیف میجمله کاربران و مالکان سیستم

 (وکارکسب) 48شناسنامه کارکرد

شود. این کارکردها مستقل از دهای واحدهای سازمان توصیف میدر این شناسنامه عنوان و شرح مختصر کارکر

شوند. کارکردهای یک مدیریت دربردارنده کارکردهای ادارات مراتبی بیان می/خدمت مربوطه به صورت سلسلهفرآیند

 .استو واحدهای زیرمجموعه نیز 

 وکار(سرویس کسب) 47شناسنامه خدمت

کارگیری داد حاصل از بهشود. خدمات عبارتند از برونوصیف میدر این شناسنامه مشخصات خدمات سازمان ت

ای ارزشمند از دید ذینفع شده و نتیجهها، اطالعات و فناوری توسط سازمان که منجربه فرآیندهدفمند نیروی انسانی، 

 و تحقق اهداف سازمان باشد.موریت أمدر راستای اجرای 

 

                                                      
15 Stakeholder 

11 Actor 

13 Function 

11 Business service 
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 45فرآیندشناسنامه  

مدل  ،توسط نمودار فرآیندکار شود. ازآنجا که گردشهای سازمان توصیف میفرآینددر این شناسنامه مشخصات 

ی، فرآیندهای برای مثال شاخص .شودشود آنچه قابل مستندسازی در نمودار نیست در این شناسنامه آورده میمی

 و هاکنترل ،خدادهاچنین رهم ،یا دستورالعمل اجرای هر فعالیت فرآیندهای اجرای فعالیت بندیزمانتواتر و 

 شود.ها در این شناسنامه مستند میفرآیند خروجی() محصوالت

 51های اطالعاتیشناسنامه موجودیت

 وکار هستند، های اطالعاتی سازمان که پشتیبان معماری کسبدر این شناسنامه، فهرست و مشخصات موجودیت

های اطالعاتی شوند. موجودیتشوند( توصیف میصورت مکانیزه یا دستی ثبت و نگهداشت میمستقل از اینکه به)

 های داده هستند.نیازی برای استخراج پایگاهمربوط به دامنه معماری اطالعات بوده و پیش

 51های دادهشناسنامه پایگاه

 افزار کاربردیعنوان بخشی از یک نرمصورت مستقل یا بههای داده سازمان که بهدر این شناسنامه، مشخصات پایگاه

های اطالعاتی، توسط ابزارهای مکانیزه معروف های داده برخالف موجودیت. پایگاهدشومیشوند، توصیف میاستفاده 

 شوند. (، مدیریت میDBMS) به سیستم مدیریت پایگاه داده

 افزارهای کاربردیشناسنامه نرم

سازی های آن را مستقل از نحوه پیادهکارکردها و قابلیت خصوصبهافزارهای کاربردی این شناسنامه، مشخصات نرم

 این شناسنامه است. یاجزار گافزارها نیز از دیافزار با کاربران و سایر نرمارتباطی نرم های. واسطدکنمیتوصیف 

 52افزاریهای نرمشناسنامه سرویس

های کند. سرویسها را توصیف میافزار توسط سایر سامانههای قابل فراخوانی یک نرممؤلفهاین شناسنامه، 

 وکار سازمان را مکانیزه نموده و دارای تعریف شفاف و واسط استاندارد هستند.افزاری بخشی از منطق کسبنرم

 53های زیرساختیشناسنامه سرویس

                                                      
12 Process 

51 Entity 

51 Database 

52 Application service 

53 Infrastructure Service 
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کند. معماری هستند، توصیف می هایرا که در خدمت سایر دامنه سازمانهای زیرساختی این شناسنامه، سرویس 

سازی، سرویس سیستم عامل، سرویس خدمتگزار وب و موارد مشابه. س پردازش، سرویس ذخیرهبرای مثال سروی

افزار( تعریف و مثال نرم) های معماریسایر دامنه هایدر قالب نیازمندی صورت مستقیمبهها برخی از این سرویس

رای عملکرد بهتر سایر های جدیدی بافزوده هستند که فرصتهای ارزششوند و برخی دیگر سرویستعیین می

 .کنندمیهای معماری مهیا مؤلفه

 شناسنامه فناوری/ استاندارد

دالیل به. کندمیها و ابزارهای مرتبط با فاوا را توصیف این شناسنامه، اطالعات مربوط به استانداردها، فناوری

ت، فناوری/استانداردهای متفاوتی های زمانی متفاوممکن است برای واحدهای سازمانی مختلف یا برای بازه گوناگون

 تعیین شود.

 های امنیتیشناسنامه کنترل

 نماید. ها را توصیف میهای امنیتی الزم برای مقابله با ریسکاین شناسنامه، کنترل

 نمودارها 5-1-2

 شوند.هستند، در این بخش معرفی می «نمودار»های معماری که از نوع فرآورده

 نمودار چارت سازمانی

ترین نمودارها در ترین و متداولدهد و یکی از سادهار، نحوه ارتباط بین واحدهای سازمانی را نشان میاین نمود

 وکار است.کسب

 سازمان 54نمودار زنجیره ارزش

وار منجر به تولید ی( اصلی و پشتیبان سازمان که زنجیرفرآیند) های کاریاین نمودار، توصیف سطح باال از حوزه

کارکردی( ) یفرآیندهای شود را نشان می دهد. این نمودار برای شناسایی حوزهخلق ارزش میمحصول یا خدمت و 

 گیرد.های زنجیره ارزش سازمان مورد استفاده قرار میمؤلفهسطح باالی سازمان و شناخت 

 55فرآیندنمودار گردش 

                                                      
51 Value Chain  

55 Process Flow 
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ها، قواعد کاری و شرط ،فرآیند ها و رخدادهای مربوط بهاین نمودار، توصیف گرافیکی از ترتیب و توالی فعالیت 

دهد. نمودار گردش را نشان می فرآیندها و ذینفعان کنشگر و فرآیندمحصوالت و خدمات( ) یهاچنین خروجیهم

ی در معماری سازمانی یبه دلیل اینکه دربردارنده تعدادی از عناصر مهم معماری سازمانی است، اهمیت باال فرآیند

 نماید.وکار سازمان را مدل میکسبداشته و اطالعات زیادی از 

 نمودار شکست کارکردها

دهد. برای مثال کارکردهای مراتبی نشان میصورت سلسلهاین نمودار، وابستگی کارکردهای سازمانی با یکدیگر را به

در قالب این نمودار توصیف  ،یک مدیریت که اجتماع سطح باالیی از ریزکارکردهای ادارات زیر مجموعه است

 شود.شود. این نمودار معموال در دو یا سه سطح عمودی ترسیم میمی

 56هانمودار مفهومی ارتباط موجودیت

فیلدهای موجودیت، کلید اصلی، ) های اطالعاتی را بدون تشریج جزئیات ساختاری ار، ارتباط بین موجودیتداین نمو

وکار قابل فهم باشد، توصیف برای ذینفعان کسب کهصورتیسازی( بهسازی، نحوه ذخیرهنرمال) کلید خارجی( و فنی 

 . دکنمی

 هانمودار منطقی ارتباط موجودیت

فیلدهای موجودیت، کلید اصلی، ) های اطالعاتی را همراه با مشخصات ساختاری ار، ارتباط بین موجودیتداین نمو

دیدگاه فیزیکی(، ) سازیت پیادهسازی( اما بدون ورود به جزئیاسازی، نحوه ذخیرهنرمال) کلید خارجی( و فنی 

 . دکنمیافزار و پایگاه داده قابل فهم باشد، توصیف که برای طراحان نرمصورتیبه

 سازمانینمودار تعامالت بین

..( را .شرکاء، مشتریان، پیمانکاران، نهادهای باالدستی، ) این نمودار، تعامالت اطالعاتی بین سازمان با سایر ذینفعان

های اطالعاتی یا سایر گیری(، سرویس) دهیاین تعامالت ممکن است در قالب استعالمات، گزارشد. دهنشان می

 موارد مشابه انجام شود.

 افزارهای کاربردینرم نمودار تعامل

های خارج از سازمان را توصیف افزارهای کاربردی سازمان با یکدیگر و نیز با سامانهاین نمودار، تعامالت بین نرم

 .افزارها باید شفاف و مشخص باشدپروتکل( ارتباطی و اطالعات مبادله شده بین نرم) . واسطدکنمی

 58نمودار موارد کاربری

                                                      
51 Entity Relationship (ER) 
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 نمودارکند. برخالف سازی میدهد را از دید ناظر خارجی مدلانجام می افزارنرموصیفی از آنچه که این نمودار، ت 

شود و عامالن آن تمرکز که انجام می «آنچه»ر موارد کاربری بر دارد، نمودا تأکیدانجام  «چگونگی»فعالیت که بر 

 .دارددنبال بهبخش برای کاربر خارجی ای رضایتست که انجام آن نتیجها هاای از گامدنبالهدارد. یک مورد کاربری، 

 شبکه() نمودار معماری ارتباطات 

ا گسترده( را بدون تشریح جزئیات فناوری و برند شبکه محلی ی) های زیرساخت ارتباطی سازمانمؤلفهاین نمودار، 

 دهد. تجهیزات مورد استفاده، نمایش می

 55/اتاق سرور57نمودار مرکز داده

اتاق سرور( سازمان را بدون تشریح جزئیات فناوری و برند ) های مرکز دادهها و الیهمؤلفهاین نمودار، معماری 

 .کندمیات مورد استفاده توصیف تجهیز

 بلوغ معمارینمودار 

های مربوطه و امتیازات هر شاخص در قالب یک مدل این نمودار، وضعیت بلوغ معماری سازمان را بر اساس شاخص

 .کندمیراداری( توصیف ) بعدی عنکبوتی چند

 61نمودار گانت

جمله  دهد و ازشمارهای تعریف شده، نشان میها و فرسنگاین نمودار وضعیت پیشرفت پروژه را براساس فعالیت

 شده در حوزه مدیریت پروژه است.نمودارهای شناخته

 هاماتریس 5-1-3

 شوند.هستند، در این بخش معرفی می «ماتریس»های معماری که از نوع فرآورده

 ذینفعانو  61ماتریس دغدغه

 .کندمیها و ذینفعان را مشخص این ماتریس، نگاشت بین دغدغه

 خدمت و ماتریس کارکرد

                                                                                                                                                                  
53 Use case 

51 Data Center 

52 Server Room 

11 Gantt 

11 Concern 
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 .کندمیوکار را مشخص ین کارکردها و خدمات کسباین ماتریس، نگاشت ب 

 فرآیند و ماتریس کارکرد

 .کندمیها را مشخص فرآینداین ماتریس، نگاشت بین کارکردها و 

 خدمت و فرآیندماتریس 

 .کندمیها و خدمات را مشخص فرآینداین ماتریس، نگاشت بین 

 کنشگر و ماتریس کارکرد

 .کندمیها را مشخص کنشگراین ماتریس، نگاشت بین کارکردها و 

 کارکرد و  ماتریس موجودیت

. هر کارکرد ممکن است موجب کندمیهای اطالعاتی و کارکردها را مشخص این ماتریس، نگاشت بین موجودیت

( یک موجودیت اطالعاتی شود و از Delete) ( یا حذفUpdate) روزرسانیه( ، بRead) (، خواندنCreate) ایجاد

 معروف است. CRUDریس به این جهت این مات

 فرآیندو  ماتریس موجودیت

 .کندمیها را مشخص فرآیندهای اطالعاتی و این ماتریس، نگاشت بین موجودیت

 افزارهاماتریس تبادالت بین نرم

 .کندمیها را مشخص فرآیندنگاشت بین کارکردها و  این ماتریس، تبادالت

 افزارنرمو  رایندفماتریس 

 .کندمیافزارهای کاربردی را مشخص ها و نرمرایندفاین ماتریس، نگاشت بین 

 افزارنرمو  ماتریس موجودیت

 .کندمیافزارهای کاربردی را مشخص های اطالعاتی و نرماین ماتریس، نگاشت بین موجودیت

 افزارنرمو  یس واحد سازمانیماتر

 .کندمیافزارهای کاربردی را مشخص این ماتریس، نگاشت بین واحدهای سازمانی و نرم

 افزارنرمو  ماتریس سرویس زیرساختی

 .کندمیافزارهای کاربردی را مشخص های زیرساختی و نرماین ماتریس، نگاشت بین سرویس

 اردفناوری/استاندو  ماتریس سرویس زیرساختی
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 .کندمیها یا استانداردها را مشخص های زیرساختی و فناوریاین ماتریس، نگاشت بین سرویس 

 فناوری/استانداردو  افزارماتریس نرم

 .کندمیها یا استانداردها را مشخص این ماتریس، نگاشت بین نرم افزارهای کاربردی و فناوری

 ذینفعان و ماتریس نیازمندی

 .کندمیهای معماری و ذینفعان را مشخص ن نیازمندیاین ماتریس، نگاشت بی

 هاهماتریس وابستگی پروژ

 .کندمینیازی( را مشخص پیش) ها از نظر وابستگیاین ماتریس، نگاشت بین پروژه

 های معماریدادنیتحویل 5-2

همه یا بخشی از سند( هستند که دربردارنده ، گزارش) ی پروژه هاطور که گفته شد خروجیهمان ها،دادنیتحویل

ذینفعان  تأییدصورت یک مجموعه مستقل و قابل ارزیابی، مورد بررسی و بهو  باشندمیمحتوای تولید شده یک فاز 

بندی و توصیف های معماری براساس فازهای روش توسعه معماری، طبقهدادنیتحویل 1-5 لجدوگیرند. در قرار می

 .شوندمی

 یمعمار یهایدادنلیتحو 1-5 لجدو

 هایدادنیتحویل فازهای روش توسعه معماری

 شدهسند چارچوب معماری سازمانی سفارشی  سازیسنجی و آمادهامکان

 سند نظام مدیریت معماری 

 سند درخواست برای پیشنهاد پروژه معماری 

 انداز معماریسند چشم  انداز معماریچشم

 سند منشور پروژه معماری 

 (مطلوب و موجود وضعیت)  وکارکسب معماری سند  وکارمعماری کسب

 (مطلوب و موجود وضعیت)  داده و اطالعات معماری سند  اطالعات وداده معماری

 (لوبمط و موجود وضعیت)  کاربردی افزارهاینرم معماری سند  افزارهای کاربردیمعماری نرم

 (مطلوب و موجود وضعیت)  فناوری زیرساخت معماری سند  زیرساخت فناوری معماری

 گذار طرح سند  طرح گذار

 معماری حاکمیت نظام سند  حاکمیت معماری
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 معماری بلوغ سنجش سند  بلوغ معماری سنجش 

 معماری هاینیازمندی توصیف سند  هامدیریت نیازمندی
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 شود:عماری بر اساس چارچوب محتوایی معماری تشریح میهای مدادنیدر ادامه، تحویل 

 های زیر:شده، شامل بخشسند چارچوب معماری سازمانی سفارشی

 شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش 

 شدهسفارشیهای مرجع ملی مدل 

 شدههای مرجع بخشی سفارشیمدل 

 شدهاندازیابزارهای تهیه و راه 

 های زیر:خشسند نظام مدیریت معماری ، شامل ب

 ها و اصول معماریسیاست 

 تیم معماریهای ولیتؤمسها و نقش 

 منابع مورد نیاز 

 اختیارات و مجوزها 

 های زیردر صورت استفاده از خدمات مشاور( ، شامل بخش) پروژه معماری 62سند درخواست برای پیشنهاد

 :است

 شرح خدمات مورد انتظار از مشاور 

  ورد انتظار م بندیزمانمحدوده سازمانی و 

 شدهچارچوب و متدولوژی سفارشی 

 استانداردها و الزامات مورد انتظار 

  و سایر موارد مربوط به اسنادRFP  

 :است های زیرانداز معماری، شامل بخشسند چشم

  لهأمستوصیف 

 های اصلی و کالن ذینفعاننیازمندی 

 ها و محدوده معماریدیدگاه 

 های مورد انتظاراهداف و شاخص 

  پایان چرخه فعلی() شروع چرخه( و هدف) بلوغ معماری جاریسطح 

                                                      
12 Request for proposal (RFP) 
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 :است های زیرسند منشور پروژه معماری، شامل بخش 

 زمینه موضوع و توجیه پروژهپیش 

 شرح کلی و محدوده پروژه 

 انداز معماری خالصه چشم 

 هاو خروجی بندیزمانها، فعالیت 

 و ذینفعان اصلیها ولیتؤمسها، نقش 

 ها یسکها و رمحدودیت 

 منابع و بودجه پروژه 

 معماری فرآیندصالح سازمان برای شروع مصوبه مقامات ذی 

 :است های زیروضعیت موجود و مطلوب( ، شامل بخش) وکار سند معماری کسب

 های مکانی سازمانساختار سازمانی و موقعیت 

  انی(هم برای کل سازمان و هم به تفکیک واحدهای سازم) وکارکسباهداف و مقاصد 

  تر در سطوح ریزسلسله مراتبی که کارکردهای هر سطح به کارکردهای دانه  صورتبه وکارکسبکارکردهای

 .شودمیتر شکسته پایین

  (سازمانیبرونو هم  سازمانیدرونهم خدمات )  وکارکسبخدمات 

 ها و نیازهای اطالعاتیبه همراه سنجه وکارکسبهای فرآیند 

  ،های نگاشتیها در قالب ماتریسفرآیندخدمات، وابستگی بین کارکردها 

 های کلیدی ذینفعانهای مورد نیاز برای پوشش نیازمندی و دغدغهسایر دیدگاه 

 وکار(دامنه معماری کسب) تحلیل شکاف 

 :است های زیروضعیت موجود و مطلوب( ، شامل بخش) و دادهسند معماری اطالعات 

 ی معماری دادههاهلفؤم 

 وکار(از معماری کسب شدهاستخراج) طالعاتیهای اموجودیت 

 های منطقی داده سازمانپایگاه 

 ها معماری به موجودیتیهاهها نگاشت بین سایر مولفماتریس 

 مدیریت داده 

 مهاجرت داده 
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  حاکمیت داده 

 نیازمندهای یکپارچگی داده 

 نیازمندهای فنی مربوط به ذخیره، بازیابی، نمایش و انتقال داده 

 های وارد بر معماری فناوری که باید در نظر گرفته شودمحدودیت. 

 های کلیدی ذینفعانهای مورد نیاز برای پوشش نیازمندی و دغدغهسایر دیدگاه 

 دامنه معماری اطالعات و داده() تحلیل شکاف 

 :است های زیروضعیت موجود و مطلوب( ، شامل بخش) افزارهای کاربردیسند معماری نرم

 گراسرویسری مطلوب بر اساس نگاه ی معماهاهلفؤم 

  افزارهای کاربردیهای نرممؤلفهمدل ساختار شکست 

 افزارهای کاربردی مبتنی بر سرویسمدل تعامالت بین نرم 

 افزارهای کاربردیمدل کالن استقرار نرم 

 مندیمندی و غیروظیفههای وظیفهنیازمندی 

 گرا نیازمندهای فنی مربوط به سبک معماری سرویس 

 ستانداردهای تولید، توسعه و نگهداشتا 

 های مربوط به الیسنس و حق مالکیتنیازمندی 

 های وارد بر معماری فناوری که باید در نظر گرفته شودمحدودیت 

  افزارهای کاربردی(دامنه معماری نرم) نتیجه تحلیل شکاف 

 :است های زیروضعیت موجود و مطلوب( ، شامل بخش) سند معماری زیرساخت فناوری 

 های امنیتی و فناوریسیاست 

 های فناوریمؤلفههای زیرساختی و سرویس 

 ها، استانداردها و ابزارهای الیه زیرساختفناوری 

 های امنیتیتهدیدها و کنترل 

 نیازموردسازی ظرفیت منابع پردازشی و ذخیرهورد آبر 

 ارتباطات شبکه داخلی و گسترده سازمان 

 اتاق سرور سازمانهای مرکز داده یا نیازمندی 

  دامنه معماری زیرساخت فناوری() نتیجه تحلیل شکاف 
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 های زیر:سند طرح گذار، شامل بخش 

 های گذارها، آمادگی و ریسکتوصیف محدودیت 

 تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب 

 سناریوهای گذار 

 ها و اقدامات گذارمشخصات پروژه 

 ها گذاری پروژهارزش 

 تخمین() منابع مورد نیاز 

 ها و اقداماتوابستگی بین پروژه 

 هابندی پروژهاولویت 

  طرح گذار بندیزمانبرنامه 

 ها و راهکارهای مقابلهریسک 

 :است های زیرسند نظام حاکمیت معماری، شامل بخش

 هاساختار و نقش 

 هافرآیندها و روال 

 ها و اصول اجراسیاست 

 ها و ابزارهای کنترل و ارزیابیسنجه 

 دیریت ریسکنظام م 

 سازیراهنماها و الزامات مرحله پیاده 

  سازیپیادهمدل تعامل بین واحدهای کسب و با فناوری اطالعات در مرحله 

  سازیپیادههای تیمهای تعامل بین تیم معماری با روالمدل و 

 :است های زیرسند سنجش بلوغ معماری، شامل بخش

 ها و نحوه سنجش بلوغشاخص 

 خودارزیابی بلوغ معماری نتایج و امتیازات 

  بلوغ معماری توسط مراکز اعتبارسنجیی صتخصنتایج و امتیازات ارزیابی 

 شدهآموختههای تحلیل نتایج و درس 
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 :است های زیرهای معماری ، شامل بخشسند توصیف نیازمندی 

 های معماریمشخصات نیازمندی 

 های مرتبط با نیازمندیو محدودیت هافرضپیش 

 رمستقیم یتقیم و غذینفعان مس 

 سازیاولویت نیازمندی برای پیاده 

 های معماری مرتبط(دامنه) فازهای مرتبط 

  ات نیازمندی معماریتأثیرتحلیل 

 های معماریوابستگی بین نیازمندی 
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 ششمفصل 

 هاها و نمونه مثالتشریح مولفه رهنمودها، تکنیک
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 هاها و نمونه مثالرهنمودها، تکنیک مؤلفهتشریح  6 

است که  «شناسیچارچوب و روش»اصلی  مؤلفه، چهارمین و آخرین «هاها و نمونه مثالرهنمودها، تکنیک»

چارچوب و »دیگر  مؤلفهها و رهنمودهای کاربردی برای انجام معماری سازمانی و مکمل سه دربردارنده نمونه مثال

 است. «شناسیروش

 نهکتابخا، مانند یک دارندین و ثابت که محتوایی مع «شناسیوشچارچوب و ر»های مؤلفه، برخالف دیگر مؤلفهاین 

 .یابندمیکه به صورت مستمر گسترش ها و رهنمودهای تکمیلی است برای توصیف نمونه مثال

 مدل خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی 6-1

کند میزان توانمندی ها کمک میشود، به سازمانمدل خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی که در این بخش معرفی می

. این مدل براساس شش کنندگیری نموده و نقاط ضعف را شناسایی و برطرف ازهو بلوغ برنامه معماری سازمانی را اند

 .شودمیتهیه  1-1 شکلگیری مطابق با سطح بلوغ و هشت ویژگی قابل اندازه

 

 مدل خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی 1-6 شکل

 

 شش سطح بلوغ معماری عبارتند از:

  عدم وجود1سطح : 

  شده : آماده 1سطح 
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   اندازی: دردست راه2سطح 

  ایجاد شده3سطح : 

  مدیریت شده4سطح : 

  بهینه شده5سطح : 

 گیری عبارتند از:هشت ویژگی قابل اندازه

 منطقی، گذاریهدف شامل معماری طرح برای مناسب ریزیبرنامه ویژگی، این :گذاریریزی و هدفبرنامه 

 را معماری و تعیین شرح خدمات مناسب طرح تصویب منابع، برآورد معماری، دامنه و محدوده تعیین

 .دکنمیگیری اندازه

 :برای شدهتعریف هایمسؤولیت و هانقش شامل سازمان معماری تیم مؤثر راهبری ویژگی، این راهبری 

 هایمکانیزم و سازمان در معماری تیم مهارت و دانش تجهیز معماری، هایفرآیند سازمان، در معماری

 .دکنمیگیری اندازه را نظارتی و کنترلی

  چنین هم، معماریابزار و  ، استانداردهاکارگیری مناسب چارچوبه، انتخاب و بویژگیاین  و ابزار:چارچوب

 .دکنمیگیری اندازه را دهماآهای ها و پرسشنامههای مرجع، الگوها، قالبمدلاز  مؤثراستفاده مناسب و 

 مربوط به معماری وضعیت موجود های فرآوردهاسناد و  کفایت و جامعیت، ویژگیاین  های معماری:فرآورده

 .دکنمیگیری اندازه شناسی طرح راو انطباق آنها با محدوده و روش مطلوب و

 است، طرح مناسب و هماهنگ  «یهای معمارفرآورده»نوعی مکمل بهکه  ویژگیاین  :سازیراه پیادهنقشه

و سازی طرح گذار(، نظام پیاده) معماری شامل تحلیل شکاف، برنامه اجرایی هاینقشهبرای پیاده سازی 

 .دکنمیگیری اندازهرا پایش 

 تطابق طرح با اسناد وکار با فناوری اطالعاتراستایی بین کسب، همویژگیاین  :و یکپارچگی همراستایی ،

های سازمان و طرحها و های معماری در سایر پروژهاز خروجی مؤثرچنین استفاده همدستی و و الزامات باال

 .دکنمیگیری را اندازهمنابع راف ساکاری و دوبارهجلوگیری از 

  آموزش برنامه های مختلف سازمان و تیم معماری با بخش مؤثر، ارتباطات ویژگیاین  :و آموزشارتباطات

 .دکنمیگیری اندازهی را سازی معمارفرهنگو 

  طرح معماری و حمایت  درهای مختلف سازمان همکاری بخشمیزان ، ویژگیاین  و حمایت:همکاری

 .دکنمیگیری اندازه رامدیران ارشد متناسب با اهداف طرح معماری 
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ده که شرایط گیری، جدولی تهیه شبراساس توضیحات گفته شده، در بخش بعدی برای هر هشت ویژگی قابل اندازه 

س از تعیین سطح هر یک از هشت شاخص بلوغ، نتیجه نهایی در قالب دهد. پرا  نشان میو نحوه تعیین سطح بلوغ 

 قابل نمایش است. 2-1 شکلمشابه  13یک نمودار رادار

تعیین  ،فعلی بلوغ هر ویژگیشود، نه تنها سطح جا که سطح بلوغ معماری بر اساس هشت ویژگی مشخص میآن از

 «ارتباطات و آموزش»ویژگی  2-1 شکلمثال در برایشود، بلکه توازن و تناسب امتیازات نیز مشخص خواهد شد، می

ه به ککمترین امتیازات را دارد  «راستایی و یکپارچگیهم»و  «راهبری» هایبیشترین امتیاز را کسب کرده اما ویژگی

  بیشتر است.و تالش به توجه معنی نیاز 

 تواند بیانگر سطح بلوغ کلی معماری سازمانی باشد.شده در هشت ویژگی، میمعدل امتیازات کسبدر نهایت 

 

 رادار صورت نموداراز نتایج خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی به اینمونه 2-6 شکل

                                                      
13 Radar chart 

0

1

2

3

4

5
برنامه ریزی و هدف گذاری

راهبری

چارچوب و ابزار

فراورده های معماری

نقشه راه پیاده سازی

همراستایی و یکپارچگی

ارتباطات و آموزش

همکاری و حمایت

نتایج خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی
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 سطح بلوغ تعیینروش  6-1-1 

 .شودمیتفکیک هرکدام از هشت ویژگی بلوغ، نحوه محاسبه امتیاز و تعیین سطح بلوغ تشریح بهدر ادامه 

 :گذاریریزی و هدفبرنامه

 .شودمیتشریح  1-1 جدولگذاری در ریزی و هدفمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی برنامه

 گذاریریزی و هدفمعیارهای تعیین سطح ویژگی برنامه 1-6 جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ
 : 1ح طس

 عدم وجود
  معماری سازمانی وجود ندارد.ریزی برای برنامهمبنی بر وجود  شاهدیهیچ 

 : 1سطح 

 آماده شده
 ازمانی مورد توافق است، اما هنوز برنامه مشخصی برای آن تهیه نیاز به معماری س

 .استشدهصورت غیررسمی شروع به اولیههای ، فعالیتاستشدهن

 گذاری و تعیین منابع وجود داردها، هدفنیاز به تعیین ذینفعان، تشریح نیازمندی، 
 .استشدهانجام نولی هنوز 

 گیری و شرح خدمات ناظر تصمیم، رپیمانکا، در خصوص استفاده از خدمات مشاور
 .استشده( تهیه RFP) مربوطه

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه
  استشدهناظر انجام و  پیمانکار، مشاور تأمینانتخاب و. 

 استشدهکالن استخراج اند و نیازمندیذینفعان معماری سازمانی مشخص شده. 

 ها، محدوده، اهداف و زمندیکه در آن نیا استشدهانداز معماری سازمانی تهیه چشم
 اند.های مورد انتظار تعیین شدهشاخص

  استشدهها تهیه و خروجی بندیزمانها، فعالیتبرنامه کاری معماری شامل. 

 : 3سطح 

 ایجاد شده
 است. در حال اجرا طرح معماری سازمانی طبق برنامه  

 شود.کنترل میهای تیم معماری بر اساس برنامه ، منابع و فعالیتبندیزمان 

 استشدهگیری بلوغ معماری سازمانی مشخص اندازه روش و معیارهای. 

 : 4سطح 

 مدیریت شده
 شود و در صورت انحراف یا وقوع صورت مستمر کنترل میتهیه شده به برنامه

 شود.رخدادهای جدید، برنامه بازبینی می

 ورد( با رویکرد توسعه بازخ، اجرا، ریزیبرنامه) برنامه بلندمدت از چرخه معماری
 .استشدهتهیه  تدریجی و تکاملی

 استشدهوغ معماری سازمانی انجام و نتایج تحلیل خودارزیابی بل. 

 : 5سطح 

 بهینه شده
 خود ارزیابی(، توسط مراکز ) گیری داخلیهبلوغ معماری سازمانی عالوه بر انداز

 شود.لیل میگیری و نتایج تحاعتبارسنجی معماری سازمانی نیز اندازه

 شود، ریزی معماری استفاده میهای مختلفی که برای برنامهروش و شاخص
 شود.صورت پیوسته ارزیابی و بازبینی میبه
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 ویژگی راهبری : 

 .استشدهتشریح  2-1 جدولمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی راهبری در 

 معیارهای تعیین سطح ویژگی راهبری 2-6 جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 1ح طس

 عدم وجود
  مبنی بر وجود نظام راهبری معماری سازمانی وجود ندارد. شاهدیهیچ 

 : 1سطح 

 آماده شده
 ( ها، اصولاست، سی، اختیاراتفرآیندساختار، ) نیاز به نظام راهبری معماری سازمانی

 .استشدهمورد توافق است، اما هنوز ایجاد ن

  است.شدهنقش و شرح وظابف کمیته راهبری معماری سازمانی تعیین 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه
  ساختار راهبری معماری سازمانی در قالب کمیته معماری سازمانی تشکیل شده و

تعیین الب یک تیم کاری های اجرایی در قمسؤولیت ،انداعضای آن مشخص شده
 .استشده

 اند. نشده تأمیناند، اگرچه هنوز مالی، انسانی، ...( تعیین شده) منابع مورد نیاز 

  اگرچه هنوز فعالیتی شروع  استشدهبرنامه کاری شروع معماری سازمانی تهیه
 .استشدهن

 استشدهها و اصول معماری مشخص سیاست. 

 : 3سطح 

 ایجاد شده
  استشدهشروع  چارچوب فنیکاری و سازمانی طبق برنامهطرح معماری. 

  های کاری و شود و برنامهصورت مداوم تشکیل میکمیته معماری سازمانی به
 نماید.پیشرفت کار را بررسی می

  اند.و تخصیص داده شده تأمینمنابع مورد نیاز 

  استشدهد ناگرچه هنوز ایجا استشدهبرای معماری سازمانی تعیین  دائمیساختار. 

 : 4سطح 

 مدیریت شده
 ها را مورد ارزیابی و نظارت مستمر قرار کمیته معماری سازمانی نتایج و فعالیت

 دهد.می

  وهای سازمانی آن تکمیل شده پست ،معماری سازمانی ایجاد دائمی برایساختار 
 .استشدهمنتقل جدید وظایف تیم کاری موقت به ساختار 

 اند.شده صورت یک فعالیت پیوسته ایجادبهاری سازمانی های مدیریتی معمفرآیند 

 اند و روش معماری سازمانی تعیین شدهمرتبط با راهبری گیری های اندازهشاخص
 است.شدهامتیازدهی مشخص 

 : 5سطح 

 بهینه شده
  است.رسیدهنظام حاکمیت معماری سازمانی تدوین و به تصویب ریاست سازمان 

 گیری شده و نتایج اندازهمعماری سازمانی هبری و اثربخشی های مرتبط با راشاخص
 شود.ارشد سازمان گزارش میبه مدیریت 

 شود، مختلفی که برای راهبری و ارزیابی معماری استفاده می هایروش و شاخص
 شود.صورت پیوسته ارزیابی و بازبینی میبه
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 :و ابزارچارچوب  

 .استشدهتشریح  3-1 جدولارچوب و ابزار در معیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی چ

 معیارهای تعیین سطح ویژگی چارچوب و ابزار 3-6 جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 1ح طس

 عدم وجود
  سازمانی وجود ندارد. رای معماریکارگیری چارچوب و ابزار بهبمبنی بر  شاهدیهیچ 

 : 1سطح 

 آماده شده
 سازی و معماری پذیرفته ها و استانداردهای مدللیستها، چکنیاز به تهیه قالب

 .استشده

 معماری شناسی سازی چارچوب و روشهای خاص سازمان جهت سفارشینیازمندی
 .استشدهاستخراج 

 اند.رسی و انتخاب شدهگیری برابزارهای مدیریت، مدلسازی و گزارش 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه
 ها مسؤولیتها و شناسی معماری سازمانی سفارشی گردیده و نقشچارچوب و روش

 اند.تعیین شده

 اند.های مورد نیاز تهیه و آماده شدهلیستها، استانداردها و چکقالب 

 اند، شده و نصب مینتأگیری سازی و گزارشابزارهای مورد نیاز برای مدیریت، مدل
 .استشدهمخزن معماری سازمانی ایجاد شده اگرچه هنوز تکمیل ن

 : 3سطح 

 ایجاد شده
 ها وفرآوردهطی چرخه معماری استفاده شده و  ی تهیه شدههالیستها و چکقالب 

 شوند.می ولیدشناسی تهای معماری طبق چارچوب و روشدادنیتحویل

 ها در مخزن ازی مورد استفاده قرار گرفته و خروجیسابزارهای مستندسازی و مدل
 شوند.آوری میمعماری جمع

 ها، استانداردها و رهنمودهای کاربردی معماری سازمانی لیستها، چکمجموعه قالب
 .استشدهگذاری اشتراکتحت وب( برای متولیان موضوع به) به صورت الکترونیکی

 : 4سطح 

 مدیریت شده
 گیرند و گزارشات یری و مدیریتی معماری، مورد استفاده قرار میگابزارهای گزارش

 شود.معماری استخراج می جها و نتایفرآوردهمدیریتی و تجمیعی از 

 فرآیندصورت یک ها و استانداردها بهلیستها، چکروزرسانی قالبهتغییرات و ب 
 شود.مستمر انجام می

 استشدهداردها تهیه های مربوط به اثربخشی ابزارها و استانشاخص. 

 : 5سطح 

 بهینه شده
 های مطرح صورت پیوسته با سایر نمونهبهشده شناسی سفارشیچارچوب و روش

 گیرد.المللی مقایسه شده و در صورت نیاز مورد بازبینی قرار میداخلی و بین

 گیری شده و نتایج های مربوط به اثربخشی ابزارها و استانداردها اندازهشاخص
 شود.ل میتحلی

 صورت پیوسته ارزیابی و در مقایسه با شده بهاستانداردها و ابزارهای استفاده
 شود.موفق، بازبینی می هایتجربه
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 : های معماریفرآورده 

 .استشدهتشریح  1-1 جدولهای معماری در فرآوردهمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی 

 های معماریفرآوردهمعیارهای تعیین سطح ویژگی  4-6 جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 1ح طس

 عدم وجود
  وضعیت موجود یا مطلوب  های معماری برایفرآوردهمبنی بر وجود  شاهدیهیچ

 وجود ندارد.

 : 1سطح 

 آماده شده
 اند و نحوه تولید آنها تعیین های معماری مشخص شدهدادنیها و تحویلفرآورده

 .استشده

 اند.شده اسناد و منابع موجود و مفید سازمان تعیین و برای استفاده آماده 

  استشدهآگاهی از کاربرد و اهمیت مخزن معماری سازمان ایجاد. 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه
 سازمان، اسناد باالدستی، مطالعات های معماری مانند برنامه راهبردی ورودی

 .استشدهآوری و آماده های معماری و ... جمعالگوبرداری، پیشران

  وکار و معماری فاوا طبق روش توسعه معماری، معماری کسب هایفرآوردهتهیه
 .استشدهبرای وضعیت موجود و مطلوب شروع 

 های معماری به فرآورده شوند تامی کار گرفتههسازی و مستندسازی بابزارهای مدل
 صورت استاندارد و طبق دستورالعمل مربوطه، تولید شوند.

 : 3سطح 

 ایجاد شده
 وکار و معماری فاوا طبق روش توسعه معماری کسبهای دادنیها و تحویلفرآورده

 است.شدهمعماری، برای وضعیت موجود و مطلوب تکمیل 

  است.شدهعماری با یکدیگر برقرار های مدادنیها و تحویلفرآوردهارتباط بین 

  استشدهروش و ابزار الزم برای کسب بازخورد و اعمال تغییرات ایجاد. 

 : 4سطح 

 مدیریت شده
 یه تأییدوکار و معماری فاوا برای وضعیت موجود و مطلوب، اسناد معماری کسب

 اند.متولیان و ذینفعان مربوطه را کسب کرده

  شود.های معماری کنترل میدادنیا و تحویلهفرآوردهصحت، دقت و جامعیت 

 شود.مستمر انجام می فرآیندصورت یک روزرسانی اسناد معماری بههتغییرات و ب 

 : 5سطح 

 بهینه شده
 شود.گیری میهای معماری تهیه شده و اندازهفرآوردههای ارزیابی کیفی شاخص 

  ها و ری با روشهای معمادادنیها و تحویلفرآوردهیکپارچگی و جامعیت
 شود.های مختلف ارزیابی و اشکاالت یا تناقضات شناسایی و اصالح میتکنیک

 هصورت پیوستبهمعماری  هایفرآوردهیه هکاررفته در تهمتدها و استانداردهای ب 
 شود.موفق، بهبود داده می هایتجربهبازبینی و در مقایسه با 

 



 شناسی معماری سازمانیچارچوب و روش

 

 
012 

م
شش

ل 
ص

ف
 

 :سازیراه پیادهنقشه 

 .استشدهتشریح  5-1 جدولسازی در راه پیادهطح بلوغ برای ویژگی نقشهمعیارهای تعیین س

 سازیراه پیادهمعیارهای تعیین سطح ویژگی نقشه 5-6 جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 1ح طس

 عدم وجود
  سازمانی وجود ندارد. سازی معماریراه پیادهنقشهبر وجود مبنی  شاهدیهیچ 

 : 1سطح 

 آماده شده
 سازی و نحوه استخراج آن برای مدیریت ارشد سازمان و پیاده راهاهمیت نقشه

 .استشدهگیران تشریح تصمیم

 اند.های الزم تعیین شدهسازی و ورودیراه پیادهنحوه استخراج نقشه 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه
 معماری مطلوب و ) های الزم برای تحلیل شکاف و استخراج طرح گذار ورودی

 موجود( در دست تهیه است.

 استشدههای سازمان برای گذار مشخص ها و محدودیتاولویت. 

  نقش و جایگاه تیم مدیریت اجرای طرح گذار و ارتباط آن با تیم تدوین معماری
 .استشدهمشخص 

 : 3سطح 

 ایجاد شده
  های و اقدامات و پروژه استشدهتحلیل شکاف بین وضعیت مطلوب با موجود انجام

 اند.گذار تعیین شده

 اند.های گذار استخراج شدهاقدامات و پروژه بندیزمانبندی و منابع، اولویت 

 استشدهمدیریت اجرای طرح گذار تعریف  تیم. 

 استشدهایجاد  ارتباط بین تیم تدوین معماری با تیم اجرای طرح گذار. 

 : 4سطح 

 مدیریت شده
  ها ابالغ و اجرای مسؤولیتو  استشدهتیم مدیریت اجرای طرح گذار رسما ایجاد

 است. طرح گذار آغاز شده

 اند.شده یینهای ارزیابی پیشرفت برنامه گذار تعشاخص 

  شود.می گزارشکمیته راهبری معماری به پیشرفت برنامه گذار وضعیت 

 شود.سازی به صورت مستمر بازبینی و اصالح میدهراه پیانقشه 

 : 5سطح 

 بهینه شده
 شود.های مرتبط با پیشرفت برنامه گذار کنترل میشاخص 

 سازی به صورت پیوست بازبینی و در مقایسه با های مرحله پیادهروش و تکنیک
 شود.موفق، بهبود داده می هایتجربه

  گیری و های عملکرد سازمانی اندازهر شاخصمستقیم اجرای طرح گذار ب تأثیرمیزان
 شود.به مدیریت ارشد گزارش می
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 :همراستایی و یکپارچگی 

 .استشدهتشریح  1- 1 جدولراستایی و یکپارچگی در معیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی هم

 معیارهای تعیین سطح ویژگی همراستایی و یکپارچگی 6- 6 جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 1ح طس

 عدم وجود
  با سایر معماری سازمانی  راستایی و یکپارچگیهممبنی بر وجود  شاهدیهیچ

 وجود ندارد.های تحول سازمان و اسناد باالدستی طرح

 : 1سطح 

 آماده شده
 های تحول و رورت هماهنگی معماری سازمانی با سایر طرحسازمان به اهمیت و ض

 .استشدهاسناد باالدستی واقف 

 استشدهمشخص  های اثرگذاری مراجع و اسناد باالدستی در طرح معماریحوزه. 

 اند.شدهو آماده اسناد باالدستی کشوری و بخشی مرتبط با معماری شناسایی  کلیه 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه
 ا یا شوراهای سازمان که با موضوع معماری سازمانی اشتراکاتی دارند، هکمیته

ها با کمیته معماری سازمانی مورد شناسایی شده و نیاز به هماهنگی بین این کمیته
 توافق مدیریت ارشد سازمان قرار گرفته است.

 های راهبردی سازمان و اسناد باالدستی کشوری و بخشی، در طرح معماری مؤلفه
 گیرند. و مورد استفاده قرار می بررسی

  معماری مشخص است. فرآیندطی  وکاربا کسب اواف سازیراستاهمروش و تکنیک 

 : 3سطح 

 ایجاد شده
  های تحول سازمانی برگزار جلسات مشترکی با سایر کمیتهکمیته معماری سازمانی

 .نمایدیها جلوگیری مکاریو از دوبارهرا هماهنگ های مشترک نموده و فعالیت

 های مالی و اجرایی سایر گیریخروجی و نتایج معماری سازمانی برای تصمیم
 گیرد.های سازمان نیز مورد استفاده قرار میپروژه

  استشدهوکار و فاوا تهیه های راهبردی سازمان با معماری کسبمؤلفهنگاشت بین. 

 : 4سطح 

 مدیریت شده
 ر یک کمیته مشترک از واحدها و متولیان های مهم سازمان دها و طرحکلیه پروژه

 شود.گیری میبررسی و در خصوص بودجه و نحوه اجرا تصمیم

 راستا های تحول سازمانی، هماهنگ و همطرح معماری سازمانی با سایر برنامه
 کاری وجود ندارد.کاری یا موازیو دوباره استشده

 سازمان قابل دسترس است و های مرتبط ها و پروژههمخزن معماری برای همه حوز
 شود.ها در یک مخزن مشترک اعمال میروزرسانیهکلیه تغییرات و ب

 : 5سطح 

 بهینه شده
 ات الزم در تأثیرصورت مستمر رصد شده و تغییرات در الزامات و اسناد باالدستی به

 شود.اسناد معماری سازمانی اعمال می

 ی تحول در سازمان و حذف هاجویی حاصل از تجمیع و یکپارچگی طرحصرفه
 شود.دهی میگیری و گزارشهای موازی، به صورت مستمر اندازهپروژه

 گیری شده و نتایج تحلیل راستاسازی و یکپارچگی، اندازههای مربوط به همشاخص
 شود.می
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 :و آموزشارتباطات  

 .استشدهتشریح  3-1 جدولمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی ارتباطات و آموزش در 

 معیارهای تعیین سطح ویژگی ارتباطات و آموزش 8-6 جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 1ح طس

 عدم وجود
  سازمانی وجود ندارد. ارتباطت و آموزش معماریمبنی بر وجود  شاهدیهیچ 

  :1سطح 

 آماده شده
 اند، هنوز گیران با مفاهیم و اهمیت معماری سازمانی آشنا شدهمدیران ارشد و تصمیم

 .استشدههای آموزشی جامع در سطح سازمان تعریف و اجرا ندوره

  است.شدهذینفعان داخلی و مدل تعامالت مشخص 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه
  های آنها و نیازمندی استشدهشروع معماری سازمانی داخلی تعامالت با ذینفعان

 شود.آوری میجمع

 اگرچه هنوز شدهسازمان تهیه سطوح مختلف سازی برای برنامه آموزش و فرهنگ ،
 است. شروع نشده

 : 3سطح 

 ایجاد شده
 سازی در حال انجام است. مدیران ارشد و میانی سازمان به برنامه آموزش و فرهنگ

 گیرند.معماری سازمانی قرار می صورت مرتب در جریان وضعیت طرح

 گذاری آنالین مستندات و دریافت بازخورد اشتراکرسانی و بهای برای اطالعبرنامه
 . استشدهتدوین 

  ناظر بیرونی مشخص و  پیمانکار، ارتباطات بین تیم داخلی معماری با مشاورمدل
 . استشده

 : 4سطح 

 مدیریت شده
 های آموزشی طبق برنامه در یافته و سایر دورههای اصلی و ضروری پایان آموزش

 دردست برگزاری است.

 صورت الکترونیکی رسانی کلیه مستندات و نتایج معماری و دریافت بازخورد بهاطالع
 پذیرد.و توسط پورتال یا شکبه داخلی سازمان صورت می

 آن به گیرد و بازخوردهای ها آموزشی مورد ارزیابی قرار میمیزان اثربخشی دوره
 شود.میارائه کمیته معماری سازمانی 

 استشدهتبدیل دائم مدون و  فرآیند های ارتباطات بهها و روالفعالیت. 

 : 5سطح 

 بهینه شده
 رسانی نحوه و میزان مراجعه ذینفعان طرح معماری سازمانی به پورتال اطالع

 شود. گیری شده و تحلیل میاندازه

 ها مقایسه شده و سایر سازمانهای تجربهش، با مدل و نحوه ارتباطات و آموز
 شود.های بهبود استخراج میفرصت
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 :و حمایتهمکاری  

 .استشدهتشریح  1-1 جدولمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی همکاری و حمایت در 

 یارهای تعیین سطح ویژگی همکاری و حمایتمع 7-6 جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 1ح طس

 عدم وجود
  سازمانی وجود ندارد. همکاری و حمایت از معماریمبنی بر وجود  شاهدیهیچ 

 : 1سطح 

 آماده شده
  مدیریت ارشد سازمان نیاز به طرح معماری سازمانی را پذیرفته و با شروع مقدمات

 ده است.موافقت نمو

  نمایندگان واحدهای مختلف سازمان در کمیته راهبری معماری سازمانی مشخص
 اند.شده

 وکار و فاوا که در طرح معماری سازمانی مشارکت خواهند داشت، کارشناسان کسب
 .استشدهرسانی تعیین شده اند و وظایف آنها اطالع

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه
 و کمیته  شدهسازمانی از ریاست سازمان اخذ  موافقت رسمی شروع طرح معماری

 .است معماری سازمانی با حکم ریاست سازمان رسمیت یافته

 وکار، فاوا و مدیران در طرح معماری نحوه فعالیت و مشارکت کارشناسان کسب
 .است ، اگرچه هنوز شروع نشدهشدهسازمانی تهیه 

 استشدهماری، مستند های مدیران ارشد، میانی و کارشناسان از معنیازمندی. 

 : 3سطح 

 ایجاد شده
 وکار و فاوا در طرح معماری سازمانی مشارکت نموده و به وظایف کارشناسان کسب

 کنند. خود برای ارایه اطالعات یا اعالم بازخورد به تیم معماری عمل می

  مستندات و نتایج معماری برای اعالم نظر و کسب بازخورد مدیران و کارشناسان به
 شود.رسانی میرت مرتب و از طریق ابزارهای الکترونیکی اطالعصو

  نتایج و وضعیت پیشرفت طرح معماری سازمانی در جلسات ماهانه به اطالع مدیریت
 شود.شود و نظرات و بازخوردها اخذ میارشد سازمان رسانده می

 : 4سطح 

 مدیریت شده
 وکار اخذ های معماری کسبفرآوردهوکار بر مستندات و یه کارشناسان کسبتأیید

 . استشده

 استشدههای معماری فاوا اخذ یه کارشناسان فاوا بر مستندات و فرارودهتأیید. 

 راه تحول سازمان به وضعیت مطلوب، های نهایی معماری سازمانی و نقشهخروجی
 یه ریاست سازمان را کسب نموده است.تأیید

  گیری و بر بهبود عملکرد سازمان اندازهمستقیم نتایج معماری سازمانی  تأثیرمیزان
 شود.منتشر می

 : 5سطح 

 بهینه شده
 شود.گیری و ارزیابی میهای مربوط به میزان و نحوه مشارکت اندازهشاخص 

 گیری شده و تحلیل اندازه کارشناسان دریافت شده از بازخورد و پیشنهاد نظر، تعداد
 شود. می

 صورت پیوست بازبینی و بهماری سازمانی، مدل کسب حمایت و همکاری در طرح مع
 شود.موفق، بهبود داده میهای تجربهدر مقایسه با 
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 رابطه مدل بلوغ معماری سازمانی با روش توسعه معماری 6-1-2

نیاز به اقداماتی در سازمان است که در جداول بخش قبل  مورد نظربرای کسب امتیازات الزم و رسیدن به سطح بلوغ 

الزم است  ،شودمیتشریح  «روش توسعه معماری»از آنجا که مراحل و روش انجام کار در  ف دیگرتشریح شد، از طر

 انطباق سطوح بلوغ معماری با مراحل و شرح خدمات طرح مشخص شود.

 .شودمیبا سطح بلوغ معماری مشخص  «روش توسعه معماری»رابطه بین مراحل  3-1 شکلدر 

 

 رابطه بین مراحل روش توسعه معماری با سطح بلوغ معماری 3-6 شکل
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 های تکرارچرخه 6-2

تشریح شد دربردارنده مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی است. این روش از  1روش توسعه معماری که در فصل 

دربردارنده انواعی از تشکیل شده است و « سازیپیاده»و « اریتدوین معم»، «سازیآماده»سه مرحله اصلی 

سازی وضعیت موجود پیاده-تدوین-سازیآمادهکامل فرض، در یک چرخه . در حالت پیشاست 11های تکرارچرخه

شود. در این شرایط آل( تبدیل میشده و قابل تحقق، نه ایدهگذاریمعماری سازمان به وضعیت مطلوب)مطلوب هدف

ماری مطلوب قبلی، اکنون معماری موجود سازمان است و هر زمان که شرایط و نیاز به چرخه جدید معماری باشد، مع

 مجددا مراحل و فازها برای حرکت از وضعیت موجود جدید به مطلوب جدید انجام خواهد شد.

حل و فازها است که نتیجه آن مراکامل و متوالی دربردارنده اجرای  اصلی)چرخه های اصلی معماری اما غیر از چرخه

های چرخه(، شودمیو گذار از وضعیت موجود به مطلوب های معماری ها و خروجیتولید یک نسخه از همه فراورده

های تکرار فرعی، اجرای چند فاز از کل تکرار فرعی نیز در روش توسعه معماری مورد نیاز است. منظور از چرخه

و  "وکارمعماری کسب"، برای مثال فازهای تحقق انتظارات استتکرار تا زمان  توسعه معماری در قالب چند روش

تولید صورت توسعه تکاملی و با سطح جزئیات مختلف به توانند در طی چند تکرار می "معماری فناوری اطالعات"

 شوند)ابتدا سطح کالن و سپس سطح تفصیلی(.

های ن گفت در روش توسعه معماری انواع مختلفی از چرخهتوابا توجه به مطالب گفته شده، به صورت خالصه می

های تکرار فرعی پرکاربرد معرفی از چرخهسه مورد در ادامه  ،( ممکن است مورد نیاز باشدداخلیتکرار اصلی و فرعی)

 : شده است

 ی ماری سازمانعسنجی و تعریف طرح ماین چرخه تکرار در مراحل ابتدای امکان سازی:چرخه تکرار آماده

طی چند تکرار شرایط الزم را برای  ،به دلیل عدم تحقق آمادگی و توانمندی الزم برای اجرای معماری

 نماید.میانداز معماری مهیا شروع رسمی معماری و توافق بر محدوده و چشم

 :شود اجرا میبینی نشده، ریزی قبلی یا بخاطر وقایع پیشاین چرخه تکرار بنابر برنامه چرخه تکرار طراحی

 مرتبه در چند تکرار تولید شوند.یکتولید بجای  فناوری اطالعات( -وکار)کسباسناد فنی معماریتا 

 :این چرخه که نسبت به دو چرخه قبلی پرکاربردتر است برای تثبیت  چرخه تکرار حاکمیت معماری

اجرا  کمبودهای جزئی یا بهبود سطح بلوغ معماری و رفع یرات یاستقرار نظام حاکمیت معماری و مدیریت تغ

 شود.می

                                                      
11 Iteration Cycles 



 شناسی معماری سازمانیچارچوب و روش

 

 
018 

م
شش

ل 
ص

ف
 

 در روش توسعه معماری نشان داده شده است.گفته شده های تکرار فرعی چرخهجایگاه سه نمونه  1-1 شکلدر  

 

 

 در روش توسعه معماریفرعی های تکرار چرخه 4-6 شکل

 

سه مدل )یک تکرار قالب درمعماری مراحل اجرای  2-1 جدولدر های تکرار فرعی، کاربرد چرخهشدن وشنبرای ر

مدل اول تنها یک در چرخه اصلی( مشخص شده است. فرعی در چرخه اصلی، سه تکرار فرعی اصلی، دو تکرار 

شود و سپس معماری تفصیلی که بتدا معماری کالن طراحی میدر مدل دوم اباشد، چرخه اصلی معماری را دارا می
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بدین منظور دو تکرار درنظر گفته شده است. در مدل سوم برای ترسیم معماری موجود یک تکرار و برای معماری  

مطلوب نیز تکرار دیگری تعریف شده است، همچنین برای تثبیت حاکمیت معماری و کسب امتیازات بهتر در فاز 

 لوغ معماری یک تکرار جدید اضافه شده است.ارزیابی ب

 

  های تکرار در روش توسعه معمارینمونه چرخه 5-6 جدول

با یک چرخه  روش توسعه معماری

 اصلی 

 تکرارروش توسعه معماری با دو 

 در چرخه اصلی فرعی

 تکراربا سه  روش توسعه معماری

 چرخه اصلی در فرعی

 سازیآماده و سنجیامکان .1

 معماری اندازچشم .2

 وکارکسب معماری .3

 وداده اطالعات معماری .1

 کاربردی افزارهاینرم معماری .5

 فناوری زیرساخت معماری .1

 گذار طرح .3

 معماری حاکمیت .1

 معماری بلوغ سنجش .2

 هانیازمندی مدیریت .11

 سازیآماده و سنجیامکان .1

 معماری اندازچشم .2

 (کالن طراحی) طراحی تکرارچرخه 

 وکارکسب معماری .3

 وداده اطالعات معماری  .1

 کاربردی افزارهاینرم معماری .5

 فناوری زیرساخت معماری .1

 (تفصیلی طراحی) طراحی تکرارچرخه 

 وکارکسب معماری .3

 وداده اطالعات معماری .1

 کاربردی افزارهاینرم معماری .2

 فناوری زیرساخت معماری .11

 گذار طرح. 11

 معماری حاکمیت .12

 معماری بلوغ سنجش .13

 هانیازمندی مدیریت .11

 سازیآماده و سنجیامکان .1

 معماری اندازچشم .2

 (معماری موجود) طراحی تکرارچرخه 

 وکارکسب معماری .3

 وداده اطالعات معماری  .1

 کاربردی افزارهاینرم معماری .5

 فناوری زیرساخت معماری .1

 (معماری مطلوب) طراحی تکرارچرخه 

 وکارکسب معماری .3

 وداده اطالعات معماری .1

 کاربردی افزارهاینرم معماری .2

 فناوری زیرساخت معماری .11

 گذار طرح. 11

 معماری حاکمیت .12

 معماری بلوغ سنجش .13

حاکمیت  بهبودتثبیت و  تکرارچرخه 

 معماری

 معماری یتحاکم .11

  معماری بلوغ سنجش .15

 هانیازمندی مدیریت .11
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 نامهواژهالف:  پیوست

 .شودمی، به همراه ترجمه آن آورده شدهاستفاده در این بخش واژگان تخصصی که در این سند 

 

 فارسی انگلیسی

Actor کنشگر 

Aligned همراستا 

Application Architecture ی کاربردیافزارهامعماری نرم 

Application Reference Model (ARM) افزارهای کاربردیمدل مرجع نرم 

Application service افزاریهای نرمسرویس 

Architecture Capability Framework چارچوب محتوایی معماری 

Architecture Development Method(ADM) روش توسعه معماری 

Architecture Management Framework چارچوب مدیریت معماری 

Architecture Principle اصول معماری 

Artifacts هافرآورده 

Balanced متوازن 

Building Block های سازندهبلوک 

Business Architecture وکارمعماری کسب 

Business service وکار(خدمت)سرویس کسب 

Business-Service Reference Model (BSRM) دل مرجع خدماتم 

Components هامؤلفه 

Concern دغدغه 

Data Center مرکز داده 
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 فارسی انگلیسی

Data Reference Model (DRM) مدل مرجع داده 

Database های دادهپایگاه 

Deliverables هادادنیتحویل 

Ecosystem بومزیست 

Enterprise Architecture معماری سازمانی 

Enterprise Architecture Survey 2005 [IFEAD] المللیارزیابی نهادهای مرجع بین 

Entity های اطالعاتیموجودیت 

Entity Relationship (ER) هاارتباط موجودیت 

Framework چارچوب 

Framework & Methodology شناسیچارچوب و روش 

Function کارکرد 

Gantt گانت 

General-purpose Enterprise Architecture 

Frameworks 
 های معماری سازمانی عمومیچارچوب

Government دولت 

Guidelines, Technics & Sample Cases هاها و نمونه مثالرهنمودها، تکنیک 

Implementation & Promotion Program برنامه ترویج و استقرار 

Industry-specific Enterprise Architecture 

Frameworks 

معماری سازمانی مختص های چارچوب

 صنایع

Information & Data Architecture معماری اطالعات و داده 

Information Technology Architecture معماری فناوری اطالعات 

Infrastructure Service های زیرساختیسرویس 
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 فارسی انگلیسی

Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) نچارچوب معماری سازمانی ایرا 

Iran Enterprise Architecture framework Audience مخاطبان چارچوب معماری سازمانی ایران 

Military Enterprise Architecture Frameworks های معماری سازمانی نظامیچارچوب 

National (Government) Enterprise Architecture 

Frameworks 
 های معماری سازمانی ملیچارچوب

National Reference Models های مرجع ملیمدل 

Performance Reference Model (PRM) مدل مرجع عملکرد 

Process فرآیند 

Process Flow گردش فرآیند 

Radar chart نمودار رادار 

Repository مخزن 

Request for proposal (RFP) درخواست برای پیشنهاد 

Section بخش 

Sector Reference Models های مرجع بخشیمدل 

Security Architecture معماری امنیت 

Security Reference Model (SRM) مدل مرجع امنیت 

Server Room اتاق سرور 

Stakeholder ذینفعان 

Strategic Planning برنامه راهبردی 

Technology Infrastructure Architecture معماری زیرساخت فناوری 

Technology Reference Model (TRM) مدل مرجع فناوری 

Tool ابزار 
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 فارسی انگلیسی

Use case موارد کاربری 

Value Chain  زنجیره ارزش 

 


