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نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

 -1مقدمه
پشٍطُ ّبی هؼوبسی ػبصهبًی پشٍطُّبی چٌذ ثؼذی هحؼَة هیؿًَذ .ایي پشٍطُّب دس ّش ػغحی وهِ اًدهبم ههیؿهًَذ
(اػن اص ػغح هلی ٍ یب ػبصهبًی ٍ اػن اص ػبصهبىّبی ثضسي هلی ٍ یب ػبصهبىّبی وَچه) ثهِ هؼهبئل هختلفهی دس ثهبنتشیي
ػغح ػبصهبى هَسد ثشسػی هیپشداصًذ .ایي هؼبئل دس ثبنتشیي ػغح اص نیِ اػتشاتظی ٍ ساّجشد ػبصهبى ؿشٍع ؿهذُ ٍ ػه غ
ٍاسد هغبلؼبت هشثَط ثِ ػٌبسیَّبی وؼت ٍ وبس ٍ یب فشایٌذّبی وؼت ٍ وبس ؿذُ ٍ ػ غ ثِ هَضَع اعالػبت ٍ گشدؽ آى دس
ػبصهبى پشداختِ ٍ هَضَع ػبهبًِّبی پـتیجبًی وٌٌذُ اص ایي اعالػبت سا ؿهبهل ههیؿهَد .ایهي هغبلؼهبت دس اداههِ هَضهَع
تىٌَلَطی ٍ صیشػبختّبی هَسد ًیبص ٍ چگًَگی پـتیجبًی آى اص ساّجشی ػبهبًِّب سا دس ثش هیگیشد .ػالٍُ ثش ایي هؼبئلی چَى
هذیشیت فٌبٍسی اعالػبت دس ػبصهبى ٍ ثؼیبسی اص هؼبئل دیگشی وِ دس حَصُ چگًَگی اػتفبدُ اص فٌبٍسی اعالػبت هَضَػیت
داسًذ دس ایي هغبلؼبت ثشسػی ٍ تحلیل هیؿًَذ.
ثِ دلیل هبّیت پیچیذُ ٍ چٌذ ثؼذی ثَدى ایي هغبلؼبت نصم اػت تینّبی وبسؿٌبػی ٍ ؿشوتّهبیی وهِ دسگیهش ایهي
هغبلؼبت هیؿًَذ اص تَاى فٌی ٍ لبثلیتّبی هذیشیتی ٍ هـبٍسُای لَی ٍ چٌذ ثؼذی ثشخَسداس ثبؿٌذ تب ثتَاًٌذ هَضَع اػتفبدُ
ػبصهبى اص لجل اػتفبدُ اص فٌبٍسی اعالػبت سا اسائِ دٌّذ.
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اص فٌبٍسی اعالػبت دس یه ػبصهبى سا اص اثؼبد هختلف ؿٌبػبیی ٍ تحلیل ًوَدُ ٍ ساّىبسّبی هٌبػهت ثهشای ایدهبد تحهَل دس

ضشٍست ٍخَد ایي لبثلیت ایدبة هیًوبیذ وِ ؿشوتّبیی ثشای اًدبم هغبلؼهبت هؼوهبسی ػهبصهبًی تَػهظ وبسفشهبیهبى
اًتخبة گشدًذ وِ اص تَاًوٌذی داًؾ تدشثِ ٍ هْبست نصم ٍ وبفی ثشخَسداس ثبؿٌذ  .لزا پیؾثیٌی ؿذُ اػت وهِ هىهبًیضهی
دس وـَس ثشای ؿٌبػبیی ٍ اًتخبة ٍ هؼشفی ؿهشوتْبی تَاًوٌهذ ٍ ری كهال دس ایهي حهَصُ ؿهىل ثگیهشد تهب ػهبصهبىّهبی
اػتفبدُوٌٌذُ اص خذهبت ایي ؿشوتّب ثشای اًتخبة ٍ ٍاگزاسی ایي ًَع پشٍطُّب ثتَاًٌذ تلویوبت دسػتی ثگیشًذ.
گضاسؽ حبضش اسائِ وٌٌذُ یه سٍؽ ٍ هذل ثشای اسصیبثی ٍ تبئیذ كالحیت ؿشوتّبی فؼبل دس حَصُ هؼوهبسی ػهبصهبًی
اػت .ثغَس ولی هیتَاى هؼیبسّبی اسصیبثی ایي هذل ٍ اّویت ًؼجی ّشیه دس لبلت اهتیبص سا دس ؿىل ریهل ًـهبى داد .ههذل
هَسد ثحث هدوَػب  1000اهتیبص سا دس ثش هیگیشد وِ هغبثك ؿىل ثِ  8هؼیبس تخلیق هییبثذ.
نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

و ود ا وها و استانداردهای
50
ا رای روشه ای معماری

متدو وشی و ابسارهای مورد
استفاده در روشههای معماری

50

روش ن داری
سواب و دان

اندازه و ت و بازار

150

محتوای روشههای ان امشده

رضایت م تری از
ا رای روشههای معماری

150

 50سازما و مدیریت روشه

100

300

م اب ان انی

150

ؿىل  1هذل اسصیبثی ٍ تبئیذ كالحیت ؿشوتْبی فؼبل دس حَصُ هؼوبسی ػبصهبًی

ایي گضاسؽ غیش اص ایي همذهِ ؿبهل دٍ ثخؾ اػت .دس ثخؾ دٍم وِ ثؼذ اص ایي همذهِ هیآیهذ هؼیبسّهبی اسصیهبثی ثهِ
تفلیل هؼشفی ؿذُ ٍ دس لبلت خذٍلی هـبثِ خذٍل ریل صیشهؼیبسّبی ػٌدؾ ّش یه ثِ ًحَی هـخق هیؿهًَذ وهِ وهذ
تَضیح حذاوثش اهتیبص سٍؽ هحبػجِ ٍ ًحَُ هحبػجِ ّش صیشهؼیبس تؼییي هیؿَد.

خذٍل  1خذٍل ًوًَِ هـخلبت صیشهؼیبسّب
زیرمعیار

کد
زیرمعیار

توضیح

حداکثر
امتیاز

روش محاسبه

نحوه محاسبه امتیاز
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دس ًْبیت دس ثخؾ ػَم ایي گضاسؽ سٍؽ ٍ هذل ولی اسصیبثی ٍ تبئیذ كالحیت ؿشوتْب تَضیح دادُ خَاّذ ؿذ وِ عی
آى هغبلجی دس هَسد ػبصهبى اسصیبة فشآیٌذ اسصیبثی ٍ دٍسُ اسصیبثی گفتِ خَاٌّذ ؿذ.
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نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

 -2معیارهای ارزیابی
ّوبًغَس وِ دس ثخؾ لجل تـشیح گشدیذ ثذًِ اكلی هذل اسصیبثی ؿشوتّبی هؼوبسی ػبصهبًی سا هؼیبسّهبی اسصیهبثی
تـىیل هیدّذ .دس ایي ثخؾ ایي هؼیبسّب هؼشفی ؿذُ ٍ سٍؽ اًذاصُگیهشی آًْهب ٍ ّوچٌهیي اهتیهبصات ّشیهه اص هؼیبسّهب ٍ
صیشهؼیبسّب ثیبى هیگشدًذ .هؼیبسّبی اسصیبثی ٍ تبئیذ كالحیت ؿشوتْبی هؼوبسی ػبصهبًی سا دس  8گشٍُ هیتَاى ثِ ؿىل ریهل
دػتِثٌذی ًوَد:
 .1اًذاصُ ٍ تٌَع ثبصاس
 .2سضبیت هـتشیبى
 .3هحتَای پشٍطُّبی اًدبمؿذُ
 .4هتذٍلَطی هَسد اػتفبدُ
ٍ .5خَد الگَّب ٍ اػتبًذاسدّبی اخشای پشٍطُّبی هؼوبسی

 .7هٌبثغ اًؼبًی
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 .6ػبصهبى ٍ هذیشیت پشٍطُ

 .8سٍؽّبی ًگْذاسی ػَاثك ٍ داًؾ پشٍطُّب ٍ اػتفبدُ هدذد اص آًْب
ّش یه اص گشٍُّبی فَق دس ٍالغ هؼیبسّبی ولی ّؼتٌذ وِ خَد ؿبهل صیش هؼیبسّبیی ّؼتٌذ .هیثبیذ ثب ؿىؼت آًْب ثهِ
صیشهؼیبسّبیی خضئی ٍ لبثل اًذاصُگیشی اهىبى اسصیبثی آًْب سا ایدبد ًوَد .دس اداهِ اثتذا تَضیحبتی دس هَسد ّش هؼیبس اسائِ ؿذُ ٍ
پغ اص آى صیشهؼیبسّبی ػٌدؾ آى هؼتٌذ خَاٌّذ ؿذ.

 -1-2اندازه و تنوع بازار
نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

ایي هؼیبس اص ایي خْت حبئض اّویت اػت وِ هیضاى حضَس هؤثش ؿشوت هَسد اسصیبثی سا دس ثبصاس اًذاصُ هیگیشد .دس ٍالغ ایي
هؼیبس تؼییي وٌٌذُ هیضاى ٍ حدن تدبسة ٍ ػبثمِ ؿشوت دس صهیٌِ اًدبم پشٍطُّبی هؼوبسی اػهت .ههیتهَاى ػهَاثك اخشایهی
ؿشوتّب سا ثغَس ولی دس ػِ حَصُ تؼذاد پشٍطُّب ثضسگی پشٍطُّب ٍ تٌَع پشٍطُّب (هشثَط ثِ كٌبیغ هختلف) دػتِثٌذی ًوهَد.
تؼذاد پشٍطُّبی هؼوبسی اًدبم ؿذُ ًـبىدٌّذُ هیضاى ػبثمِ ٍ تىشاس ٍ همجَلیت ؿشوت ًضد هـتشیبى ثهبصاس اػهت .اص عهش
دیگش تؼذاد ثِ تٌْبیی ثشای تؼییي حدن فؼبلیتْبی اًدبم ؿذُ وبفی ًیؼت صیشا پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی هیتَاًٌهذ ؿهبهل
عیفی اص پشٍطُّبی وَچه تب پشٍطُ ّبی ثضسي سا ؿبهل ؿًَذ .لزا هْن اػت وهِ سٍؿهي ؿهَد ؿهشوت ههَسد اسصیهبثی چمهذس
پتبًؼیل اًدبم وبسّبی ثضسي سا داسد .هؼیبس ثضسگی پشٍطُّب ًـبًگش هیضاى تَاًبیی ؿشوت دس هذیشیت پشٍطُّبی ثضسي ٍ تٌهَع
پشٍطُّب هیضاى آؿٌبیی ٍ تؼلظ ؿشوت ثش وؼتٍوبسّبی هختلف سا ًـبى هیدّذ .ػالٍُ ثش ایي هَاسد هَضَػبتی چهَى اًهَاع
هختلف پشٍطُّبی كَست گشفتِ ًیض اص اّویت ثبنیی ثشخَسداس اػت.
ثش اػبع هذل ولی اسصیبثی حذاوثش اهتیبص لبثل اوتؼبة دس ایي هؼیبس  150اص  1000اهتیبص ولی اػت .ثشای اسصیهبثی هؼیهبس
اًذاصُ ٍ تٌَع ثبصاس اص صیش هؼیبسّبی خذٍل ریل اػتفبدُ هیـَد:
خذٍل  :2صیشهؼیبسّبی تؼییي ٍضؼیت هؼیبس اكلی اسصیبثی اًذاصُ ٍ تٌَع ثبصاس
زیرمعیار

ػبثمِ
ؿشوت

کد
زیرمعیار

M-01

توضیح

امتیاز

R1≤3

25

 :R1تؼذاد ػبلْبی فؼبلیت ؿشوت
3<R1≤10
اص صهبى تبػیغ تب صهبى ثشسػی

5
10

10<R1≤15

15

15<R1

25
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ایهههي صیشهؼیهههبس تؼهههذاد
ػبل ّبی فؼبلیت ؿشوت سا
اًذاصُ گیشی ًوَدُ ٍ ًـبًگش
هیضاى لذهت آى اػت

حداکثر

روش محاسبه

نحوه محاسبه امتیاز
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M-02

25

تؼذاد ول
پشٍطُّب

M-03

ایههي صیشهؼیههبس تؼههذاد وههل
پهههشٍطُّهههبی هؼوهههبسی
ػههبصهبًی اًدههبم ؿههذُ دس
ؿشوت سا اًذاصُگیشی ًوَدُ
ٍ ًـههبًگش هیههضاى تههشاون
تدشثههِ ؿههشوت دس اًدههبم
پهههشٍطُّهههبی هؼوهههبسی
ػبصهبًی اػت.

30

تؼذاد
هـتشیبى

M-04

ایي صیشهؼیبس تؼذاد ٍ اًهذاصُ
ػهههبصهبىّهههبی هـهههتشی
ؿههشوت سا وههِ وبسفشهههبی
پههشٍطُ هؼوههبسی ػههبصهبًی
ثَدُ اًذ اًذاصُ گیشی ًوهَدُ
ٍ ًـههبًگش هیههضاى پَؿههؾ
فؼبلیتْبی ؿشوت دس حهَصُ
هؼوبسی اػت.

15

تؼذاد
پشٍطُّبی 3
ػبل اخیش

M-05

ایهههي صیشهؼیهههبس تؼهههذاد
پهههشٍطُّهههبی هؼوهههبسی
ػبصهبًی اخشا ؿهذُ تَػهظ
ؿشوت دس  3ػبل گزؿتِ سا
اًذاصُ گشفتِ ٍ هیضاى حضَس
ؿههههشوت دس ثههههبصاس سا دس
ػههبلّههبی اخیههش سا اًههذاصُ
هیگیشد

15

R2≤0.3

 :R2دسآهذ هدوَع پشٍطُّبی
هؼوبسی ػبصهبًی دس  5ػبل گزؿتِ 0.3<R2≤0.5
تمؼین ثش هدوَع دسآهذّبی ؿشوت 0.5<R2≤0.75
دس  5ػبل گزؿتِ
0.75<R2

 :R3ثشای هحبػجِ ایي صیشهؼیبس
تؼذاد پشٍطُّبی اًدبم ؿذُ ثِ
ػٌَاى هدشی عش هؼوبسی ضشثذس
ػذد  1ؿذُ ٍ تؼذاد پشٍطُّبیی وِ
ثش اًْب ًظبست ؿذُ اػت ضشثذس
 0/3هیـَد ٍ حبكل ثبّن خوغ
هیـَد.
 :R4ثشای هحبػجِ ایي صیش هؼیبس
اثتذا هـتشیبى ثِ ػِ اًذاصُ ثضسي
هتَػظ ٍ وَچه تمؼین ؿذُ ٍ
ثشای ػبصهبًْبی ثضسي ضشیت
ػبصهبًی  1ثشای ػبصهبًی هتَػظ
ضشیت ػبصهبًی  ٍ 0/70ثشای
ػبصهبًْبی وَچه ضشیت ػبصهبًی
 0/50دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ تؼذاد ّش
ًَع ػبصهبى دس ضشیت ػبصهبًی آى
ضشة ؿذُ ٍ ًتبیح ثب ّن خوغ
هیـًَذ.
 :R5ثشای هحبػجِ ایي صیشهؼیبس
تؼذاد پشٍطُّبی اًدبم ؿذُ دس 3
ػبل اخیش ثِ ػٌَاى هدشی عش
هؼوبسی ضشثذس ػذد  1ؿذُ ٍ تؼذاد
پشٍطُّبیی وِ ثش اًْب ًظبست ؿذُ
اػت ضشثذس  0/3هیـَد ٍ حبكل
ثبّن خوغ هیـَد.

5
10
15
25

R3≤5

5

5<R3≤10

10

10<R3≤15

20

15<R3

30

R4≤3

1

3<R4≤7

5

7<R4<10

10

10≤R4

15

R5≤1

1

1<R5≤3

5

3<R5≤6

10

6<R5

15
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ًؼجت دسآهذ
حبكل اص
پشٍطُّبی
هؼوبسی

ایهههي صیشهؼیهههبس ًؼهههجت
دسآهذّبی حبكل اص اخشای
پهههشٍطُّهههبی هؼوهههبسی
ػبصهبًی ثِ ول دسآههذّبی
ؿشوت سا اًذاصُگیشی ًوَدُ
ٍ ًـههبًگش هیههضاى توشوههض
ؿشوت ثش هجحث هؼوهبسی
ػبصهبًی اػت

ثشای هحبػجِ ایي هتغیش :

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

هتَػظ ًفش
ػبػت
پشٍطُّبی
ؿشوت دس 3
ػبل اخیش

M-06

تؼذاد
حَصُّبی
وبسی
پشٍطُّبی
هؼوبسی

M-07

ایي صیشهؼیبس ًؼجت هدوَع
ًفش ػبػت (ًفشات دسگیش دس
پشٍطُ × هذت صهبى اخهشای
پشٍطُ) پشٍطُ ّبی هؼوهبسی
ؿشوت ثِ تؼهذاد ایهي ًهَع
پههشٍطُّههب سا اًههذاصُگیههشی
ًوههَدُ ٍ ًـههبًگش هیههضاى
ثضسگی پشٍطُ ّبی هؼوهبسی
ػبصهبًی اخشا ؿهذُ تَػهظ
ؿشوت اػت

20

ایي صیشهؼیبس تؼهذاد كهٌبیغ
(حَصُ ّبی) هختلف وهبسی
پهههشٍطُّهههبی هؼوهههبسی
ػههههبصهبًی (وـههههبٍسصی
حوههلًٍمههل ؿْشػههبصی
كٌؼت ثبًىذاسی ٍ ثیوِ ٍ
غیشُ) سا اًذاصُگیشی ًوهَدُ
ٍ ًـهههبًگش هیهههضاى تٌهههَع
فؼبلیههتّههبی ؿههشوت دس
حَصُ پهشٍطُّهبی هؼوهبسی
ػبصهبًی اػت

20

 :R6اگش ثشای پشٍطُّبی اًدبمؿذُ
تَػظ اػضبی تین پشٍطُ تبینؿیت
3
تىویل ؿذُ اػت هدوَع ػبػبت R6≤400
هلش ؿذُ دس هدوَع تبینؿیت 10 400<R6≤800
ّبی ول پشٍطُّب تمؼین ثش تؼذاد
15 800<R6≤1500
پشٍطُّب هیؿَد.
20
اگش تبین ؿیت پش ًـذُ اػت ایي 1500<R6
هتغیش هؼبدل اًدبم پشٍطُّبی
وَچه ٍ حذالل اهتیبص دس ًظش
گشفتِ هیـَد.

R7≤1

 :R7ثشای هحبػجِ ایي هتغیش تؼذاد
كٌؼتْبی هؼتمل وِ دس آًْب پشٍطُ 1<R7≤3
اًدبم ؿذُ اػت هالن اهتیبصدّی 3<R7≤6
لشاس هیگیشد.
6<R7

1
5
12
20

 -2-2رضایت مطتریان از اجرای پروشههای معماری
یىی اص دیگش اص هؼیبسّبی هْن دس اسصیبثی ػولىشد ؿشوتّبی فؼبل دس اخشای پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی هیضاى سضبیت
هـتشیبى ایي ؿشوتّب اص اخشای پشٍطُّب اػت .ایي هؼیبس ثِ ٍضَ هیضاى اخهشای هَفهك پهشٍطُّهب ٍ تَاًهبیی ؿهشوت ثهشای
ثشلشاسی تؼبهل هٌبػت ثب هـتشیبى ثِ ًحَی وِ خشٍخی پشٍطُّب خَاثگَی ًیبصّبی ٍالؼی آًبى ثبؿذ سا ًـهبى ههیدّهذ .ثهِ
هٌظَس اسصیبثی ایي هؼیبس هْن ثبیذ صیشهؼیبس ّبیی ثىبس گشفتِ ؿًَذ وِ ّن اص یىؼَ هؼهتمیوب سضهبیت وبسفشهبیهبى پهشٍطُّهبی
هؼوبسی ػبصهبًی اص ًحَُ اخشا ٍ خشٍخیّبی وبس سا ًـبى دادُ ٍ ّن اص ػَی دیگش ًتیدِ ػولی سضبیت یؼٌی توبیل هـتشیبى
صفحه 11 :از 37

ثِ تىشاس تدشثِ ّوىبسی ثب ؿشوت هَسد ًظش سا هـخق وٌٌذ.

ثش اػبع هذل ولی اسصیبثی حذاوثش اهتیبص لبثل اوتؼبة دس ایي هؼیبس  150اص  1000اهتیبص ولی اػت  .ثشای اسصیبثی هؼیهبس
هیضاى سضبیت هـتشیبى اص صیش هؼیبسّبی خذٍل ریل اػتفبدُ هیـَد:

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

خذٍل  : 3صیش هؼیبسّبی اسصیبثی سضبیت هـتشیبى اص اًدبم پشٍطُّبی هؼوبسی

زیرمعیار

کد
زیرمعیار

تؼذاد
سضبیتٌبهِ
اص هـتشیبى
دس
پشٍطُّبی
اًدبم ؿذُ

C-01

ًؼجت
تؼذاد
سضبیتٌبهِ
ثِ تؼذاد
هـتشیبى

C-02

حداک
توضیح

ثر

روش محاسبه

نحوه تعیین امتیاز

امتیاز
ایهههههي صیشهؼیهههههبس تؼهههههذاد
سضهههبیتٌبهِّهههبی ؿهههشوت اص
هـههتشیبى خههَد دس پههشٍطُّههبی
هؼوبسی ػبصهبًی سا اًذاصُگیهشی
ًوَدُ ٍ ًـبًگش ایهي اػهت وهِ
ؿشوت تَاًؼتِ چهِ تؼهذادی اص
هـتشیبى خَد سا ساضی وٌذ.

30

ایههي صیشهؼیههبس ًؼههجت تؼههذاد
سضبیتٌبهِ ّبی دسیبفتی ؿهشوت
اص هـتشیبى ثهِ تؼهذاد هـهتشیبى
ؿشوت دس پهشٍطُّهبی هؼوهبسی
ػبصهبًی ؿشوت سا اًهذاصُگیهشی
ًوَدُ ٍ ًـبًگش پَؿهؾ هیهضاى
تَاًههبیی ؿههشوت ثههشای وؼههت
سضبیت هـتشیبى دس پشٍطُ ّهبی
هؼوبسی اػت

30

 :R1ثشای هحبػجِ ایي صیشهؼیبس R1≤1
دسیبفتی 1<R1≤5

تؼذاد سضبیتٌبهِّبی
ؿشوت اص هـتشیبى (ّش پشٍطُ
حذاوثش یه سضبیتٌبهِ) ثب ّن 5<R1≤10
خوغ هیؿًَذ.
10<R1

 :R2ثشای هحبػجِ ایي صیشهؼیبس
تؼذاد سضبیتٌبهِّبی دسیبفتی
ؿشوت اص هـتشیبى (ّش پشٍطُ 0.3<R2≤0.5
حذاوثش یه سضبیتٌبهِ) ثب ّن 0.5<R2≤0.7
خوغ ؿذُ ٍ حبكل ثش تؼذاد
0.7<R2
هـتشیبى ؿشوت تمؼین هیؿَد
R2≤0.3

5
10
20
30

5
10
20
30
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هیضاى
ػغح
سضبیت
هـتشیبى

C-03

ایي صیش هؼیبس ثیبى وٌٌذُ هیهضاى
ٍ ػههغح سضههبیت هـههتشیبى اص
پشٍطُّهبی اًدهبم ؿهذُ تَػهظ
ؿشوت اػت.

90

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

 :R3اػالم ًظش ًْبیی هیضاى
سضبیت هـتشیبى هؼوَن دس لبلت
ػِ ًظش ولی ػبلی خَة ٍ
هتَػظ (یب هؼبدل ایي دػتِ ثٌذی
اػت) .ثشای هحبػجِ ایي صیشهؼیبس
تؼذاد سضبیت ًبهِّبی ثب ٍضؼیت
ػبلی دس  ٍ 1تؼذاد سضبیت
ًبهِّبی ثب ٍضؼیت خَة دس 0/7
ٍ تؼذاد سضبیت ًبهِّبی ثب
ٍضؼیت هتَػظ دس  0/5ضشة
ؿذُ ٍ ًتبیح ثب ّن خوغ ؿذُ ٍ
حبكل ًْبیی ثش تؼذاد سضبیتًبهِ
ّب تمؼین خَاّذ ؿذ.

R3≤0.6

5

0.6<R3≤0.7

30

0.7<R3≤0.80

50

0.80<R3≤0.9

70

0.9<R3

90

-3-2محتوای پروشههای انجامضده
هْنتشیي هؼیبس اسصیبثی ػولىشد ؿشوتّبی اخشاوٌٌذُ پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی هحتَای پشٍطُّبی اًدبمؿهذُ تَػهظ
ایي ؿشوتّب اػت .دس ٍالغ ایي هؼیبس ویفیت خشٍخیّبی اسائِ ؿذُ ٍ هیضاى تؼلظ ؿشوت هشثَعِ ثهش هجبحهث ٍ حهَصُّهبی
هختلف هؼوبسی ػبصهبًی ؿبهل نیِّبی وؼتٍوبس (فشآیٌذ ٍ دادُ) نیِ ػیؼتنّبی اعالػبتی ٍ نیِ فٌهبٍسی (صیشػهبخت ٍ
تىٌَلَطی) ثشًبهِ گزاس ٍ هذیشیت فٌبٍسی اعالػبت دس ػبصهبى هَسد ثشسػی سا اًذاصُگیشی ًوهَدُ ٍ ًـهبًگش ػوهك داًهؾ ٍ
تَاًبیی ؿشوت دس اًدبم پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی اػت.
ثش اػبع هذل ولی اسصیبثی حذاوثش اهتیبص لبثل اوتؼبة دس ایي هؼیبس  300اص  1000اهتیبص ولی اػت  .ثشای اسصیبثی هؼیهبس
هحتَای پشٍطُّبی اًدبم ؿذُ اص صیش هؼیبسّبی خذٍل ریل اػتفبدُ هیـَد:
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نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

خذٍل  4صیشهؼیبسّبی اًذاصُگیشی هؼیبس هحتَای پشٍطُّبی اًدبمؿذُ

زیرمعیار

کد
زیرمعیار

حداک
توضیح

ثر

روش محاسبه

نحوه تعیین امتیاز

امتیاز
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هَاسی وِ ػجت وؼت اهتیبص
وبهل خَاّذ ؿذ ػجبستٌذ اص :
 تحلیل اػتشاتظیّبی وؼت
ٍ وبس ٍ اػتخشاج ًیبصّبی
فٌبٍسی اص آى
 تْیِ ٍ تذٍیي ػٌبسیَّبی
وؼت ٍ وبس

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

ٍضؼیت
پشداختي ثِ
نیِ وؼت ٍ
وبس

K-01

تؼذاد
پشٍطُّبی
ؿبهل نیِ دادُ
ٍ اعالػبت

K-02

ایي صیش هؼیبس ٍضؼیت ػولىشد
ؿههشوت دس صهیٌههِ ؿههٌبخت ٍ
تحلیههل ٍ تههذٍیي ٍضههؼیت
هغلَة وؼت سا اًذاصُ گیهشی
هیىٌذ.

80

ایي صیشهؼیبس تؼذاد پشٍطُ ّهبی
هؼوههبسی ػههبصهبًی اخشاؿههذُ
تَػههظ ؿههشوت وههِ ؿههبهل
هجبحث نیِ دادُ ٍ اعالػهبت
ثَدُ سا اًهذاصُگیهشی ًوهَدُ ٍ
ًـههبًگش تؼههلظ ؿههشوت ثههش
هجبحث دادُ ٍ اعالػبت اػت.

40

 تْیِ ٍ تذٍیي صًدیشُ
اسصؽ ػبصهبى
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص  تذٍیي فشایٌذّبی وؼت ٍ
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ
وبس حذالل تب  3نیِ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
ؿىؼت ثؼذ اص سًدیشُ
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
اسصؽ اكلی
یه ػذد ثیي كفش تب  80خَاّذ
 تْیِ ؿٌبػٌبهِ فشایٌذّب ثب
داد.
خضئیبت هىفی
 تحلیل فشایٌذّب ثب هؼیبسّب ٍ
صیشهؼیبسّبی دلیك
 اسصیبثی ثلَؽ فشایٌذی
 ؿٌبػبیی ٍ تذٍیي ٍضؼیت
ػشٍیغّبی وؼت ٍ
وبسی
 اػتفبدُ اص هذلّبی هشخغ
هَاسدی وِ ػجت وؼت اهتیبص
وبهل خَاّذ ؿذ ػجبستٌذ اص:
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ؿٌبػٌبهِ
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی  تؼشیف
هَخَدیتّبی دادُای
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
استجبط
ًوَداس
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  سػن
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
هَخَدیتّب
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
 تؼشیف چشخِ ػوش دادُ
یه ػذد ثیي كفش تب  40خَاّذ
ػیؼتن
یب
(فشآیٌذ
داد.
ایدبدوٌٌذُ اػتفبدُوٌٌذُ
آسؿیَوٌٌذُ تغییشدٌّذُ ٍ
حز وٌٌذُ)

هَاسدی وِ ػجت وؼت اهتیبص
وبهل خَاٌّذ ؿذ ػجبستٌذ اص:

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

تؼذاد
پشٍطُّبی
ؿبهل نیِ
ػیؼتنّبی
اعالػبتی

K-03

ایي صیشهؼیبس تؼذاد پشٍطُ ّهبی
هؼوههبسی ػههبصهبًی اخشاؿههذُ
تَػههظ ؿههشوت وههِ ؿههبهل
هجبحههث نیههِ ػیؼههتنّههبی
اعالػبتی (هؼوهبسی ػیؼهتن
ؿٌبػهههبیی لبثلیهههتّهههبی
ػولىههشدی تؼیههیي خشیبًههبت
اعالػههبتی ٍسٍدی خشٍخههی ٍ
غیههشُ) ثههَدُ سا اًههذاصُگیههشی
ًوَدُ ٍ ًـبًگش تؼلظ ؿشوت
ثههش هجبحههث ػیؼههتنّههبی
اعالػبتی اػت.

70

 تؼشیف ؿٌبػٌبهِ ػیؼتن
(فشآیٌذ هشتجظ دادُّبی
خشٍخی
ٍ
ٍسٍدی
لبثلیتّبی وبسوشدی ٍ
غیشوبسوشدی فٌبسی ًَع
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
ػیؼتن ؿبهل MIS
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
 ٍ DSS TPSغیشُ)
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی  سػن ًوَداس هفَْهی
ػیؼتنّب
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
استجبط
ًوَداس
یه ػذد ثیي كفش تب  70خَاّذ  سػن
داد.
ػیؼتنّب
 تؼشیف ثبًهّبی اعالػبتی
ٍ پبیگبُّبی دادُ
 تؼییي ػغح یى بسچگی
ػیؼتنّب (غیشیى بسچِ
هشتجظ
ًمغِثًِمغِ
ػتبسُای ٍ وبهال یى بسچِ)
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هَاسدی وِ ػجت وؼت اهتیبص
وبهل خَاٌّذ ؿذ ػجبستٌذ اص:
 تحلیل نیِ فیضیىی (هذل
هشخغ )OSI
 تحلیل نیِ پیًَذ دادُ
(هذل هشخغ )OSI

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

تؼذاد
پشٍطُّبی
ؿبهل نیِ
فٌبٍسی
(صیشػبخت ٍ
تىٌَلَطی)

K-04

ایي صیشهؼیبس تؼذاد پشٍطُ ّهبی
هؼوههبسی ػههبصهبًی اخشاؿههذُ
تَػههظ ؿههشوت وههِ ؿههبهل
هجبحث نیِ فٌبٍسی (هؼوبسی
صیشػبخت هؼوبسی هشوض دادُ
ٍ غیشُ) ثهَدُ سا اًهذاصُگیهشی
ًوَدُ ٍ ًـبًگش تؼلظ ؿشوت
ثش هجبحث فٌبٍسی اػت.

60

تذٍیي ثشًبهِ
گزاس

K-05

ایي صیشهؼیبس تؼذاد پشٍطُ ّهبی
هؼوههبسی ػههبصهبًی اخشاؿههذُ
تَػههظ ؿههشوت وههِ ؿههبهل
هجبحث ثشًبهِ گهزاس هؼوهبسی
ػبصهبًی ثَدُ سا اًهذاصُ گیهشی
ًوَدُ ٍ ًـبًگش تؼلظ ؿشوت
ثش هجبحث ثشًبهِ گزاس اػت.

30

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی  تحلیل نیِ ؿجىِ (هذل
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
هشخغ )OSI
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ
 تحلیل نیِ اًتمبل (هذل
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
هشخغ )OSI
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
یه ػذد ثیي كفش تب  60خَاّذ  تحلیل نیِ ًـؼت (هذل
هشخغ )OSI
داد.
 تحلیل نیِ ًوبیؾ (هذل
هشخغ )OSI
 تحلیل نیِ وبسثشد (هذل
هشخغ )OSI
 تحلیل ٍ ثشسػی اهٌیت
اعالػبت
هَاسدی وِ ػجت وؼت اهتیبص
وبهل خَاٌّذ ؿذ ػجبستٌذ اص:
 اًدبم تحلیل ؿىب ثیي
ٍضؼیت هَخَد ٍ هغلَة

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  تؼشیف  RFPپشٍطُّب
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی ٍ خَد سٍؿی ثشای تخویي
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
صهبى ٍ ّضیٌِ اخشای
یه ػذد ثیي كفش تب  30خَاّذ
پشٍطُّب
داد.
ثشای
سٍؿی
ٍ خَد
اٍلَیتثٌذی پشٍطُّب
 تؼشیف ؿٌبػٌبهِ پشٍطُّب
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ٍ خَد سٍؿی ثشای تؼییي
تمذم ٍ تأخش اخشای پشٍطُّب

هَاسدی وِ ػجت وؼت اهتیبص
وبهل خَاٌّذ ؿذ ػجبستٌذ اص:
 تؼشیف هذل هفَْهی
ػبختبس ػبصهبًی فبٍا
 تؼشیف ًمؾّبی ػبصهبًی
 تؼشیف ؿش
ًمؾّبی ػبصهبًی

ٍظبیف

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

ؿٌبػٌبهِ
 تؼشیف
فشآیٌذّبی اسصیبثی ّذایت
ٍ ًظبست
ثشسػی ٍ
تذٍیي ٍضؼیت
هغلَة
هذیشیت
فٌبٍسی
اعالػبت

K-06

ایي صیشهؼیبس تؼذاد پشٍطُ ّهبی
هؼوههبسی ػههبصهبًی اخشاؿههذُ
تَػههظ ؿههشوت وههِ ؿههبهل
ساّجههشی فشآیٌههذّبی فٌههبٍسی
اعالػبت ثَدُ سا اًذاصُ گیهشی
ًوَدُ ٍ ًـبًگش تؼلظ ؿشوت
ثش هجبحث ساّجشی اػت.

20

ؿٌبػٌبهِ
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی  تؼشیف
فشآیٌذّبی ّوؼَػبصی
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
ثشًبهِسیضی ٍ ػبصهبىدّی
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ
ؿٌبػٌبهِ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی  تؼشیف
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
فشآیٌذّبی تَػؼِ تأهیي ٍ
یه ػذد ثیي كفش تب 20خَاّذ
پیبدُػبصی
داد.
ؿٌبػٌبهِ
 تؼشیف
تحَیل
فشآیٌذّبی
ػشٍیغدّی ٍ پـتیجبًی
ؿٌبػٌبهِ
 تؼشیف
ًظبست
فشآیٌذّبی
اػتجبسػٌدی ٍ اسصیبثی
ػغح
 تحلیل
فشآیٌذّبی فبٍا

ثلَؽ

 تحلیل ػغِ هْبستّبی
ثشای
نصم
اًؼبًی
ًمؾّبی ػبصهبًی

 -4-2متدولوشی و ابسارهای مورد استفاده در پروشههای معماری

ؿذُ تَػظ ؿشوت ثشای اًدبم ایي پشٍطُّب اػت .ثب تَخِ ثِ ٍخَد چبسچَةّب ٍ هتذٍلَطیّبی هشخغ دس ایي حَصُ وِ اص اػتجبس
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یىی دیگش اص هؼیبسّبی اسصیبثی ػولىشد ؿشوتّبی هدشی پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی چبسچَة ٍ هتذٍلَطی ثىبس گشفتِ

خْبًی ثشخَسداسًذ داؿتي ػبثمِ وبس ثب اًَاع هختلف آًْب ٍ ٍخَد داًؾ وبفی دس ؿشوت ثشای ثَهیػبصی آًْهب اص ایهي خْهت
حبئض اّویت اػت وِ ؿشوت ثتَاًذ ثشای ّش پشٍطُ خبف ثب تَخِ ثِ ًیبصّبی هـتشیبى ثْتشیي چبسچَة ٍ هتذٍلَطی سا اص ثیي
گضیٌِّبی هشخغ خْبًی اًتخبة ًوَدُ ٍ حؼت ًیبص هغبثك ؿشایظ وـَس ٍ پیوبًىبس آى سا ثَهیػبصی ًوبیذ .ثِ خْت ػهٌدؾ
دسػت ایي هؼیبس هیثبیذ صیشهؼیبسّبیی عش ؿًَذ وِ اٍن هتذٍلَطیّبی هَسد اػتفبدُ سا اص هٌظش فٌی ؿبهل ػشٍیغگشایهی
تىشاسپزیشی پیبدُػبصی تذسیدی تَخِ ثِ اهٌیت تَخِ ثِ ساّجشی لبثلیت تٌظین هحذٍدُ ٍ غیشُ ثب یىذیگش همبیؼِ ًوَدُ ٍ اص
عش دیگش هیضاى سٍاج اػتفبدُ خْبًی اص آًْب ٍ ّویٌغَس لبثلیت پـتیجبًی فٌی ٍ اخشایی هغلَة آًْب دس وـَس سا ًیض ههذ ًظهش
لشاس دّذ.
نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

ّوچٌیي چگًَگی اػتفبدُ ٍ ثىبسگیشی اثضاسّبی هختلف هغش دس اًدبم پهشٍطُ هؼوهبسی یىهی دیگهش اص ًمهبط لهَت ٍ
تَاًوٌذیّبی ؿشوت هیتَاًذ هحؼَة گشدد.
ثش اػبع هذل ولی اسصیبثی حذاوثش اهتیبص لبثل اوتؼبة دس ایي هؼیبس  100اص  1000اهتیبص ولی اػت  .ثشای اسصیبثی هؼیهبس
هتذلَطی هَسد اػتفبدُ دس پشٍطُّبی هؼوبسی اص صیش هؼیبسّبی خذٍل ریل اػتفبدُ هیـَد:

خذٍل  5صیشهؼیبسّبی اسصیبثی هؼیبس هتذٍلَطی هَسد اػتفبدُ

زیرمعیار

کد
زیرمعیار

حداک
توضیح

ثر

روش محاسبه

نحوه تعیین امتیاز

امتیاز
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 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب چبسچَة ٍ
هتذٍلَطی
هـخلی ثشای
اخشای
پشٍطُّبی
هؼوبسی ٍخَد
داسد

R-01

آیب چبسچَة ٍ
هتذٍلَطی هَسد
ًظش
ػشٍیغگشا
اػت

R-02

ایي صیشهؼیبس دس ٍالهغ هـهخق
هی وٌذ وِ آیب ؿشوت هَسد ًظهش
دس اخشای پهشٍطُ ّهبی هؼوهبسی
ػهههبصهبًی خهههَد اص هتهههذٍلَطی
هـخق ٍ ههذًٍی (خهبسخی یهب
ثَهی) اػتفبدُ هی وٌذ ٍ دس ٍالغ
ًـبًگش هیضاى تَاًبیی ؿشوت دس
اخشای هذٍى پشٍطُ ّبی هؼوبسی
اػت

20

ایههي صیشهؼیههبس ػههشٍیغگشایههی
چههبسچَة ٍ هتههذٍلَطی هههَسد
اػههتفبدُ ؿههشوت سا هـههخق
هیوٌذ

10

 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد یه چْبسم
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
ًتبیح (ً %25وشُ)
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد ًیوی اص ًتبیح
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
(ً %50وشُ)
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
یه ػذد ثیي كفش تب 20خَاّذ  ػولىشد سضبیتثخؾ
داد.
دس هَسد حذٍد ػِ چْبسم
ًتبیح (ً %75وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم ًتبیح
(ً %100وشُ)
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد یه چْبسم
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
ًتبیح (ً %25وشُ)
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد ًیوی اص ًتبیح
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
(ً %50وشُ)
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
یه ػذد ثیي كفش تب 10خَاّذ  ػولىشد سضبیتثخؾ
داد.
دس هَسد حذٍد ػِ چْبسم
ًتبیح (ً %75وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد توبم ًتبیح
(ً %100وشُ)
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 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب چبسچَة ٍ
هتذٍلَطی هَسد
ًظش تىشاسپزیش
اػت

R-03

آیب چبسچَة ٍ
هتذٍلَطی هَسد
ًظش لبثلیت
اخشای تذسیدی
داسد

R-04

ایي صیشهؼیبس لبثلیت تىشاسپزیشی
چههبسچَة ٍ هتههذٍلَطی هههَسد
اػههتفبدُ ؿههشوت سا هـههخق
هیوٌذ

10

ایههي صیشهؼیههبس لبثلیههت اخههشا ٍ
پیبدُ ػبصی تذسیدی چهبسچَة ٍ
هتذٍلَطی هَسد اػتفبدُ ؿهشوت
سا هـخق هیوٌذ

10

 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد یه چْبسم
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
ًتبیح (ً %25وشُ)
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد ًیوی اص ًتبیح
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
(ً %50وشُ)
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
یه ػذد ثیي كفش تب 10خَاّذ  ػولىشد سضبیتثخؾ
داد.
دس هَسد حذٍد ػِ چْبسم
ًتبیح (ً %75وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد توبم ًتبیح
(ً %100وشُ)
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد یه چْبسم
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
ًتبیح (ً %25وشُ)
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد ًیوی اص ًتبیح
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
(ً %50وشُ)
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
یه ػذد ثیي كفش تب 10خَاّذ  ػولىشد سضبیتثخؾ
داد.
دس هَسد حذٍد ػِ چْبسم
ًتبیح (ً %75وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد توبم ًتبیح
(ً %100وشُ)
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 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب ٍیشایؾ
چبسچَة ٍ
هتذٍلَطی هَسد
ًظش ثشٍص اػت؟

R-05

لبثلیت ؿشوت
دس ثَهی ػبصی
هتذٍلَطی

R-06

ایههي صیشهؼیههبس ثههب تؼیههیي تههبسی
آخههشیي ٍیههشایؾ چههبسچَة ٍ
هتذٍلَطی هَسد اػهتفبدُ هیهضاى
سٍصآهذی آى سا هیػٌدذ

10

ایي صیش هؼیبس تؼییي وٌٌذُ
لبثلیتْبی ؿشوت دس صهیٌِ
اكال یب تىویل یب ثَهی ػبصی
هتذٍلَطی هَسد اػتفبدُ اػت.

15

 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد یه چْبسم
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
ًتبیح (ً %25وشُ)
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد ًیوی اص ًتبیح
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
(ً %50وشُ)
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
یه ػذد ثیي كفش تب 10خَاّذ  ػولىشد سضبیتثخؾ
داد.
دس هَسد حذٍد ػِ چْبسم
ًتبیح (ً %75وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد توبم ًتبیح
(ً %100وشُ)
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد یه چْبسم
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
ًتبیح (ً %25وشُ)
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد ًیوی اص ًتبیح
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
(ً %50وشُ)
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
یه ػذد ثیي كفش تب 15خَاّذ  ػولىشد سضبیتثخؾ
داد.
دس هَسد حذٍد ػِ چْبسم
ًتبیح (ً %75وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد توبم ًتبیح
(ً %100وشُ)
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 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

اػتفبدُ اص اثضاس
ثشای اًدبم
پشٍطُ هؼوبسی
ػبصهبًی

R-07

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

ایي صیشهؼیبس هـخق هیوٌذ
وِ آیب ؿشوت هَسد ًظش ثشای
هذیشیت اخشا پشٍطُّبی هؼوبسی
ػبصهبًی اص اثضاس خبكی
(اثضاسّبی هَخَد دس ثبصاس ٍ یب
اثضاس داخلی) اػتفبدُ هیوٌذ ٍ یب
ًِ

25

 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد یه چْبسم
ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس ویفی
ًتبیح (ً %25وشُ)
اػت .ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه یب چٌذ  ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد ًیوی اص ًتبیح
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین اسصیبثی
(ً %50وشُ)
وٌٌذُ ثش هجٌبی تـخیق خَد
یه ػذد ثیي كفش تب 25خَاّذ  ػولىشد سضبیتثخؾ
داد.
دس هَسد حذٍد ػِ چْبسم
ًتبیح (ً %75وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ دس
هَسد حذٍد توبم ًتبیح
(ً %100وشُ)

 -5-2وجود الگوها و استانداردهای اجرای پروشههای معماری
ایي هؼیبس ثِ هٌظَس اسصیبثی ؿشوتّب دس صهیٌِ داؿتي الگَّب دػتَسالؼولْب ٍ اػتبًذاسدّبی اخشای پشٍطُ هؼوبسی ػبصهبًی
ثىبس هیسٍد .دس ٍالغ ایي هؼیبس ًحَُ اخشای ثخؾ ّبی هختلف یه پشٍطُ هؼوبسی ػبصهبًی دس ؿشوت سا ههَسد اسصیهبثی لهشاس
هیدّذ.
ثش اػبع هذل ولی اسصیبثی حذاوثش اهتیبص لبثل اوتؼبة دس ایي هؼیبس  50اص  1000اهتیبص ولی اػت  .ثشای اسصیهبثی هؼیهبس
ٍخَد الگَّب ٍ اػتبًذاسدّبی اخشای پشٍطُّبی هؼوبسی اص صیش هؼیبسّبی خذٍل ریل اػتفبدُ هیـَد:

خذٍل  6صیشهؼیبسّبی اسصیبثی هؼیبس ٍخَد الگَّب ٍ اػتبًذاسدّبی اخشای پشٍطُّبی هؼوبسی
زیرمعیار

کد
زیرمعیار

توضیح

حداکثر
امتیاز

روش محاسبه

نحوه تعیین امتیاز
صفحه 23 :از 37

 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب اص الگَ ٍ یب
اػتبًذاسد ّبی
هـخلی ثشای
اًدبم هغبلؼبت
هؼوبسی نیِ
وؼت ٍ وبس
اػتفبدُ هیـَد؟

S-01

آیب اص الگَ ٍ یب
اػتبًذاسدّبی
هـخلی دس
صهیٌِ اًدبم
هغبلؼبت
هؼوبسی دادُ ٍ
ػیؼتوْب
اػتفبدُ هیـَد؟

S-02

ایي صیشهؼیبس هـخق ههیوٌهذ
وههِ آیههب ؿههشوت هههَسد ًظههش اص
الگَّهههب ٍ یهههب اػهههتبًذاسدّبی
هـخلههی دس تههذٍیي هؼوههبسی
وؼههت ٍ وههبس دس پههشٍطُّههبی
هؼوهههبسی ػهههبصهبًی اػهههتفبدُ
هیوٌذ ٍ یب ًِ

10

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

ایي صیشهؼیبس هـخق ههیوٌهذ
وِ آیب ؿشوت هَسد ًظش اص الگهَ
ٍ یب اػتبًذاسد خبكی دس تهذٍیي
هؼوبسی ػیؼتن ّبی اعالػهبتی
دس پشٍطُّبی هؼوبسی ػهبصهبًی
اػتفبدُ هیوٌذ ٍ یب ًِ

10

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
صفحه 24 :از 37

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)

 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب اص الگَ ٍ یب
اػتبًذاسدّبی
هـخلی دس
صهیٌِ اًدبم
هغبلؼبت
ساّجشی فبٍا
اػتفبدُ هیـَد؟

S-03

آیب اص الگَ ٍ یب
اػتبًذاسدّبی
هـخلی دس
صهیٌِ هؼوبسی
فٌبٍسی اػتفبدُ
هیـَد؟

S-04

ایي صیشهؼیبس هـخق ههیوٌهذ
وِ آیب ؿشوت هَسد ًظش اص الگهَ
ٍ یب اػتبًذاسد خبكی دس تهذٍیي
ساّجههشی فههبٍا دس پههشٍطُّههبی
هؼوهههبسی ػهههبصهبًی اػهههتفبدُ
هیوٌذ ٍ یب ًِ

10

ایي صیشهؼیبس هـخق ههیوٌهذ
وِ آیب ؿشوت هَسد ًظش اص الگهَ
ٍ یب اػتبًذاسد خبكی دس تهذٍیي
هؼوههبسی صیشػههبخت فٌههبٍسی
(تىٌَلهههَطی) دس پهههشٍطُّهههبی
هؼوهههبسی ػهههبصهبًی اػهههتفبدُ
هیوٌذ ٍ یب ًِ

10

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
صفحه 25 :از 37

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)

 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب الگَ ٍ یب
اػتبًذاسد
هـخلی ثشای
تذٍیي ثشًبهِ
اًتمبل دس پشٍطُ
هؼوبسی
ػبصهبًی ٍخَد
داسد

S-05

ایي صیشهؼیبس هـخق ههیوٌهذ
وِ آیب ؿشوت هَسد ًظش اص الگهَ
ٍ یب اػتبًذاسد خبكی دس تهذٍیي
ثشًبهِ اًتمبل پشٍطُّبی هؼوبسی
ػبصهبًی اػتفبدُ هیوٌذ ٍ یب ًِ

10

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)

 -6-2سازمان و مدیریت پروشه
یىی دیگش اص هؼیبسّبی ػولىشد ؿشوتّبی هدشی پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی لبثلیتْبی آًبى دس صهیٌهِ ػهبصهبًذّی ٍ
هذیشیت پشٍطُ اػت .ثىبسگیشی ایي لبثلیتْب وِ دس اًدبم ّش ًَع پشٍطُای ضشٍسی ٍ هغش هیجبؿٌذ دس اًدهبم هَفهك ٍ ههَثش
پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی ًیض هغش هیجبؿٌذ.
ثش اػبع هذل ولی اسصیبثی حذاوثش اهتیبص لبثل اوتؼبة دس ایي هؼیبس  50اص  1000اهتیبص ولی اػت  .ثشای اسصیهبثی هؼیهبس
ػبصهبى اخشای پشٍطُ اص صیش هؼیبسّبی خذٍل ریل اػتفبدُ هیـَد:
خذٍل  7صیشهؼیبسّبی ػٌدؾ هؼیبس ػبصهبى اخشای پشٍطُ
زیرمعیار

کد
زیرمعیار

توضیح

حداکثر
امتیاز

روش محاسبه

نحوه تعیین امتیاز
صفحه 26 :از 37

 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب ؿشوت ػبختبس
ػبصهبًی هـخلی
ثشای اخشای
پشٍطُّبی هؼوبسی
داسد

O-01

آیب ؿشوت داسای
اػتبًذاسد ٍ سٍؽ
هذًٍی ثشای ثشًبهِ
سیضی ٍ وٌتشل
پشٍطُّبی خَد
هیثبؿذ؟

O-02

ایي صیشهؼیبس هـخق ههی وٌهذ
وِ آیهب ؿهشوت هدهشی پهشٍطُ
ػبختبس ػبصهبًی پشٍطُ هحهَسی
ثشای اًدبم پشٍطُ ّبی هؼوهبسی
داسد؟

10

ایي صیشهؼیبس هـخق ههی وٌهذ
آیههب ؿههشوت داسای اػههتبًذاسد ٍ
سٍؽ هذًٍی ثشای ثشًبهِ سیضی
ٍ وٌتههشل پههشٍطُّههبی خههَد
هیثبؿذ؟

10

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
صفحه 27 :از 37

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)

 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب ؿشوت ثشای
ثشًبهِ سیضی ٍ
وٌتشل پیـشفت
پشٍطُّبی خَد اص
اثضاس هـخلی
اػتفبدُ هیوٌذ؟

O-03

آیب ؿشوت سٍؽ
خب افتبدُ ٍ هٌظوی
ثشای وٌتشل
ویفیت پشٍطُّبی
خَد داسد؟

O-04

ایي صیشهؼیبس هـخق ههی وٌهذ
آیب ؿشوت ثشای ثشًبهِ سیهضی ٍ
وٌتشل پیـشفت پشٍطُّبی خهَد
اص اثهههضاس هـخلهههی اػهههتفبدُ
هیوٌذ؟

10

ایي صیشهؼیبس هـخق ههی وٌهذ
آیههب ؿههشوت سٍؽ خههب افتههبدُ ٍ
هٌظو هی ثههشای وٌتههشل ویفیههت
پشٍطُّبی خَد داسد؟

10

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
صفحه 28 :از 37

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)

 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

آیب ؿشوت سٍؽ
خب افتبدُ ٍ هٌظوی
ثشای هذیشیت
سیؼىْبی
پشٍطُّبی خَد
داسد؟

O-05

ایي صیشهؼیبس هـخق ههی وٌهذ
آیههب ؿههشوت سٍؽ خههب افتههبدُ ٍ
هٌظوهه هی ثههههشای هههههذیشیت
سیؼىْبی پشٍطُّبی خَد داسد؟

10

ایي صیشهؼیبس یه صیشهؼیبس
ویفی اػت .ثشای اسصیبثی
آى پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
ثیي كفش تب  10خَاّذ داد.

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (%25
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
ًتبیح (ً %50وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ػِ
چْبسم ًتبیح (%75
ًوشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)

 -7-2منابع انسانی
لغؼب یىی اص لبثلیت هْن ؿشوتْبی هدشی پشٍصُّبی هؼوبسی ػبصهبًی تَاًوٌهذی آًْهب دس تدْیهض ٍ ثىهبسگیشی هٌهبثغ
اًؼبًی تَاًوٌذ ثشای اًدبم هغبلؼبت ایي پشٍطُّب اػت .ایي هؼیبس هیثبیذ ػغح تحلیالت استجبط تحلیالت ثب هَضهَع ػهح
هْبستّب ٍ ػَاثك وبسی هٌبثغ اًؼبًی دسگیش دس پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی سا ثؼٌدذ.
ثش اػبع هذل ولی اسصیبثی حذاوثش اهتیبص لبثل اوتؼبة دس ایي هؼیبس  150اص  1000اهتیبص ولی اػت  .ثشای اسصیبثی هؼیهبس
هٌبثغ اًؼبًی اص صیش هؼیبسّبی خذٍل ریل اػتفبدُ هیـَد:

خذٍل  8صیشهؼیبسّبی اسصیبثی هؼیبس هٌبثغ اًؼبًی

زیرمعیار

امتیاز

صفحه 29 :از 37

زیرمعیار

کد

توضیح

حداکثر

روش محاسبه

نحوه تعیین امتیاز

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

هتَػظ تؼذاد
وبسؿٌبػبى
توبم ٍلت
ؿشوت دس 3
ػبل گزؿتِ

P-01

هتَػظ تؼذاد
وبسؿٌبػبى
پبسُ ٍلت
ؿبغل دس
پشٍطُّبی
هؼوبسی
ؿشوت دس 3
ػبل گزؿتِ

P-02

ایي صیشهؼیبس تؼذاد وبسؿٌبػبى توبمٍلت
ؿشوت ثشای اخشای پشٍطُ ّبی هؼوبسی
ػبصهبًی سا اًذاصُگیشی ًوَدُ ٍ ًـهبًگش
هیههضاى ثضسگههی ًیههشٍی اًؼههبًی فؼههبل
ؿشوت ثشای پشٍطُّبی هؼوبسی اػت

 :R1خوغ تؼذاد
وبسؿٌبػبى توبمٍلت
ؿشوت دس  3ػبل گزؿتِ 3<R1≤7
(تؼذاد دس ػبل اٍل+تؼذاد 7<R1≤10
دس ػبل دٍم+تؼذاد دس ػبل
10<R1
ػَم) تمؼین ثش 3
R1≤3

15

 :R2خوغ تؼذاد
وبسؿٌبػبى پبسٍُلت
ؿشوت دس  3ػبل گزؿتِ 1<R2≤3
(تؼذاد دس ػبل اٍل+تؼذاد 3<R2≤7
دس ػبل دٍم+تؼذاد دس ػبل
7<R2
ػَم) تمؼین ثش 3
R2≤1

ایي صیشهؼیبس تؼذاد وبسؿٌبػبى پبسٍُلت
ؿشوت ثشای اخشای پشٍطُّبی هؼوبسی
ػبصهبًی سا اًذاصُگیشی ًوَدُ ٍ ًـبًگش
هیضاى ثضسگی ًیشٍی اًؼبًی فؼبل
ؿشوت ثشای پشٍطُّبی هؼوبسی اػت

10

ٍخَد تشویت
تخلقّبی
هَسد ًیبص
پشٍطُّبی
هؼوبسی

P-03

ایي صیشهؼیبس ٍخَد تشویت تخلقّبی
هَسد ًیبص پشٍطُّبی هؼوبسی سا ثشسػی
ًوَدُ ٍ ًـبًگش گؼتشُ تخللی
وبسؿٌبػبى ؿشوت اػت

10

خوغ تدبسة ٍ
ػَاثك هَثش

P-04

ایي صیش هؼیبس تؼذاد ًفشػبل وبس اًدبم
ؿذُ تَػظ پشػٌل ؿشوت دس
پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی سا ًـبى
هیذّذ.

15

1
5
10
15

1
3
7
10

 :R3تؼذاد اًَاع
تخلقّبی هَخَد دس
ؿشوت اص ثیي:
هٌْذػی كٌبیغ
فٌبٍسی اعالػبت
ًشمافضاس
ػخت افضاس
تحلیلگش ػیؼتن

R3≤2

3

2<R3≤5

5

5<R3≤7

7

7<R3

10

ؿجىِ ٍ هخبثشات
تحلیلگش وؼت ٍوبس
تحلیلگش اػتشاتظی
 :R4هتَػظ تؼذاد پشػٌل
ؿشوت دس  5ػبل گزؿتِ
دس هتَػظ ػبلّبی حضَس 5<R4≤10
آًْب دس پشٍطُّبی هؼوبسی
10<R4
ػبصهبًی ضشة هیؿَد
R4≤5

3
5
15
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ًؼجت
وبسؿٌبػبى ثب
تحلیالت
وبسؿٌبػی ٍ
ثبنتش دس
سؿتِّبی
هشتجظ ثِ ول
وبسوٌبى
ؿشوت

P-05

تؼذاد
وبسؿٌبػبى ثب
ػبثمِ هفیذ
ثیؾ اص 5
ػبل

P-06

تؼذاد
وبسؿٌبػبى ثب
ػبثمِ هفیذ
ثیؾ اص 10
ػبل

P-07

ًؼجت تؼذاد
اػضبی ّیئت
هذیشُ ثب
تخلق
هشتجظ ثب
هؼوبسی
ػبصهبًی

P-08

ایي صیشهؼیبس ًؼهجت تؼهذاد وبسؿٌبػهبى
ؿشوت ثب تحلیالت همغغ وبسؿٌبػی ٍ
ثههبنتش هههشتجظ ثههب هؼوههبسی ػههبصهبًی
(سؿتِ ّبی هٌْذػی وبه یَتش هٌْذػی
فٌههبٍسی اعالػههبت هٌْذػههی كههٌبیغ
هذیشیت فٌبٍسی اعالػبت ٍ غیهشُ) ثهِ
تؼهههذاد وهههل وبسؿٌبػهههبى ؿهههشوت سا
اًههذاصُگیههشی ًوههَدُ ٍ ًـههبًگش ػههغح
تخلههق هههشتجظ وبسؿٌبػههبى ؿههشوت
اػت.

15

ایي صیشهؼیبس ًؼجت تؼذاد وبسؿٌبػبى ثهب
ػههبثمِ وههبسی هههشتجظ ثههب حههَصُّههبی
هؼوبسی ػهبصهبًی ثهیؾ اص  5ػهبل ثهِ
تؼهههذاد وهههل وبسؿٌبػهههبى ؿهههشوت سا
اًههذاصُگیههشی ًوههَدُ ٍ ًـههبًگش تدشثههِ
وبسی وبسؿٌبػبى ؿشوت اػت.

15

ایي صیشهؼیبس ًؼجت تؼذاد وبسؿٌبػبى ثهب
ػههبثمِ وههبسی هههشتجظ ثههب حههَصُّههبی
هؼوبسی ػبصهبًی ثیؾ اص  10ػهبل ثهِ
تؼهههذاد وهههل وبسؿٌبػهههبى ؿهههشوت سا
اًههذاصُگیههشی ًوههَدُ ٍ ًـههبًگش تدشثههِ
وبسی وبسؿٌبػبى ؿشوت اػت.

10

ایي صیشهؼیبس ًؼجت تؼذاد اػضبی ّیئت
هذیشُ ثب تخلهق ههشتجظ ثهب هؼوهبسی
ػبصهبًی ثِ تؼذاد وهل اػضهبی ّیئهت
هذیشُ سا اًذاصُ گیهشی ًوهَدُ ٍ ًـهبًگش
ػغح تخلق ّیئهت ههذیشُ ؿهشوت
اػت.

10

R5≤0.5

1

 :R5تؼذاد وبسؿٌبػبى
فؼلی ؿشوت ثب تحلیالت 3 0.5<R5≤0.70
وبسؿٌبػی ٍ ثبنتش دس
سؿتِّبی هشتجظ تمؼین ثش 7 0.70<R5≤0.85
تؼذاد ول وبسؿٌبػبى
15
0.85<R5

R6≤0.25

1

 :R6تؼذاد وبسؿٌبػبى ثب
ػبثمِ وبسی هشتجظ ثب
5 0.25<R6≤0.5
حَصُّبی هؼوبسی ػبصهبًی
ثیؾ اص  5ػبل تمؼین ثش 10 0.5<R6≤0.75
تؼذاد ول وبؿٌبػبى
15
0.75<R6
R7≤0.1

 :R7تؼذاد وبسؿٌبػبى ثب
ػبثمِ وبسی هشتجظ ثب
0.1<R7≤0.4
حَصُّبی هؼوبسی ػبصهبًی
ثیؾ اص  10ػبل تمؼین ثش 0.4<R7≤0.8
تؼذاد ول وبؿٌبػبى
0.8<R7

R8≤0.1

 :R8تؼذاد اػضبی ّیئت
هذیشُ ثب تخلق هشتجظ 0.1<R8≤0.4
تمؼین ثش تؼذاد ول اػضبی 0.4<R8≤0.8
ّیئت هذیشُ
0.8<R8

1
4
7
10

1
4
7
10

صفحه 31 :از 37

ایههي صیشهؼیههبس ًؼههجت تؼههذاد هههذیشاى
تخللههی ثههب تحلههیالت هههشتجظ ثههب
هؼوبسی ػبصهبًی (سؿتِّهبی هٌْذػهی
وبه یَتش هٌْذػی فٌهبٍسی اعالػهبت
هٌْذػههی كههٌبیغ هههذیشیت فٌههبٍسی
اعالػههبت ٍ غیههشُ) سا ثههِ تؼههذاد وههل
هذیشاى تخللی ؿشوت اًهذاصُ گیهشی
ًوهههَدُ ٍ ًـهههبًگش ػهههغح تخلهههق
هذیشیتی دس ػغح ؿشوت اػت

15

نظام ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه معماری سازمانی

ًؼجت تؼذاد
هذیشاى
تخللی ثب
تحلیالت
هشتجظ ثب
هؼوبسی
ػبصهبًی

P-09

ًؼجت تؼذاد
هذیشاى
تخللی ثب
ػبثمِ هفیذ
ثیؾ اص 10
ػبل

P-10

ایههي صیشهؼیههبس ًؼههجت تؼههذاد هههذیشاى
تخللی ؿشوت ثهب ػهبثمِ ههشتجظ ثهب
حَصُ ّبی هؼوبسی ػبصهبًی ثیؾ اص 10
ػبل ثِ تؼهذاد وهل ههذیشاى تخللهی
ؿشوت سا اًذاصُگیشی ًوهَدُ ٍ ًـهبًگش
ػغح تدشثِ هذیشیتی ؿشوت اػت

15

ػبثمِ هفیذ
هذیش ػبهل

P-11

ایي صیشهؼیبس ػبثمِ هذیش ػبهل ؿهشوت
سا اًذاصُ گیشی ًوهَدُ ٍ ًـهبًگش ػهغح
تدشثِ هذیشیت اسؿذ ؿشوت اػت

10

R9≤0.5

1

 :R9تؼذاد هذیشاى
تخللی ثب تحلیالت 5 0.5<R9≤0.75
هشتجظ ثب هؼوبسی ػبصهبًی
تمؼین ثش تؼذاد ول هذیشاى 10 0.75<R9≤0.9
تخللی
15
0.9<R9

 :R10تؼذاد هذیشاى
تخللی ؿشوت ثب ػبثمِ
هشتجظ ثب حَصُّبی
هؼوبسی ػبصهبًی ثیؾ اص
 10ػبل تمؼین ثش تؼذاد
ول هذیشاى تخللی

 :R11ػبثمِ وبسی هفیذ
هذیشػبهل ؿشوت

R10≤0.3

1

0.3<R10≤0.5

5

10 0.5<R10≤0.75
0.75<R10

15

R11≤5

1

5<R11≤10

4

10<R11≤15

7

15<R11

10

 -8-2روشهای نگهداری سوابق و دانص پروشهها
ایي هؼیبس ثشسػی هی وٌذ وِ آیب هىبًیضهی دس ؿشوت خْت هذیشیت داًؾ حبكل اص اخشای پشٍطُّبی ػبثك ٍخَد داسد ٍ
یب ًِ .ایي هؼیبس اص ایي خْت حبئض اّویت اػت وِ دس كَست فمذاى یه هىبًیضم هٌبػت ثشای هذیشیت داًهؾ اكهَن اهىهبى
اًتمبل داًؾ ٍ تدبسة حبكل اص پشٍطُّبی لجلی ثِ پشٍطُّبی ثؼذ ٍخَد خَاّذ داؿت ٍ ایي خَد ثِ هٌضلِ ایي اػت وِ ؿشوت
هَسد ًظش ّیچگبُ ثِ ثلَؽ ػولىشدی دس پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی دػت ًخَاّذ یبفت.
ثش اػبع هذل ولی اسصیبثی حذاوثش اهتیبص لبثل اوتؼبة دس ایي هؼیبس  50اص  1000اهتیبص ولی اػت  .ثشای اسصیهبثی هؼیهبس
اًذاصُ ٍ تٌَع ثبصاس اص صیش هؼیبسّبی خذٍل ریل اػتفبدُ هیـَد:
صفحه 32 :از 37

خذٍل  9صیشهؼیبسّبی اسصیبثی هؼیبس سٍؽّبی ًگْذاسی ػَاثك ٍ داًؾ پشٍطُّب
زیرمعیار

کد
زیرمعیار

توضیح

حداکثر
امتیاز

روش محاسبه

نحوه تعیین امتیاز
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (ً %25وشُ)
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آیب هىبًیضم
هذًٍی ثشای
ًگْذاسی
ػَاثك
پشٍطُّبی
ؿشوت ٍخَد
داسد

D-01

آیب اعالػبت
تخللی
هشتجظ ثب
پشٍطُّبی
اًدبم ؿذُ ثِ
كَست دػتِ
ثٌذی ؿذُ
هتٌبػت ثب
هَضَػبت
اكلی هؼوبسی
ًگْذاسی
هیـًَذ؟

D-02

ایي صیشهؼیبس تؼییي هی وٌذ وِ آیهب دس
ؿشوت هىبًیضهی سٍؿهي ٍ هـهخق
ثهشای ًگْهذاسی ػههَاثك پهشٍطُّههبی
پیـیي ؿشوت ٍخَد داسد ٍ یب ًِ.

20

ایي صیشهؼیبس یه
صیشهؼیبس ویفی اػت.
ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه  ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
یب چٌذ پشٍطُ اًدبم ؿذُ
ًتبیح (ً %50وشُ)
تین اسصیبثی وٌٌذُ ثش
هجٌبی تـخیق خَد
 ػولىشد سضبیتثخؾ
یه ػذد ثیي كفش تب 20
دس هَسد حذٍد ػِ
خَاّذ داد.
چْبسم ًتبیح (ً %75وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)
 ػذم ٍخَد ًتبیح یب
اعالػبت ثِ كَست
خضئی (ً %0وشُ)
 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد یه
چْبسم ًتبیح (ً %25وشُ)

ایي صیشهؼیبس تؼییي هی وٌذ وِ آیهب دس
ؿشوت هىبًیضهی سٍؿهي ٍ هـهخق
ثشای هذیشیت داًؾ پشٍطُّبی پیـیي
ؿشوت ٍخَد داسد ٍ یب ًِ.

80

ایي صیشهؼیبس یه
صیشهؼیبس ویفی اػت.
ثشای اسصیبثی آى پغ اص
اسػبل خشٍخیّبی یه  ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد ًیوی اص
یب چٌذ پشٍطُ اًدبم ؿذُ
ًتبیح (ً %50وشُ)
تین اسصیبثی وٌٌذُ ثش
هجٌبی تـخیق خَد
 ػولىشد سضبیتثخؾ
یه ػذد ثیي كفش تب 80
دس هَسد حذٍد ػِ
خَاّذ داد.
چْبسم ًتبیح (ً %75وشُ)

صفحه 33 :از 37

 ػولىشد سضبیتثخؾ
دس هَسد حذٍد توبم
ًتبیح (ً %100وشُ)

ایب ؿشوت اص
اثضاسی ثشای
هذیشیت اػٌبد
ٍ هذاسن
پشٍطُّبی
خَد اػتفبدُ
هیىٌذ؟

D-03

ایي صیشهؼیبس تؼییي هی وٌذ آیب ؿشوت
اص اثهضاس یههب ػیؼههتن هـخلههی ثههشای
هههذیشیت توههبم یههب ثخـههی اصاػههٌبد ٍ
هههذاسن پههشٍطُّههبی خههَد اػههتفبدُ
هیوٌذ ٍ یب ًِ.

50

ایي صیشهؼیبس یه
صیشهؼیبس كفش ٍ یىی
اػت .ثشای اسصیبثی آى
پغ اص اسػبل
خشٍخیّبی یه یب چٌذ
پشٍطُ اًدبم ؿذُ تین
اسصیبثی وٌٌذُ ثش هجٌبی
تـخیق خَد یه ػذد
كفش یب  50خَاّذ داد.

 ػذم اػتفبدُ اص اثضاس 0
اهتیبص
 اػتفبدُ اص اثضاس 50
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 -3چگونگی ارزیابی
ثؼذ اص روش هؼیبسّب ٍ صیشهؼیبسّب ٍ ّویٌغَس اهتیبصات تخلیق یبفتِ ثِ ّش هؼیبس ٍ صیشهؼیبس حبل ثبیذ دیذ فشآیٌهذ اسصیهبثی
ؿشوتّبی هدشی پشٍطُ ّبی هؼوبسی ػبصهبًی چگًَِ ثبؿذ .ثغَس ولی هی تَاى گفت دس ایي صهیٌِ ثبیذ ثِ ػِ ػَال اػبػهی
ریل پبػ داد:
 .1ػبصهبى اسصیبة
 .2سٍؽ اسصیبثی
 .3دٍسُ اسصیبثی
پبػ سٍؿي ثِ ایي ػِ ػَال فشآیٌذ اسصیبثی ػولىشد ؿشوت ّبی هَسد ثحث سا تؼییي هیوٌذ اص ایي خْت دس اداههِ ثهِ
تفلیل دسثبسُ ّشیه كحجت خَاّین وشد:
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 -1-3سازمان ارزیاب
ػَال اٍلی وِ ثبیذ ثذاى پبػ گفت ایي اػت وِ چِ ػبصهبى یب گشٍّی هیثبیذ ٍظیفِ اسصیبثی سا ثش ػْهذُ گیهشد .ثهذیي
هٌظَس پیـٌْبد هیؿَ د وبسگشٍّی دس داخل ػبصهبى فٌبٍسی اعالػبت تـىیل گشدد؛ وِ اػضبی ایي وبسگشٍُ سا هیثبیذ تشویجی
اص هذیشاى ثخؾ دٍلتی خجشگبى ایي حَصُ ٍ آصهبیـگبُ هؼوبسی ػبصهبًی تـىیل دٌّذّ .وچٌیي نصم اػت تب دثیشخبًهِای دس
حبؿیِ ایي وبسگشٍُ تـىیل ؿذُ تب هذاسن ٍ فشمّبی اسػبلی اص ػَی ؿشوتوٌٌذگبى سا دسیبفت ًوبیذ ٍظیفِ اكلی وهبسگشٍُ
اسصیبثی اػٌبد دسیبفتی ٍ تؼییي اهتیبص ّش ؿشوت اػت.
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-2-3روش ارزیابی
ػَال دٍم ایي اػت وِ فشآیٌذ اسصیبثی ثِ چِ ؿىل اتفبق هیبفتذ؛ پیـٌْبد هیؿَد تب وبسگشٍُ هَسد اؿبسُ ثش اػبع هؼیبسّب
ٍ صیشهؼیبسّبی فَق فشمّبیی سا عشاحی ًوَدُ ٍ دس دػتشع ؿشوتوٌٌذگبى لشاس دّذ .ػه غ ؿهشوتوٌٌهذگبى وهِ دس ٍالهغ
ؿشوتّبی فؼبل دس پشٍطُّبی هؼوبسی ػبصهبًی ثَدُ اص عشیك خَد اظْبسی فشمّبی هَسد اؿبسُ سا تىویل ًوَدُ ٍ ثِ ّوهشاُ
اػٌبد هَسد ًیبص (وِ ٍخَدؿبى ثشای كحتػٌدی هَاسد آهذُ دس فشم الضاهی اػت) ثشای دثیشخبًهِ وهبسگشٍُ اسػهبل ههیوٌٌهذ.
ػ غ اػضبی وبسگشٍُ ثب تـىیل خلؼِ ثِ ثشسػی فشمّب ٍ ػبیش هذاسن اسػبلی اص ؿشوتّب پشداختِ ٍ اهتیبص ًْبیی ّش ؿشوت
سا هـخق هیوٌٌذ .دس ایي ثیي دس كَست ًمق هذاسن ٍ ًیبص ثِ هذاسن ثیـتش وبسگشٍُ هیتَاًذ اص ؿشوت هَسد ًظش تمبضبی
اسػبل هذاسن تىویلی ًوَدُ ٍ یب دس كَست ًیبص ٍ كالحذیذ اػضبی وویتِ اص ؿشوت هَسد ًظش ثبصدیذ حضَسی اًدهبم دّهذ.
ّوچٌیي ؿشوت هَسد ًظش دس كَست داؿتي اػتشام ًؼجت ثِ ًوشُ دسیبفتی هیتَاًذ دسخَاػت اػتهشام ٍ ثهبصثیٌی خهَد سا
ثشای وبسگشٍُ اسػبل ًوبیذ .دسًْبیت ثب تَخِ ثِ ًوشُ ٍ اهتیبص ًْبیی ّش ؿشوت (اص  )1000هیتَاى ػولىشد ٍ كالحیت ؿشوت
دس ساثغِ ثب اخشای پشٍطُ ّبی هؼوبسی ػبصهبًی سا اسصیبثی ًوَد ٍ ّویٌغَس ستجِ ٍ ػمف لشاسداد هتٌبظش سا هغهبثك خهذٍل ریهل
تؼییي وشد:
خذٍل  10خذٍل ستجِ ٍ ػمف لشاسداد ثب تَخِ ثِ اهتیبص ًْبیی
امتیاز ن ایی
رتبه

هوتبص

هوتبص

خَة

ثی اػتجبس

هدبص ثشای اػمذ لشاسداد ثب
ّش سلوی

هدبص ثشای ػمذ لشاسداد تب
ػمف  3هیلیبسد سیبل

هدبص ثِ ػمذ لشاسداد تب
ػمف  1هیلیبسد سیبل

ثشای اًدبم وبس هؼوبسی
تبئیذ ًویؿَد
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سقف قرارداد

ثیؾ اص 800

ثیي 799 ٍ 600

ثیي 599 ٍ 400

ووتش اص 399

 -3-3دوره ارزیابی
ثب تَخِ ثِ تغییش ػشیغ ؿشایظ ؿشوت ّب ٍ اػبع هجحث هؼوبسی ػبصهبًی دس عَل صهبى پیـٌْبد هیؿَد تب دٍسُ اسصیهبثی
 3ػبلِ ثبؿذ ٍ پغ اص گزؿت ایي صهبى فشآیٌذ اسصیبثی تىشاس گشدد.
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