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  معماري مدیریتچارچوب  مؤلفهتشریح  3
اصول معماري، کننده است که توصیف »شناسیچارچوب و روش«اصلی  مؤلفهین لوا، »معماري مدیریتچارچوب «

  است. معماري، همچنین ابزارهاي مورد نیاز معماري مدیریت تیم هاي مهارتساختار و 

به تفصیل  مؤلفهاین اجزاي معماري ارائه و در ادامه مدیریت و نکات مربوط به چارچوب  هافرضپیشدر ابتدا برخی 
  شوند.معرفی می

سازي سادهسازي و هاي چابکگاهداقتباس شده و سپس با توجه به دی 37، از توگفچارچوب مدیریت معماري §
اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات  خصوصبهداخلی کشور،  هايتجربهاست. دانش و شده معماري سفارشی

 تأثیرسازي این بخش دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماري سازمانی کشور در تدوین و سفارشی
  سزایی داشته است.هب
 مدیریتي الزم براي و ابزارها هامهارت ،هاشساختار، نقاصول، دربردارنده  چارچوب مدیریت معماري §

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

 فصلهاي معماري در دادنیها و تحویلفرآورده ؛»روش توسعه معماري« فصلمراحل و روش انجام کار در  §
ها و نمونه رهنمودها، تکنیک« فصلمودهاي کاربردي در ها و رهننمونه مثال ؛»چارچوب محتوایی معماري«

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

صنایع) مورد نیاز براي اجراي معماري سازمانی در بخش ( دولتی) و بخشی( هاي مرجع ملیالگوها و مدل §
هاي چارچوب معماري سازمانی ایران است، قرار دارد که یکی دیگر از بخش »هاي مرجع ملی و بخشیمدل«

 شود.و در اینجا تکرار نمی

که یکی  »برنامه ترویج و استقرار«ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز براي اجراي معماري سازمانی در بخش  §
  شود.تکرار نمیهاي چارچوب معماري سازمانی ایران است قرار دارد و در اینجا دیگر از بخش

  اصول معماري 3-1

طور که از قرار گیرد. همانمورد توجه باید ها گیريتصمیماصول یعنی قواعد و رهنمودهاي کلی و پایدار که براي 
صورت توانند بهوکار نباید تغییر کنند. اصول میتعریف آن مشخص است اصول به سرعت و با هر تغییري در کسب

  اي، سازمانی یا فراسازمانی تعریف شوند.یا حوزه جامعکالن یا جزئی، 

طور بهبه صورت کلی دو نوع اصول در سازمان قابل تعریف است. نوع اول اصول موضوعی و غیرمعماري است که 
انسانی، مالی، تدارکات، فاوا، ..) و در موضوعات مختلف تعیین مثل منابع( هاي مختلف سازمانتوسط حوزهمعمول، 

                                                   
37 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
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شود، ن سند نیست. نوع دوم اصول مرتبط با معماري سازمانی است که در این بخش توصیف میشوند و موضوع ایمی
براي توصیف اصول معماري،  است. 38»اصول معماري«منظور  ،در ادامه هرجا از عبارت اصول استفاده شودبنابراین 

وکار، اطالعات و کسب( معماريشوند و سپس به تفکیک هر دامنه معرفی میمعماري ابتدا اصول عمومی و مشترك 
  . شودمیافزارهاي کاربردي، زیرساخت فناوري) اصول مربوطه تعریف داده، نرم

فهم، جامع و باثبات باشند و مطابق با نیازمندي سازمان، سفارشی و قابلباید مجموع اصول معماري در یک سازمان 
  . منجر شودیا اضافه شدن اصول جدیدي نیز  بومی شوند که این موضوع ممکن است به تغییر برخی اصول زیر

  اصول عمومی و مشترك معماري 1- 1- 3

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

 تطابق با قوانین و مقررات §

 باشد.هاي معماري باید منطبق با قوانین و مقررات کشور ات و طراحیمکلیه تصمی

 تقدم منافع ملی بر سازمانی §

شود باید بر اساس تقدم منافع ملی و اهداف هایی که در معماري انجام میها و طراحیگیريمجموعه تصمیم
  دولت بر منافع و اهداف سازمان باشد.

 تقدم منافع سازمان بر واحد §

باید بر اساس تقدم منافع و اهداف  ،شودهایی که در معماري انجام میها و طراحیگیريمجموعه تصمیم
 سازمان بر منافع و اهداف یک واحد یا حوزه باشد.کل

 استایی با برنامه راهبردي سازمانرهم §

عنوان سند راستا با برنامه راهبردي سازمان بههاي معماري سازمانی باید همها و خروجیهمه فعالیت
 ود.باالدستی سازمانی و ورودي اصلی معماري، تدوین ش

 قابلیت استفاده مجدد §

براي سایر ( مبتنی بر قابلیت استفاده مجددباید وکار یا فاوا هاي معماري در کسبمؤلفهسازي طراحی و پیاده
 مدت پرهیز شود.ها، کاربردها، مخاطبان) انجام شود و از نگاه مقطعی و کوتاهحوزه

  

                                                   
38 Architecture Principle 
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 تقدم یکپارچگی ذاتی بر اتصاالت موردي §

به  نیازيصورت ذاتی در طراحی و معماري رعایت شود تا کار یا فناوري اطالعات باید بهویکپارچگی در کسب
  هاي غیریکپارچه نباشد.مؤلفهایجاد اتصاالت موردي بین 

 گراییپارادایم سرویس §

، مجدد استفاده) استاندارد قابلسرویس( هايمؤلفهکه مبتنی بر تعریف الگویی گرایی به عنوان سرویس
  هاي معماري باید مورد توجه قرار گیرد.در همه دامنه ،پذیر استو انعطاف محورمشتري

 امنیت و محرمانگی §

و توجه به محرمانگی و سطوح دسترسی  یو استانداردهاي امنیت هاسیاستمعماري سازمانی باید با رعایت 
 هاي معماري ه دامنهتقویب امنیت در هم انی موجبانجام شود، در این صورت نتایج معماري سازم

  .شودافزارهاي کاربردي، زیرساخت فناوري) میوکار، اطالعات و داده، نرمکسب(

 پذیريسیبآیش بازدارندگی و کاهش افزا §

ها و کشور، در معماري سازمانی باید به مباحث پدافند غیرعامل در تمامی دامنهخاص باتوجه به شرایط 
  شود.توجه ویژه موضوعات 

  معماري به یک دامنهاصول مختص  2- 1- 3

  منظور اصول معماري که مختص یک دامنه و محدوده مشخص معماري هستند و عبارتند از:

  وکار:اصول معماري کسب

 گذاري، هدایت و نظارتت به سیاستهاي دولتی از مالکیت و مدیریتغییرنقش دستگاه §

با توجه به جمیع شرایط و جوانب موضوع، باید ها قانون اساسی دستگاه 44هاي اصل مطابق با سیاست
ها از مالکیت و مدیریت مستقیم به اي اصالح و بازبینی نمایند که نقش دستگاهگونهها و خدمات را بهفرآیند
 گذاري، هدایت و نظارت تغییر یابد.سیاست

 یکبارهسازي و تدریجی بر بهینهتقدم بهبود مستمر  §

اجرا گام ولی مستمر و قابلبهصورت گامها، خدمات) تاحد امکان باید بهندفرآیساختار، ( وکارتغییرات در کسب
 که امکان تحقق ندارد، پرهیز شود.  کبارهطراحی و از تغییرات رادیکال و ی
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 عملیاتی)( اي اصلیهفرآیندتقدم بهبود  §

عملیاتی) که منجر به ارایه خدمت به ذینفعان ( هاي اصلیفرآیندقراردادن بهبود در اولویتصورت کلی به
 شود.هاي پشتیبانی و ستادي توصیه میفرآیندشود بر بیرونی می

 توسعه خدمات مشترك و پرکاربرد §

به سایر  توکار باید به توسعه و تسهیل خدمات مشترك و پرکاربرد اولویت بیشتري نسبدر معماري کسب
  خدمات داده شود.

 وکارکسب پذیري و چابکیانعطاف §

هاي غیرضروري و سپاري فعالیتسازي ساختار، برونوکار باید براساس متناسبطراحی و بهبود معماري کسب
 وکار انجام شود.سازي کسبچابک

  :اصول معماري اطالعات و داده

 هاهارزشمندي اطالعات و داد §

سازمان، ها داراییهاي سازمان یک دارایی باارزش و حساس هستند که باید مانند سایر اطالعات و داده
  .شوندو استفاده مدیریت  ،بادقت

 گذاري اطالعاتاشتراك §

امنیتی و محرمانگی باید در سازمان به اشتراك گذاشته شوند. مسائل اطالعات تاحدامکان و بارعایت 
شود فقط متعلق به آن واحد نبوده و دارایی سازمان است، لذا حد تولید میاطالعاتی که توسط یک وا

 هایی باشد.کند دسترسی به اطالعات در اختیار چه واحدها و نقشهاي سازمانی تعیین میسیاست

 به اطالعاتزاد آدسترسی  §

مورد توجه قرار دستگاه، در طراحی معماري اطالعات باید اطالعات عمومی  شهروندان بهزاد آحق دسترسی 
  گیرد.

 ستانداردسازي توصیف و تبادل دادها §

 )39XMLمانند  ( استفاده از استانداردهاي باز و مستقل از فناوري براي توصیف و تبادل داده

 واژگان و تعاریف استاندارد §

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

                                                   
39 eXtensible Markup Language (XML) 
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  :افزارهاي کاربردياصول معماري نرم

 افزارها از فناوري و برندل نرماستقال §

فناوري و برند خاص در  باید بدون وابستگی به یکهاي فاوا افزارهاي کاربردي سازمان و سرویسطراحی نرم
  سر باشد.یهاي متنوع مگیري از فناوريبازار باشد و امکان بهره

 کاربري سهولت §

دیده و استفاده نمایند. استانداردسازي و افزارهاي کاربردي را آموزشکاربران باید به سادگی بتوانند نرم
  ست.ا فزارهااافزارهاي مختلف یکی از موارد مهم در سهولت کار با نرمهاي کاربري در نرمیکنواختی واسط

 از زیرساختتأثیرپذیري عدم  §

افزارها) نباید تغییر سخت یا هاسیستم عامل روزرسانی نسخههثال ببراي م( هاي فناوريتغییرات زیرساخت
 افزارهاي کاربردي شود.یر در منطق و عملیات نرمیمنجر به تغ

 تبادالت مبتنی بر سرویس §

گرا طراحی افزارها باید از طریق واسط سرویس و بر اساس استانداردهاي معماري سرویسارتباطات بین نرم
 داده دیگر از نظر فنی و امنیتی صحیح نیست.افزار با پایگاهمستقیم یک نرمشود و ارتباط 

 افزارهاپذیري نرمپذیري و مقیاستوسعه §

درنظر پذیري با نیازهاي آتی و افزایش ظرفیت و توان پردازش افزارها باید قابلیت توسعهطراحی نرمدر 
 شود. گرفته

 ارائههاي تنوع کانال §

،...) تلفن همراهوب، ( متنوعارائه هاي افزارهاي کاربردي سازمان باید امکان دسترسی از طریق کانالنرم
  متکی به یک کانال و ابزار نباشند.تنها نیاز کاربران را داشته باشند و اساس بر

  زیرساخت فناورياصول معماري 

 پذیر و بازهاي تعاملفناوري §

ذیر و باز که وابسته به برند یا محصول خاصی نبوده و قابلیت یکپارچگی با تعامل پ يهااستفاده از فناوري
  شود.و ابزارها را دارند توصیه میها سکوسایر 

 هاي بومیتقدم فناوري §

استفاده از فناوري بومی  ،هاي مشابه خارجی باشد، اولویتدر شرایطی که فناوري بومی قابل رقابت با نمونه
 است.
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 زباافزارهاي متننرم §

پذیر باز در صورت امکان و در شرایطی که با محصوالت تجاري رقابتافزارهاي متنتوصیه به استفاده از نرم
 باشند.

 هاپذیري از تحریمتأثیرعدم §

هاي انجام شود و در صورت انتخاب فناوري ها و تجهیزات باید با ارزیابی شرایط تحریمانتخاب فناوري
و  تأمینات نامطلوب بر تأثیر ها موجبقرار گیرد تا تحریممورد توجه ها متجاري، شرایط فعلی و آتی تحری

 ها نشود.استفاده از فناوري

 هاکاهش تنوع فناوري §

هاي نگهداشت و پشتیبانی و نیز سهولت استفاده کاربران، از تنوع غیرمنطقی و جهت کاهش هزینهبه
 ها و برندها پرهیز شود.غیرضروري در فناوري

 هاي امنیتیکنترلجامعیت  §

چنین مخاطرات و . همها در نظر گرفته شودها، راهکارها و زیرساختهاي امنیتی در همه سرویسکنترل
  در زیرساخت فناوري نیز طراحی شود.صورت یکسان بهوکار هاي امنیتی کسبکنترل

 سازي و محاسبات ابريلویت مجازياو §

هاي مجازي و مبتنی بر محاسبات ابري به جهت زیرساختها و ها، پلتفرماولویت استفاده از سرویس
 پذیري.جویی و انعطافپذیري، صرفهمقیاس

 هاي انتقال داده، صوت و تصویرختهمگرایی زیرسا §

 رعایت شود. وئویدهاي انتقال داده، صوت و گرایی زیرساختدر صورت امکان در طراحی معماري، هم

 وکارتضمین استمرار کسب §

هاي فناوري اطالعات، معماري سازمانی باید استمرار وکار به ابزارها و زیرساختباتوجه به وابستگی کسب
  . در نظر بگیردهاي معماري زیرساخت فناوري وکار را به عنوان یکی الزامات مهم در طراحیکسب

 هاي نوظهورآمادگی براي فناوري §

روي براي مثال اینترنت اشیا) و تغییرات پیش( ظهور جهانیهاي نودر طرح معماري سازمانی توجه به فناوري
و شرایط و الزامات آمادگی براي شده ) باید انجام IP6مهاجرت به براي مثال ( هاي فناوري کشورزیرساخت

 شود.گرفتهتغییرات فناوري در نظر 
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  معماري سازمانیمدیریت ساختار تیم  3-2

ساختار و براي تبیین شود. میشرح داده پس از تشریح اصول معماري، در این بخش ساختار تیم مدیریت معماري 
سازي و پیاده«با  »ریزي و معماريبرنامه«معماري سازمانی و تفکیک وظایف بین  مدیریتتیم ولیت ؤمسحدود 
تشریح بخش و در ادامه هر  اصلی است بخشچهار  شاملتهیه شده که  1-3 شکل، »استقرار و پشتیبانی«و  »تأمین
  .شودمی

  
  معماري سازمانیمدیریت ساختار تیم  1- 3 شکل

 

  :کمیته معماري سازمانی

و طرح  استشدهماهیت چندبعدي معماري سازمانی، هدایت موضوع به عهده یک واحدسازمانی قرارداده نبه دلیل 
کارگروه توسعه دولت «شود. با توجه به وجود کارگروه) بین بخشی هدایت می( معماري سازمانی در قالب یک کمیته

 مورد اشارهست، معادل کمیته ا آن پابرجا هاي اجرایی، این کارگروه تا زمانی که اختیاراتدر دستگاه »الکترونیکی
  .باشدمی

  ساختار مرحله تدوین معماري:

هاي معماري و فرآوردهمنجر به تدوین  استچرخه مستمر  در قالب یکاین مرحله که طبق روش توسعه معماري 
معمار «مل هاي مهم در این بخش شاشود. نقشاز وضعیت موجود به وضعیت مطلوب) می( هاي گذارتعریف پروژه

زیرساخت  ،افزارهاي کاربردينرم، اطالعات و داده ،وکارکسب( معماران سازمانی«و  »طرح معماريمدیریت «، »ارشد
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وکار و مدیران ، کارشناسان کسبکه متولی معماري هستند هاي گفته شده. عالوه بر نقشباشدمی »امنیت)، فناوري
  مشارکت دارند. ،معماريبرداران و ذینفعان عنوان بهرهبهارشد نیز 

  :سازي معماريساختار مرحله پیاده

هاي استخراج شده از مرحله قبل است، منجر به پروژه این مرحله که طبق روش توسعه معماري براي مدیریت سبد
  .عهده داردبهمهم در این بخش را دفتر مدیریت پروژه  شود. نقشسازي معماري مطلوب میپیاده

  :استقرار و پشیبانیساختار مرحله 

هاي فناوري اطالعات در سازمان است، ها و زیرساختسازي سیستماین مرحله که مربوط به زمان پس از پیاده
عهده دارد. اگرچه مرحله استقرار و پشیبانی بههاي مستقرشده در سازمان را مدیریت و پشتیبانی سیستمولیت ؤمس
سازي ارتباط مراحل تدوین و ست، اما در این بخش از جهت شفافمرتبط با چرخه معماري نی صورت مستقیمبه

  .استشدهسازي با زمان استقرار و عملیات آورده پیاده

  هاي معماري سازمانیها و مهارتنقش 3-3

  شود.ها توصیف میهاي الزم براي این نقشهاي مرتبط با معماري سازمانی و مهارتنقش در این بخش

  هاي معماري سازمانینقش 1- 3- 3

مستقیم . اول متخصصان و متولیان کردتوان تقسیم هاي معماري سازمانی را به دو دسته کلی میاصوال نقش
مکار تیم معماري سازمانی بوده یا هایی که به نوعی هو دوم نقش نداهمعرفی شد 1-3 شکلمعماري سازمانی که در 

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

  متولیان معماري:

  کمیته معماري سازمانی §
  معمار ارشد §
  پروژه) معماري( مدیر طرح §
  وکارمعماران کسب §
  معماران اطالعات و داده §
  افزارهاي کاربردينرممعماران  §
  معماران زیرساخت فناوري §
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  معماران امنیت §
  برداران از معماري:همکاران و بهره

  گیرندگان)حامیان و تصمیم( مدیران ارشد سازمان §
  وکار)همکاران تیم معماري کسب( وکارخبرگان کسب §
  معماري فاوا) هايهمکاران تیم( خبرگان فناوري اطالعات §

  انیهاي معماري سازممهارت 2- 3- 3

هاي عمومی و تخصصی احتیاج دارد که در ادامه اي از دانش و مهارتمعماري سازمانی به مجموعهتیم مدیریت 
  شود:میتشریح 

  هاي راهبري تیم و مدیریت پروژه: مهارت

   نویسی و ...تخصیص و کنترل منابع، گزارشریزي و مدیریت پروژه، هدایت تیم، هاي برنامهمهارتمجموعه 

  : وکارهاي کسبمهارت

  و ... سازمانی ، ساختارریزي راهبردي، برنامهفرآیندهاي تحول سازمانی از جمله مدیریت در نظام هامهارتمجموعه 

  هاي فاوا: مهارت

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

  ی: هاي معماري سازمانمهارت

  یا فناوري اطالعات) وکارکسب( سازي، تحلیل و طراحی معماريمدل هايها و تکنیکمهارتمجموعه 
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  هانقش به هامهارتنگاشت  3- 3- 3

  . استشدهتعیین  1-3 جدولهاي الزم براي هر نقش در قالب مهارت نگاشت در این قسمت،

  هاي تیم مدیریت معماريمهارت 1-3 جدول

  هاي مرتبطنقش   دسته

رت
مها

 و 
یم
ي ت
هبر
 را
اي
ه

وژه
 پر
ت
یری
مد

  

 
رت
مها

نی
زما
سا

ي 
مار
 مع
اي
رته
مها

اي
ه

 
ب
کس

کار
و

  

رت
مها

اوا
ي ف
ها

  

  2  2  3  3  کمیته معماري سازمانی  متولیان معماري 
  4  4  4  3  معمار ارشد
  3  3  3  4  پروژه) معماري( مدیر طرح

  2  4  4  2  وکارمعماران کسب
  4  2  4  2  معماران اطالعات و داده

  4  2  4  2  افزارهاي کاربرديمعماران نرم
  4  2  4  2  معماران زیرساخت فناوري

  4  2  4  2  معماران امنیت
  1  3  2  2  مدیران ارشد سازمان  بردارن معماريبهره

  1  4  2  2  وکارخبرگان کسب
  4  2  2  2 خبرگان فناوري اطالعات 

  

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

  با مفاهیم و ادبیات موضوع بدون داشتن تجربه عملی آشنایی مقدماتی: آشنایی)( 1سطح  §
  عملی کوتاهو داشتن تجربه  پایه و کاربردي 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( 4سطح  §

 گريمربی
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  ابزارهاي معماري سازمانی 3-4

گیري، سازي، مدیریت، تحلیل، گزارشافزار) مناسب جهت مستندسازي، مدلنرم( 40براي معماري سازمانی نیاز به ابزار
توجه به اینکه امکان استفاده از یک ابزار  عماري است. بام 41نگهداشت مخزندر نهایت رسانی نتایج و اطالع

نیست، چندین ابزار مکمل براي معماري سازمانی استفاده ممکن شده اشاره تنهایی براي انجام تمامی موارد به
  شود.می

سازي ابزارهاي که براي مدلشود، در حالینویسی از ابزارهاي متداول آفیس استفاده میبراي مستندسازي و گزارش
رسانی نتایج نیز هاي معماري است، اطالعفرآوردهتري وجود دارد که خود داراي مخزن یکپارچه تر و تخصصیکامل

  تواند انجام شود.وب میتوسط پورتال یا یک ابزار تحت

با نیازمندي و و متناسب  »سنجیسازي و امکانآماده«گیري براي انتخاب ابزارهاي معماري سازمانی در فاز تصمیم
  قرار گیرد:مورد توجه ها و نکات زیر باید شود. در این راستا توصیهشرایط سازمان انجام می

 هاهاي تیم معماري، اهداف و نیازمنديمهارت معماري سازمانی، بلوغابزارهاي معماري سازمانی متناسب با  §
  انتخاب شود.

  روزرسانی انجام شود.هآموزش، پشتیبانی و ب با درنظر گرفتن تعهدات فروشنده براي انتخاب ابزار §
  در صورت وجود ابزارهاي بومی داخلی)( .باشدمیشده ابزارهاي بومی و سفارشی بااولویت استفاده  §
سازي بر استانداردهاي باز پیادهو مبتنی نداشتهشده وابستگی به فناوري و تجهیزات خاصی ابزارهاي انتخاب §

  باشد.شده
 دهنده همه نیازهاي معماري باشد.معماري انتخاب شده، پوششترکیب ابزارهاي  §

  باشد.داشتهگیري و تحلیل نتایج معماري را ابزارهاي انتخاب شده قابلیت گزارش §

                                                   
40 Tool 

41 Repository 
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 تشریح مؤلفه روش توسعه معماري


