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 پيشگفتار 

گسترده کشوور   یبا وجود دستاوردها گذردیم رانیدر ا یسازمان یکه از عمر معمار یادهه کیاز  شیب یط

در کشوور   یکیمرجع دولت الکترون یهاو مدل یاز مشکالت مهم عدم وجود چارچوب مل یکیحوزه،  نیدر ا

چوارچوب   کی. فقدان استبوده  یمعمار یهاطرح تیدر راه موفق یها و موانعآن بروز چالش جهیبوده که نت

گذشوته ادودام بوه     یهوا که در سوال  ییاجرا یهادر کشور باعث شده دستگاه یمشخص معمار یو متدولوژ

اسوتفاده کننود. در    یجهان یالگو ایچارچوب  کیاند، هرکدام از نموده یسازمان یمعمار یسازادهیو پ نیتدو

توسوعه فواوا    یهااستیبعضا با الزامات و س یو هماهنگ نبوده، حت ریپذشده تعامل دیتول یهایخروج جهینت

و  چوارچوب  نینسوبت بوه تودو    یپیشرو در حووزه معموار   یمنطبق نباشند. در مقابل، کشورها زیدر کشور ن

و  یمعموار  یها در انجام طرح هوا کالن سازمان تیاددام نموده و هدا یدر سطح مل یمرجع معمار یهامدل

ی و و جهان یتجارب داخل یبررس جیبا توجه به نتالذا  اساس به عهده گرفته اند. نیرا برهم کییدولت الکترون

هوا و معمواری   های اجرایی بوا سیاسوت  سازی معماری فناوری اطالعات سازمانی دستگاهدر راستای هماهنگ

چارچوب و برنامهه ملهی معمهاری فنهاوری      "الکترونیکی و با الگوبرداری از تجارب موفق جهانی،  دولت

  تدوین شد. "ایراناطالعات سازمانی 

به عنوان مرحله بعد  وضعیت و رتبه معماری سازمانی کشور در عرصه جهانی رشد و بهبودبا توجه به اهمیت 

  روگزارش پویش لذا . هستیم نیل به این هدف ادداماتی در راستایریزی جهت انجام نیازمند برنامه، از تدوین

 .های متعدد ارائه شده استدر دالب بخش حوزهاددامات ضروری در این بررسی با هدف 
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 برنامه اجرايي 

گام( برای ارتقاء رتبه ایران در مجامع جهانی ارایه شده است، الزم بهدر این بخش برنامه اجرایی)اددامات گام

 ذکر است جزئیات اددامات در فصول بعدی تشریح شده است.به 

 المللی معماری سازمانی )برای یک کنفورانس در کشوور پرتلوال    های معتبر بینشرکت در کنفرانس

 نام شده است، اطالعات بیشتر در فصل سوم(ثبت

 اسوت،   زبان پورتال چارچوب ملوی معمواری سوازمانی ایوران )انجوام شوده      اندازی نسخه انگلیسیراه

 توضیحات بیشتر در فصل چهارم(

 )اددام برای کسب جوایز معماری سازمانی )هنوز انجام نشده است، توضیحات بیشتر در فصل پنجم 

    اددام برای کسب جایزه خدمات عمومی سازمان ملل )هنوز انجام نشده است، توضویحات بیشوتر در

 فصل ششم(

ملی معماری سازمانی و جذب منابع مورد نیاز برای این موارد اندازی کمیته نیاز اجرای اددامات فوق، راهپیش

است. اجرای کامل برخی موارد از جمله کسب جوایز معماری یا جایزه سازمان ملل نیاز به اددامات و پیگیری 

 بلندمدت داشته و مستلزم چند نوبت مسافرت خارج از کشور و مالدات با متولیان مربوطه است.
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 يمعتبر جهان یهاشيها و همانسحضور فعال در کنفرا 

در سوطح داخلوی و    کشوور اددامات موثر در معرفی هرچه بهتر چارچوب و برنامه معمواری سوازمانی   یکی از 

هوا یوا   آن در کنفرانس مختلف ها و اجزایخارجی، ارائه مقاالتی در خصوص چارچوب مذکور، مفاهیم، بخش

وضوعیت  چارچوب و برنامه تدوین شده به بهبود  معرفیه بر المللی است. این امر عالوهای معتبر بینهمایش

 کند.نیز کمک می در سطح جهانی معماری سازمانی ایران

گوردآوری شوده    1 جهدول های معتبر در حوزه معماری سوازمانی در  ها و همایشدر ادامه لیستی از کنفرانس

 است.

 های معماری سازمانیها و همایش. کنفرانس1 جدول

Site Date Fee Country  Conference Name 

 OCT 19-16  لینک

2017 

 £2,334 

0(Speaker) 

UK Practical Enterprise Architecture Conference  Europe 

2017(EAC) 

 JUN 15 - 14 لینک

2017 

   Gartner Enterprise Architecture Summit 

 APR 29-26 لینک

2017 

695€ 

 

Portugal Academic 19th International Conference on Enterprise 

Information Systems (ICEIS  2017) 

 JUL 28 – 26 لینک

2017 

595€ Madrid, 

Spain 

Academic 14th International Conference on e-

Business(ICE-B 2017) 

 JUL 13-9 لینک

2017 

 japan Academic 2nd International Conference on Enterprise 

Architecture and Information Systems 

(EAIS 2017) 

 JUN 22-21 لینک

2017 

 USA  The 14th Annual Enterprise Architecture 

Summit 

 JAN 2017 $750 USA  Hawaii International Conference on System 7-4 لینک

Sciences (HICSS-50) 

 JUN 29-25 لینک

2017 

? Italy Academic The Second International Conference on 

Advances in Computation, 

Communications and Services(ACCSE 

2017) 

 MAR 24-23 لینک

2017 

£2,334  UK Commercial Management Strategies for Enterprise 

Seminar and Workshop -Architecture 

 ,APR 27-25 لینک

2017 

695€ 

 

Portugal Academic International Conference on Web  th13

Information systems& Technologists 

http://www.irmuk.co.uk/eac2017/
http://www.gartner.com/events/emea/enterprise-architecture/?cm_mmc=van-_-EPAEU16-_-1-_-hp#top
http://www.iceis.org/
http://www.ice-b.icete.org/
http://www.iaiai.org/conference/aai2017/eais-2017/
https://fcw.com/Events/EA-Summit/Home.aspx
http://www.hicss.org/enterprise-architecture-and-bpa
http://www.iaria.org/conferences2017/CfPACCSE17.html
http://www.irmuk.co.uk/events/135.cfm
http://www.webist.org/CallforPapers.aspx
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Site Date Fee Country  Conference Name 

(WEBIST) 

 May - 1 31 لینک

JUN 2017 

 USA  Gartner Enterprise Architecture Summit 

 JUN 22-21 لینک

2017 

 USA  Enterprise Architecture Conference & Expo 

 ,OCT 19-16 لینک

2017 

   
Enterprise Architecture Conference 2017 

(EAC)  

 

 

 

 ها:دابل استخراج از پروژه برای انتشار در کنفرانسمقاالت 

 Towards a National Enterprise Architecture Framework in Iran 

 Role of National Enterprise Architecture in eGovernment Devlopment 

 A Comparison of Natinal Enterprise Architecture Frameworks 

International Conference on Enterprise Information Systems  th19"الزم به ذکر است عنوان مقالوه اول در کنفورانس   

ICEIS2017"  در  2102آپریل  22تا  26این کنفرانس در تاریخ  .شده است و مورد پذیرش درار گرفتهثبت نام

شود و دکتر فریدون شمس به عنوان ارایه دهنده در این کنفورانس حضوور خواهنود    کشور پرتلال برگزار می

 داشت.

های معتبر داخلی با خارجی ریزی شده است تا در کنفرانسسازی و انتشار مقاالت بعدی نیز برنامهای آمادهبر

 منتشر شوند.

  

http://www.gartner.com/events/na/enterprise-architecture#top
http://www.gartner.com/events/na/enterprise-architecture#top
http://www.gartner.com/events/na/enterprise-architecture#top
http://www.gartner.com/events/na/enterprise-architecture#top
http://10times.com/enterprise-architecture-washington
https://speakerhub.com/event/enterprise-architecture-conference-2017
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  يسازمان یمعمارو برنامه ملي چارچوب نسخه زبان انگليسي پورتال  اندازیراه  

خه زبان انگلیسوی پورتوال   سازی چارچوب تدوین شده ایجاد نسیکی دیگر از اددامات موثر در راستای جهانی

در سوطح  )بیشوتر چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی کشور است. این امور منجور بوه جوذب مخاطبوان      

و در نتیجه تسریع روند معرفوی چوارچوب و    مورد توجه درار گرفتن چارچوب مذکور  به پورتال، (المللیبین

 به عنوان یکوی از  تواند اساس وجود پورتال زبان انگلیسی میبراینشود. میبرنامه ملی ایران در سطح جهانی 

تهیوه نسوخه زبوان     ،عالوه بر این. سنجش وضعیت پیشرفت معماری سازمانی کشورها مطرح باشدمعیارهای 

تواند نقش موثری در این حووزه داشوته   انگلیسی اسناد مربوط به چارچوب و برنامه معماری سازمانی نیز می

نسوخه زبوان انگلیسوی    انودازی  راه جمهوری اسالمی ایران در این راستا اددام بوه که  به ذکر است الزم باشد.

 است. نموده 0پورتال چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران

   

                                                 

0 http://www.ieaf.ir/en/ 

http://www.ieaf.ir/en/


 

 
 

  8 صفحه
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 يسازمان یمعمارحوزه  زيجوا 

هوای جهوانی   در ردابوت  شورکت  ،معمواری سوازمانی کشوور   از دیگر اددامات مهم در راستای بهبود وضوعیت  

المللوی در حووزه معمواری سوازمانی و دولوت      جووایز معتبور بوین   مودیت در کسب  به این حوزه است.مربوط

الکترونیک منجر به شناخته شدن، افزایش اعتبار و دابل استناد بودن چوارچوب و برناموه معمواری سوازمانی     

 به برخی از جوایز معتبر این حوزه اشاره شده است. 2 جدولدر  .شودکشور می

 

 . جوایز معماری سازمانی و دولت الکترونیک2 جدول

Site Name 

 لینک
The 2016 Enterprise Architecture Awards 

 World summit Award لینک

 WeGO Awards لینک

 Enterprise& IT Architecture Excellence لینک

Awards 2016 

 Excellence in Enterprise Architecture لینک

Awards 

 

 

http://www.infoworld.com/article/3035656/it-management/call-for-entries-the-2016-enterprise-architecture-awards.html
http://www.wsis-award.org/winners/e-government-and-institutions
http://www.wsis-award.org/winners/e-government-and-institutions
http://live.icmgworld.com/architectureawards/2016/
https://fcw.com/events/ea-summit/information/the-2016-excellence-in-enterprise-architecture-awards.aspx
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 خدمات عمومي سازمان ملل جايزه 

خودمات   یایو اح یکه برا یاز اددامات افراد یو ددردان یالمللنیب یبخش یمنظور آگاهسازمان ملل متحد به

ملول   یخدمات عموم»عنوان روز ژوئن را به 23روز  277/57دطعنامه  یط کوشندیدر کشور خود م یعموم

. ازآنجاکوه خودمات   ددر جامعوه را پواس نهو    یخدمات عموم لتیکرده است تا ارزش و فض یگذارنام« متحد

و  یاز خادمان بخش عموم یجهت شناخت و آگاه نیارد، به همد داریدر توسعه پا یتوجهسهم دابل یعموم

 تیرسوم  بوه  یالدیمو  2113از سوال   یالمللو نیمناسوبت بو   نیو اسوت. ا  یالزم و ضورور  یخدمات اجتمواع 

ملول متحود را    یخودمات عمووم   یروز جهان زهیدر جهان جا یشده و از آن سال تاکنون افراد مختلفشناخته

و  یادتصواد  یشوورا " شنهادیبه پ نهیزم نیدر ا ستهیافراد شا یبرا یالمللنیب زهیاند. دروادع جاکرده افتیدر

ارائه  نهیت در زماز ابتکارا تیتقا و حمااین ردابت با هدف اراست.  شدهنییتع "0سازمان ملل متحد یاجتماع

تواننود بوا   موی دگان نکنشود که شرکتبرگزار می 2ردههر ساله در چندین  ،در سراسر جهان یخدمات عموم

  توجه به نوع خدمات خود رده مربوطه را انتخاب کنند.

هوای ملوی معمواری    چوارچوب  بر گرفتوه و الزم به ذکر است که این جایزه حوزه معماری سازمانی را نیز در 

دو کشور کره جنوبی و بحرین موفوق   مثالد. به عنوان نشوهای این جایزه میسازمانی نیز مشمول برخی رده

 موفوق  21013بحرین در سوال  اند. کشور این جایزه برای چارچوب ملی معماری سازمانی خود شده به کسب

جایزه خدمات عمومی سازمان ملل دریافت و  "4مدیریت دانش در دولت پیشبرد"دوم در رده کسب رتبه به 

جنووبی نیوز در سوال    شود. کشوور کوره   در منطقه آسیا و ادیانوسیه  "5ملی چارچوب معماری سازمانی"برای 

جایزه و دریافت این  "0ترویج رویکردهای دولتی در عصر اطالعات "موفق به کسب رتبه دوم در رده  6 2103

    شد. در منطقه آسیا و ادیانوسیه "2جنوبیمعماری سازمانی دولت کره"برای 

                                                 

0 United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) 
2 Category 
3 https://publicadministration.un.org/en/2010unpsa 
4 Advancing Knowledge Management in Government 

5 National Enterprise Architecture Framework 
6 https://publicadministration.un.org/en/2013unpsa 
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 سازمان مللنام در رقابت خدمات عمومي شرايط و نحوه ثبت 

 ها و موسسات بخش خصوصی امکان های غیر دولتی، دانشگاهوسسات بخش دولتی،سازمانتمامی م

موسسات غیر دولتی و همچنین الزم به ذکر است که در مورد شرکت در این ردابت را دارند. 

 بخش دولتی انجام گیرد.های یا سازمانها ثبت نام باید از طریق موسسات دانشگاه

 های رسمی سازمان ملل شامل عربی، چینی، فرانسوی، انگلیسی، روسی نام باید به یکی از زبانثبت

 شود. نام انجام شده تایید نمیو اسپانیولی صورت بگیرد در غیر این صورت ثبت

  سایت وببه منظور شرکت در این ردابت باید از طریقUNDESA/DPADM  به صورت آنالین

  نام کنید.ثبت

 

 

                                                                                                                                                        

0 Promoting Whole-of-Government Approaches in the Information Age 
2 Government Wide Enterprise Architecture in Korea (GEA) 

https://publicadministration.un.org/en/UNPSA
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 يسازمان یمعماربرنامه ملي در رابطه با  يبانک جهان يتياقدامات حما 

 کشورهای رشد جهت عاملی به ثروتمند کشورهای منابع تبدیل و فقر در جهان  با هدف کاهش جهانی بانک

 تالش از است جهان در توسعه به کمک منابع ترینبزرگ از یکی که جهانی بانک تاسیس شده است.  فقیر

های رفاهی و های  مسکن، کشاورزی، بهداشت، آموزش و پروش، فناوری اطالعات، برنامهکشورها در حوزه

 .کندمی غیره حمایت

. این باشدهای کلی بانک مینک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و در عین حال هماهنگ با سیاستبا

 موسسات عبارتند از:

 المللی ترمیم و توسعهبانک بین (IBRD) 

 المللی توسعهمؤسسه بین (IDA)  

 المللیمؤسسه مالی بین (IFC)  

 گذاری چندجانبهسازمان تضمین سرمایه (MIGA)  

 گذاریو فصل منازعات سرمایه حلالمللی برای مرکز بین (ICSID)  

های اصلی موردحمایت بانک جهانی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا( است. با افزایش یکی از حوزه

کارگیری فاوا، بانک جهانی با های تشویقی برای بههای اطالعاتی و ارتباطی و محرکدسترسی به فناوری

ت و پاسخگویی اجتماعی، به سازی بخش دولتی، بهبود ارائه خدمات، ارتقای حاکمیهدف رشد پایدار، مدرن

پردازد. از دید بانک جهانی، پیشرفت در فناوری  یک عامل حیاتی برای پیشرفت فعالیت در حوزه فاوا می

هایی از سوی بانک جهانی به منظور ها و طرحادتصادی و ایجاد کارآفرینی است. در این راستا پروژه

های کالن حاکمیتی در کشورها تعریف شده و پروژهن تدویکارگیری فاوا جهت پیشرفت، ایجاد مشاغل و به

 مورد حمایت مالی درار گرفته است. 

کارگیری معماری سازمانی ملی و چارچوب های کالن مذکور، طراحی، ایجاد، استقرار و بهیکی از پروژه

ها در ستمها و سیها، ساختارها، فناوریپذیری دولت به منظور بهبود راهبردها، فرآیندها، طرحتعامل

 ی دولت است.گستره



 

 
 

  02 صفحه

 

 بندیايران در رتبه يسازمان یارائه برنامه اجرايي ارتقاء وضعيت معمارگزارش 
 الملليمراجع بين

های دولتی به منظور دستیابی ها و عناصر مختلف سازمانارتقاء جنبه ،هدف از طراحی معماری سازمانی ملی

به اهداف و نتایج موردنظر، بهبود مدیریت دارایی، کاهش مخاطرات و کاهش هزینه عملیاتی است. 

اساس هر سازمان باید اهداف راهبردی فاوا خود را تعیین نموده و طرح گذاری برای حرکت از وضع براین

 مطلوب فراهم کند.موجود به وضع 

های در این گزارش به بررسی اددامات حمایتی صورت گرفته از جانب بانک جهانی در راستای اجرای پروژه

هایی از کشورهای مذکور و شرح مرتبط با معماری سازمانی ملی در کشورهای مختلف پرداخته و نمونه

 کنیم.می ارائهها را ی آنمختصری از پروژه

 کشورها يمل يسازمان یاز برنامه معمار يجهان بانک تينحوه حما 

تواند کل پروژه می است کهمنظورحمایت مالی از کشورها های خاص بهها و رویهبانک جهانی دارای سیاست

های مالی مذکور از سوی بانک جهانی یا نهادهای وابسته به آن، بخشی از پروژه را شامل شود. کمکیا تنها 

 شود.ی توسعه در دالب وام یا اعتبارات ارائه میالمللمانند موسسه بین

بانک جهانی، عالوه بر حمایت مالی، از طریق ارائه رهنمودهایی جهت انتخاب مشاور جهت اجرای پروژه، عقد 

(،کشورها را در 0کارگیری مشاورانهای مشاور منتخب )راهنمای انتخاب و بهدرارداد و نظارت بر فعالیت

 کند. ای مذکور راهنمایی میهراستای اجرای پروژه

 صرف شدنطور اطمینان از ها و همینعالوه بر این، بانک جهانی وظیفه نظارت بر روند پیشرفت پروژه

 های مورد تعهد کشورها را بر عهده دارد.اعتبارات تخصیص داده شده در راستای پروژه

 يبانک جهان تيتحت حما يسازمان یمعمار یهاپروژه 

های معماری در این بخش به معرفی برخی از کشورهایی که از تسهیالت بانک جهانی در راستای پروژه

 پردازیم. اند، میهای کالن مشابه بهره بردهسازمانی یا پروژه

                                                 

1 WorldBank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & 

Grants by World Bank Borrowers January 2011 
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 بنگالدش:

زایی توسعه فاوا جهت رشد، اشتلال"، به منظور اجرای پروژه فاواشورای کامپیوتر بنگالدش تحت نظر وزارت 

مورد حمایت مالی بانک جهانی درار گرفته است. اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه از سوی  "و حاکمیت

میلیون دالر است. طی پروژه مذکور، معماری سازمانی ملی و چارچوب تعامل پذیری  71بانک جهانی، مبلغ 

و پورتال  "بانک جهانی"سایت دولت بنگالدش تدوین شده است. جهت دستیابی به اطالعات بیشتر به وب

 مراجعه کنید. "معماری سازمانی ملی بنگالدش"

 

 وانواتو:

 "دستیاری فنی فاوا و مخابرات"خدمات عمومی جمهوری وانواتو، به منظور اجرای پروژه وزارت زیرساخت و 

از اعتبارات مالی بانک جهانی استفاده کرده است. اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه از سوی بانک 

نواتو تعریف میلیون دالر است. پروژه مذکور در راستای پروژه دولت الکترونیک جمهوری وا 2.8جهانی، مبلغ 

 شده است.  

بخشی از این پروژه به تدوین معماری و استانداردهای سازمانی و فناوری اختصاص دارد. جهت دستیابی به 

 مراجعه کنید. "بانک جهانی"سایت اطالعات بیشتر به وب

 

 :بوتان

و  "چارچوب معماری سازمانی ملی"دپارتمان فناوری اطالعات وارتباطات کشور بوتان، به منظور تدوین 

مورد حمایت مالی بانک جهانی درار گرفته است.  جهت دستیابی  "پذیری دولت الکترونیکچارچوب تعامل"

 مراجعه کنید. "بانک جهانی"سایت وببه اطالعات بیشتر به 

http://projects.worldbank.org/P122201/leveraging-ict-governance-growth-employment-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P122201/leveraging-ict-governance-growth-employment-project?lang=en&tab=overview
http://nea.bcc.gov.bd/
http://nea.bcc.gov.bd/
http://projects.worldbank.org/P118895/vu-telecommunications-ict-technical-assistance-project?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P118895/vu-telecommunications-ict-technical-assistance-project?lang=en&tab=overview
http://documents.worldbank.org/curated/en/396871468201546735/Consultancy-on-the-NEAt-and-eGIF-initiatives-of-the-royal-government-of-Bhutan
http://documents.worldbank.org/curated/en/396871468201546735/Consultancy-on-the-NEAt-and-eGIF-initiatives-of-the-royal-government-of-Bhutan


 

 
 

  04 صفحه
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 کوزوو:

از بانک جهانی کمک مالی دریافت  "تثبت و میمزی امالک و مستلال "دولت کوزو به منظور اجرای پروژه 

کرده است.  بخشی از این پروژه  مربوط به تدوین راهبردهای فناوری اطالعات، طراحی معماری سازمانی 

ای سازمان مربوط به پروژه است. اعتبار تخصیص داده شده های دادهفاوا، بازطراحی معماری سیستم و مدل

میلیون دالر است. جهت دستیابی به اطالعات بیشتر به  02.2غ به این پروژه از سوی بانک جهانی، مبل

 مراجعه کنید. "بانک جهانی"سایت وب

 کرواسی:

از بانک جهانی کمک مالی دریافت کرده  "پشتیبانی از بخش دضائیه "جمهوری کرواسی به منظور پروژه 

میلیون دالر است.  در  38.2اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه از سوی بانک جهانی، مبلغ   است. 

سازی بخش دضائیه و بهبود عملکرد آن، به تدوین راهبردهای فناوری بخشی از این پروژه به منظور مدرن

بانک "سایت است. جهت دستیابی به اطالعات بیشتر به وباطالعات و معماری سازمانی پرداخته شده

 مراجعه کنید. "جهانی

 

 ویتنام:

مورد حمایت موالی بانوک جهوانی دورار گرفتوه       "توسعه فاوا در ویتنام "پروژه اجرای کشور ویتنام به منظور 

بخشی از میلیون دالر است.  016.2مبلغ است. اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه از سوی بانک جهانی، 

 .  جهت دستیابی به اطالعوات بیشوتر بوه   اختصاص داردهای مرتبط با معماری سازمانی این پروژه به فعالیت

   مراجعه کنید.  "بانک جهانی"سایت وب

http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00033703&lang=en&print=Y
http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00033703&lang=en&print=Y
http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00031296
http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00031296
http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00031296
http://projects.worldbank.org/P079344/vietnam-ict-development?lang=en&tab=overview
http://projects.worldbank.org/P079344/vietnam-ict-development?lang=en&tab=overview

