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پروژه تدوین چارچوب 
. اطالعات این گزارش از تعداد کثیري از 

تصحیحآوري و در چند مرحله 

هاي معماري سازمانی در 
تدوین معماري " 

تعریف  "تهیه برنامه کالن فناوري اطالعات و ارتباطات
هایی که در مقیاس یک سازمان بزرگ یا یک سامانه کالن ملی 

و با وجود  - هاي اجرا شده
. اما قطعا باشدخطا 

تجارب بیش از یک دهه معماري 

نیست.  پروژه موفقیت
آزمایشگاه مرجع معماري 

هاي معماري سازمانی دارند که در این سند ذکر 
به کمیته ملی معماري سازمانی 

neac.ir -ري سازمانی ایران 

پروژه تدوین چارچوب "و به عنوان بخشی از نتایج 
. اطالعات این گزارش از تعداد کثیري از 

آوري و در چند مرحله 

هاي معماري سازمانی در  هایی که مستقیما از مبانی و چارچوب
 مانندآوري گردد که معموال با عناوینی 

تهیه برنامه کالن فناوري اطالعات و ارتباطات
هایی که در مقیاس یک سازمان بزرگ یا یک سامانه کالن ملی 

هاي اجرا شده
خطا کمی درصد 

تجارب بیش از یک دهه معماري 

موفقیت عدمموفقیت یا 
آزمایشگاه مرجع معماري "معماري سازمانی در کشور، 

هاي معماري سازمانی دارند که در این سند ذکر 
به کمیته ملی معماري سازمانی 

ري سازمانی ایران 

و به عنوان بخشی از نتایج 
. اطالعات این گزارش از تعداد کثیري از گردیده است

آوري و در چند مرحله  .. جمع.هاي مشاور معمار، اشخاص حقیقی، مدیران سازمانی و 

هایی که مستقیما از مبانی و چارچوب
آوري گردد که معموال با عناوینی 

تهیه برنامه کالن فناوري اطالعات و ارتباطات
هایی که در مقیاس یک سازمان بزرگ یا یک سامانه کالن ملی 

هاي اجرا شده دلیل عدم امکان دسترسی به همه ذینفعان و مجریان طرح
درصد داراي شده 

تجارب بیش از یک دهه معماري مجموعه 

موفقیت یا  دهنده
معماري سازمانی در کشور، 

هاي معماري سازمانی دارند که در این سند ذکر 
به کمیته ملی معماري سازمانی                                

ري سازمانی ایران (کمیته ملی معما

  

و به عنوان بخشی از نتایج  "کمیته ملی معماري سازمانی ایران
گردیده استو منتشر 

هاي مشاور معمار، اشخاص حقیقی، مدیران سازمانی و 

  قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

هایی که مستقیما از مبانی و چارچوب
آوري گردد که معموال با عناوینی 

تهیه برنامه کالن فناوري اطالعات و ارتباطات"
هایی که در مقیاس یک سازمان بزرگ یا یک سامانه کالن ملی 

دلیل عدم امکان دسترسی به همه ذینفعان و مجریان طرح
شده  يآور  بدیهی است اطالعات جمع

مجموعه جامعی از 

دهنده نشانهاي اجرا شده در این گزارش، 
معماري سازمانی در کشور، 

 است." 

هاي معماري سازمانی دارند که در این سند ذکر  ه درصورتیکه خوانندگان اطالعات دقیقی از پروژ
                               ایمیل 

(کمیته ملی معما هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ

کمیته ملی معماري سازمانی ایران
و منتشر  هیهت "

هاي مشاور معمار، اشخاص حقیقی، مدیران سازمانی و 

قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

هایی که مستقیما از مبانی و چارچوب در این گزارش سعی شده، پروژه
آوري گردد که معموال با عناوینی  ه است جمع
"،  "تدوین طرح جامع فاوا

هایی که در مقیاس یک سازمان بزرگ یا یک سامانه کالن ملی  همچنین پروژه

دلیل عدم امکان دسترسی به همه ذینفعان و مجریان طرح
بدیهی است اطالعات جمع

جامعی از کالن و دید 

هاي اجرا شده در این گزارش، 
معماري سازمانی در کشور، هاي  طرحنتایج 

soea.sbu.ac.ir "

درصورتیکه خوانندگان اطالعات دقیقی از پروژ
ایمیل  از طریق، 

هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ

کمیته ملی معماري سازمانی ایران
"و برنامه ملی معماري سازمانی ایران

هاي مشاور معمار، اشخاص حقیقی، مدیران سازمانی و 

قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

در این گزارش سعی شده، پروژه
ه است جمعها استفاده شد

تدوین طرح جامع فاوا
همچنین پروژه

 .اند بوده مدنظر قرار گرفته

دلیل عدم امکان دسترسی به همه ذینفعان و مجریان طرح
بدیهی است اطالعات جمع -چندمرحله ممیزي
دید دهنده  نشان

 .سازمانی در کشور است

هاي اجرا شده در این گزارش، 
نتایج مرجع رسمی ارزیابی 

sbu.ac.ir – گرا سازمانی سرویس

درصورتیکه خوانندگان اطالعات دقیقی از پروژ
، یا نیاز به تصحیح دارد

هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ
 

کمیته ملی معماري سازمانی ایران"این گزارش توسط 
و برنامه ملی معماري سازمانی ایران

هاي مشاور معمار، اشخاص حقیقی، مدیران سازمانی و 
  ممیزي شده است. 

قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

در این گزارش سعی شده، پروژه
ها استفاده شد آناجراي 
تدوین طرح جامع فاوا"،  "سازمانی

همچنین پروژه. اند اجرا شده
بوده مدنظر قرار گرفته

دلیل عدم امکان دسترسی به همه ذینفعان و مجریان طرح
چندمرحله ممیزي

نشان ،گزارشاین 
سازمانی در کشور است

هاي اجرا شده در این گزارش،  ذکر پروژه
مرجع رسمی ارزیابی 

سازمانی سرویس
درصورتیکه خوانندگان اطالعات دقیقی از پروژ

یا نیاز به تصحیح دارد نشده
 اطالع دهند.

هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ
 غیرمجاز است.

  

این گزارش توسط 
و برنامه ملی معماري سازمانی ایران

هاي مشاور معمار، اشخاص حقیقی، مدیران سازمانی و  شرکت
ممیزي شده است. 

قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

در این گزارش سعی شده، پروژه 
اجراي 
سازمانی

اجرا شدهو 
بوده مدنظر قرار گرفته

دلیل عدم امکان دسترسی به همه ذینفعان و مجریان طرح هب 
چندمرحله ممیزي

این 
سازمانی در کشور است

ذکر پروژه 
مرجع رسمی ارزیابی 

سازمانی سرویس
درصورتیکه خوانندگان اطالعات دقیقی از پروژ 

نشده
اطالع دهند.

هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ 
غیرمجاز است.
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هاي اجرا شده معماري سازمانی و طرح جامع فاوا

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

تاریخ شروع

1378  وزارت جهاد سازندگی

1380  وزارت جهاد کشاورزي
1380  مور خارجه

مدیریت انفورماتیک 
  سیماي جمهوري اسالمی

1380

1380  شهرداري شیراز
سازمان زندان ها و 

1380اقدامات تامینی و تربیتی 

1380  وزارت راه و ترابري
1380  شرکت نفت و گاز پارس
1381  وزارت صنایع و معادن
سازمان نقشه برداري 

1381

ت امور اقتصادي و 
1381

1381  شرکت ایز ایران
1381  وزارت جهاد کشاورزي
1381  مرکز آمار ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
1381

1382  سازمان انرژي اتمی
مرکز فناوري اطالعات نهاد 

  ریاست جمهوري
1382

شرکت قطارهاي 
  ري رجاء

1382

1382  سازمان هواپیمایی کشوري

هاي اجرا شده معماري سازمانی و طرح جامع فاوامشخصات پروژه

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

  کارفرما

وزارت جهاد سازندگی

وزارت جهاد کشاورزي
مور خارجهوزارت ا

مدیریت انفورماتیک 
سیماي جمهوري اسالمی

شهرداري شیراز
سازمان زندان ها و 

اقدامات تامینی و تربیتی 
  کشور

وزارت راه و ترابري
شرکت نفت و گاز پارس
وزارت صنایع و معادن
سازمان نقشه برداري 

  کشور
ت امور اقتصادي و 

  دارایی
شرکت ایز ایران

وزارت جهاد کشاورزي
مرکز آمار ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
  شهرکرد

سازمان انرژي اتمی
مرکز فناوري اطالعات نهاد 

ریاست جمهوري
شرکت قطارهاي 

ري رجاءبمسافر

سازمان هواپیمایی کشوري

مشخصات پروژه

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

معماري سازمانی معاونت طرح و برنامه وزارت 
وزارت جهاد سازندگی

وزارت جهاد کشاورزي
وزارت ا

  معماري انفورماتیک سیماي جمهوري اسالمی
مدیریت انفورماتیک 
سیماي جمهوري اسالمی

شهرداري شیراز
سازمان زندان ها و 

اقدامات تامینی و تربیتی 

وزارت راه و ترابري
شرکت نفت و گاز پارس
وزارت صنایع و معادن
سازمان نقشه برداري 

ت امور اقتصادي و وزار

شرکت ایز ایران
وزارت جهاد کشاورزي
مرکز آمار ایران

دانشگاه علوم پزشکی 

سازمان انرژي اتمی
مرکز فناوري اطالعات نهاد معماري کالن فناوري اطالعات نهاد ریاست 

ریاست جمهوري
شرکت قطارهاي تدوین برنامه ي جامع فناوري اطالعات و 

مسافر
برنامه ي جامع فناوري اطالعات و 

سازمان هواپیمایی کشوري

هرگونه استفاده و انتشار

  عنوان پروژه
معماري سازمانی معاونت طرح و برنامه وزارت 

  جهاد سازندگی
  طرح کالن معماري سازمانی 

  طرح جامع فاوا

معماري انفورماتیک سیماي جمهوري اسالمی

  برنامه ریزي استراتژیک اطالعات 

  طراحی نظام جامع انفورماتیک

  جامع انفورماتیک
  طراحی نظام جامع انفورماتیک

  )EAتدوین معماري سازمانی (

  طراحی نظام جامع انفورماتیک

  طرح جامع فناوري اطالعات

  فاز اول پروژه معماري اطالعات
  معماري سازمانی معاونت پشتیبانی

  معماري سازمانی

  معماري سازمانی

  فاواطرح جامع 
معماري کالن فناوري اطالعات نهاد ریاست 

تدوین برنامه ي جامع فناوري اطالعات و 

برنامه ي جامع فناوري اطالعات و 

هرگونه استفاده و انتشار

عنوان پروژه
معماري سازمانی معاونت طرح و برنامه وزارت 

جهاد سازندگی
طرح کالن معماري سازمانی 

طرح جامع فاوا

معماري انفورماتیک سیماي جمهوري اسالمی

برنامه ریزي استراتژیک اطالعات 

طراحی نظام جامع انفورماتیک

جامع انفورماتیک طرح
طراحی نظام جامع انفورماتیک

تدوین معماري سازمانی (

طراحی نظام جامع انفورماتیک

طرح جامع فناوري اطالعات

فاز اول پروژه معماري اطالعات
معماري سازمانی معاونت پشتیبانی

معماري سازمانی

معماري سازمانی

طرح جامع تدوین 
معماري کالن فناوري اطالعات نهاد ریاست 

  جمهوري
تدوین برنامه ي جامع فناوري اطالعات و 

  ارتباطات
برنامه ي جامع فناوري اطالعات و 

  ارتباطات

معماري سازمانی معاونت طرح و برنامه وزارت 
جهاد سازندگی

طرح کالن معماري سازمانی 
طرح جامع فاوا

معماري انفورماتیک سیماي جمهوري اسالمی

برنامه ریزي استراتژیک اطالعات 

طراحی نظام جامع انفورماتیک

طرح
طراحی نظام جامع انفورماتیک

تدوین معماري سازمانی (

طراحی نظام جامع انفورماتیک

طرح جامع فناوري اطالعات

فاز اول پروژه معماري اطالعات
معماري سازمانی معاونت پشتیبانی

معماري سازمانی

معماري سازمانی

تدوین 
معماري کالن فناوري اطالعات نهاد ریاست 

تدوین برنامه ي جامع فناوري اطالعات و 

برنامه ي جامع فناوري اطالعات و  تدوین

  

  ردیف

1.   
معماري سازمانی معاونت طرح و برنامه وزارت 

2.   
3.   

معماري انفورماتیک سیماي جمهوري اسالمی   .4

5.   

6.   

7.   
8.   
9.   

10.   

11.   

12.   
13.   
14.   

15.   

16.   

17.   
معماري کالن فناوري اطالعات نهاد ریاست 

18.   

19.   
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  تاریخ شروع

1382  

1382  
1382  

1382  

1383  

1383  

1383  

1383  

1383  

1384  
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1384  

1384  

1384  

1384  

1384  

1385  

1385  

هاي اجرا شده معماري سازمانی و طرح جامع فاوا

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

تاریخ شروع
سازمان تربیت بدنی 
  جمهوري اسالمی ایران

1382

1382  وزارت جهاد کشاورزي
1382  وزارت جهادکشاورزي
سازمان گسترش و 

1382نوسازي صنایع ایران 

سازمان میراث فرهنگی و 
  گردشگري کشور

1383

1383  استانداري فارس

1383رزي(معاونت امور 

1383  وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جنگل ها، مراتع و 

  آبخیزداري کشور
1383

1384  وزارت جهاد کشاورزي
1384  سازمان بنادر و کشتیرانی
سازمان فرهنگی هنري 

  شهرداري تهران
1384

شرکت برق منطقه اي 
1384

1384  دبیرخانه فاوا کالنشهرها
سازمان پزشکی قانونی 

1384

سازمان جهاد کشاورزي 
  

1384

موسسه سرم و واکسن 
1385

1385  شرکت سهامی بیمه ایران

هاي اجرا شده معماري سازمانی و طرح جامع فاوامشخصات پروژه

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

  کارفرما
سازمان تربیت بدنی 
جمهوري اسالمی ایران
وزارت جهاد کشاورزي
وزارت جهادکشاورزي
سازمان گسترش و 

نوسازي صنایع ایران 
  (ایدرو)

سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگري کشور
استانداري فارس
وزارت جهاد 

رزي(معاونت امور کشاو
  باغبانی)

وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداري کشور
وزارت جهاد کشاورزي
سازمان بنادر و کشتیرانی
سازمان فرهنگی هنري 

شهرداري تهران
شرکت برق منطقه اي 

  تهران
دبیرخانه فاوا کالنشهرها
سازمان پزشکی قانونی 

  کشور
سازمان جهاد کشاورزي 

  استان فارس
موسسه سرم و واکسن 

  سازي رازي
شرکت سهامی بیمه ایران

مشخصات پروژه

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

  تدوین برنامه جامع فناوري اطالعات و ارتباطات
سازمان تربیت بدنی 
جمهوري اسالمی ایران
وزارت جهاد کشاورزي
وزارت جهادکشاورزي
سازمان گسترش و 

نوسازي صنایع ایران 

سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگري کشور
استانداري فارس

کشاو

وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداري کشور
وزارت جهاد کشاورزي  

سازمان بنادر و کشتیرانی
سازمان فرهنگی هنري دورنماي معماري سازمان فرهنگی هنري 

شهرداري تهران
شرکت برق منطقه اي 

دبیرخانه فاوا کالنشهرها  

  تدوین طرح جامع انفورماتیک و معماري فرایندي
سازمان پزشکی قانونی 

  تدوین برنامه جامع فناوري اطالعات و ارتباطات
سازمان جهاد کشاورزي 

موسسه سرم و واکسن 

شرکت سهامی بیمه ایران  

هرگونه استفاده و انتشار

  عنوان پروژه

تدوین برنامه جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

  معماري سازمانی معاونت زراعت
  معماري سازمانی معاونت ترویج

  معماري سازمانی

 فاواتدوین طرح جامع 

  برنامه ریزي فناوري اطالعات

  تدوین معماري اطالعات

  معماري سازمانی معاونت منابع انسانی

  طرح جامع انفورماتیک

  معماري سازمانی معاونت صنایع روستایی
  معماري سازمانی

دورنماي معماري سازمان فرهنگی هنري 
  شهرداري تهران(سف)

 فاواپروژه بازنگري طرحهاي کالن 

  طرح جامع فناوري اطالعات کالنشهرها

تدوین طرح جامع انفورماتیک و معماري فرایندي

تدوین برنامه جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

  تدوین معماري سازمانی

  راتژیک فناوري اطالعات

هرگونه استفاده و انتشار

عنوان پروژه

تدوین برنامه جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

معماري سازمانی معاونت زراعت
معماري سازمانی معاونت ترویج

معماري سازمانی

تدوین طرح جامع 

برنامه ریزي فناوري اطالعات

تدوین معماري اطالعات

معماري سازمانی معاونت منابع انسانی

طرح جامع انفورماتیک

معماري سازمانی معاونت صنایع روستایی
معماري سازمانی

دورنماي معماري سازمان فرهنگی هنري 
شهرداري تهران(سف)

پروژه بازنگري طرحهاي کالن 

طرح جامع فناوري اطالعات کالنشهرها

تدوین طرح جامع انفورماتیک و معماري فرایندي

تدوین برنامه جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

تدوین معماري سازمانی

راتژیک فناوري اطالعاتبرنامه ریزي است

تدوین برنامه جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

معماري سازمانی معاونت زراعت
معماري سازمانی معاونت ترویج

معماري سازمانی

تدوین طرح جامع 

برنامه ریزي فناوري اطالعات

تدوین معماري اطالعات

معماري سازمانی معاونت منابع انسانی

طرح جامع انفورماتیک

معماري سازمانی معاونت صنایع روستایی
معماري سازمانی

دورنماي معماري سازمان فرهنگی هنري 
شهرداري تهران(سف)

پروژه بازنگري طرحهاي کالن 

طرح جامع فناوري اطالعات کالنشهرها

تدوین طرح جامع انفورماتیک و معماري فرایندي

تدوین برنامه جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

تدوین معماري سازمانی

برنامه ریزي است
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  تاریخ شروع

1385  

1385  

1385  
1385  
1385  
1385  

1385  

1385  

1385  

1385  

1386  

1386  

1386  

1386  

1386  

1386  

1386  

1386  

هاي اجرا شده معماري سازمانی و طرح جامع فاوا

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

تاریخ شروع
شرکت توزیع برق 
  چهارمحال وبختیاري

1385

شرکت مدیریت تولید برق 
  

1385

1385
1385  وزارت بازرگانی
1385  بیمه مرکزي ج.ا.ا
1385  شرکت نفت پاسارگاد
جمعیت هالل احمر 
  جمهوري اسالمی ایران

1385

وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشکی

1385

  1385
سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنایع معدنی 

  
1385

وزارت رفاه و تامین 
1386

اداره کل پست استان 
1386

1386  شرکت ملی حفاري

شرکت برق منطقه اي 
1386

1386  سازمان امور مالیاتی

1386  استانداري اصفهان

1386  وزارت جهاد کشاورزي

  1386

هاي اجرا شده معماري سازمانی و طرح جامع فاوامشخصات پروژه

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

  کارفرما
شرکت توزیع برق 
چهارمحال وبختیاري

شرکت مدیریت تولید برق 
  جنوب فارس
  راه آهن

وزارت بازرگانی
بیمه مرکزي ج.ا.ا
شرکت نفت پاسارگاد
جمعیت هالل احمر 
جمهوري اسالمی ایران

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی
  آبفاي کرمان

سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنایع معدنی 

  ایران(ایمیدرو)
وزارت رفاه و تامین 

  اجتماعی
اداره کل پست استان 

  فارس

شرکت ملی حفاري

شرکت برق منطقه اي 
  غرب

سازمان امور مالیاتی

استانداري اصفهان

وزارت جهاد کشاورزي

  ري یزداستاندا

مشخصات پروژه

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

شرکت توزیع برق 
چهارمحال وبختیاري

شرکت مدیریت تولید برق 

وزارت بازرگانی
بیمه مرکزي ج.ا.ا

شرکت نفت پاسارگاد  جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

  طرح معماري فناوري اطالعات و ارتباطات
جمعیت هالل احمر 
جمهوري اسالمی ایران

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

  طرح معماري فناوري اطالعات و ارتباطات
سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنایع معدنی 

ایران(ایمیدرو)
وزارت رفاه و تامین 

اداره کل پست استان 

  معماري سازمانی فناوري اطالعات و ارتباطات
شرکت ملی حفاري

  تدوین طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات
شرکت برق منطقه اي 

سازمان امور مالیاتی
طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات استان 

استانداري اصفهان

پروژه تجمیع طرح هاي معماري سازمانی وزارت 
وزارت جهاد کشاورزي

استاندا  

هرگونه استفاده و انتشار

  عنوان پروژه

  فاواتدوین طرح جامع 

  برنامه ریزي سیستم هاي اطالعاتی

  معماري وضع موجود 
  معماري سازمانی 
  طرح معماري اطالعات

جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

طرح معماري فناوري اطالعات و ارتباطات

  عاتطرح جامع فناوري اطال

  معماري سازمانی

طرح معماري فناوري اطالعات و ارتباطات

  تدوین طرح معماري اطالعات

  فاواتدوین طرح جامع 

معماري سازمانی فناوري اطالعات و ارتباطات
  (فقط وضع موجود)

تدوین طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

  ري اطالعات
طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات استان 

پروژه تجمیع طرح هاي معماري سازمانی وزارت 
  حوزه 6

  طرح جامع فناوري اطالعات استان یزد

هرگونه استفاده و انتشار

عنوان پروژه

تدوین طرح جامع 

برنامه ریزي سیستم هاي اطالعاتی

معماري وضع موجود 
معماري سازمانی 
طرح معماري اطالعات

جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

طرح معماري فناوري اطالعات و ارتباطات

طرح جامع فناوري اطال

معماري سازمانی

طرح معماري فناوري اطالعات و ارتباطات

تدوین طرح معماري اطالعات

تدوین طرح جامع 

معماري سازمانی فناوري اطالعات و ارتباطات
(فقط وضع موجود)

تدوین طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

ري اطالعاتتدوین استراتژي فناو
طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات استان 

  اصفهان
پروژه تجمیع طرح هاي معماري سازمانی وزارت 

6جهاد کشاورزي در 
طرح جامع فناوري اطالعات استان یزد

تدوین طرح جامع 

برنامه ریزي سیستم هاي اطالعاتی

معماري وضع موجود 
معماري سازمانی 
طرح معماري اطالعات

جامع فناوري اطالعات و ارتباطاتتدوین برنامه 

طرح معماري فناوري اطالعات و ارتباطات

طرح جامع فناوري اطال

معماري سازمانی

طرح معماري فناوري اطالعات و ارتباطات

تدوین طرح معماري اطالعات

تدوین طرح جامع 

معماري سازمانی فناوري اطالعات و ارتباطات
(فقط وضع موجود)

تدوین طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

تدوین استراتژي فناو
طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات استان 

پروژه تجمیع طرح هاي معماري سازمانی وزارت 
جهاد کشاورزي در 

طرح جامع فناوري اطالعات استان یزد
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هاي اجرا شده معماري سازمانی و طرح جامع فاوا

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

تاریخ شروع
1386  سازمان تامین اجتماعی
1387  لوله سازي اهواز

شرکت برق منطقه اي 
1387

1387  پترونگین جنوب
فنی و حرفه اي 

1387

1387  شرکت ملی گاز ایران
1387  مپنا مادر

شرکت مدیریت شبکه برق 
1388

سازمان ملی زمین و 
1388

1388  دانشگاه بهشتی

1389  شهرداري اصفهان

شرکت مهندسی آب و 
  

1389

هلدینگ توسعه ترابر 
1390

1390  سازمان فناوري اطالعات

1390  وزارت آموزش و پرورش

  1390
شرکت نفت مناطق 

  
1390

1391  شهرداري اصفهان
1391  شرکت مخابرات ایران
1391  شرکت ملی نفت ایران

1391

هاي اجرا شده معماري سازمانی و طرح جامع فاوامشخصات پروژه

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

  کارفرما
سازمان تامین اجتماعی
لوله سازي اهواز

شرکت برق منطقه اي 
  هرمزگان

پترونگین جنوب
فنی و حرفه اي  سازمان

  کشور
شرکت ملی گاز ایران

مپنا مادرشرکت 
شرکت مدیریت شبکه برق 

  ایران
سازمان ملی زمین و 

  مسکن
دانشگاه بهشتی

شهرداري اصفهان

شرکت مهندسی آب و 
  فاضالب کشور

هلدینگ توسعه ترابر 
  ایرانیان

سازمان فناوري اطالعات

وزارت آموزش و پرورش

  ن بنادرسازما
شرکت نفت مناطق 
  مرکزي ایران

شهرداري اصفهان
شرکت مخابرات ایران
شرکت ملی نفت ایران

  بانک سینا

مشخصات پروژه

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

سازمان تامین اجتماعی
لوله سازي اهواز

شرکت برق منطقه اي 

پترونگین جنوب  پروژه طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات 
سازمان

شرکت ملی گاز ایران
شرکت   طرح تدوین ساختار، فرایند و معماري فاوا

  تدوین طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات
شرکت مدیریت شبکه برق 

  یکرد معماري سازمانی
سازمان ملی زمین و 

دانشگاه بهشتی  
شهرهاي 

شهرداري اصفهان

شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور

هلدینگ توسعه ترابر 

سازمان فناوري اطالعات  تدوین معماري الیه سرویس شبکه علمی کشور
تهیه و تدوین طرح استراتژي فناوري اطالعات و 

وزارت آموزش و پرورش

شرکت نفت مناطق 

شهرداري اصفهان
شرکت مخابرات ایران
شرکت ملی نفت ایران

تدوین سند راهبردي توسعه فناوري اطالعات و 

هرگونه استفاده و انتشار

  عنوان پروژه
  طرح جامع فاوا
  معماري سازمانی

  پروژه معماري سازمانی

پروژه طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات 

  طرح جامع فاوا

  و معماري سازمانی
طرح تدوین ساختار، فرایند و معماري فاوا

تدوین طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات

یکرد معماري سازمانی

  تدوین معماري سازمانی دانشگاه مجازي
شهرهاي بازنگري طرح جامع شهرداري کالن

  تدوین طرح جامع فناوري اطالعات 

  تدوین برنامه راهبردي فاوا

تدوین معماري الیه سرویس شبکه علمی کشور
تهیه و تدوین طرح استراتژي فناوري اطالعات و 

  بازنگري طرح معماري سازمانی

  تدوین طرح جامع فناوري اطالعات

  تدوین برنامه سه ساله دوم فاوا
  برنامه راهبردي فاوا

  تدوین طرح کالن معماري سازمانی 
تدوین سند راهبردي توسعه فناوري اطالعات و 

هرگونه استفاده و انتشار

عنوان پروژه
طرح جامع فاوا
معماري سازمانی

پروژه معماري سازمانی

پروژه طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات 

طرح جامع فاوا
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