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 پیشگفتار

سازمانی ، به عنوان یکی از شش مدل مرجع چارچوب معماری (دولت) افزارنرماین سند در راستای ارائه مدل مرجع 

های كاربردی و افزاری، مؤلفههای نرمسیستماز كاملی بندی طبقهاین مدل دربردارنده شود. ایران، تهیه و منتشر می

آوری، پردازش، نگهداری، استفاده، برای جمعها است كه در دستگاهعمومی یا مشترک  افزاریهای نرمواسط

 . دنشودرنظر گرفته می سازمان وكاركسبو ارائه اطالعات جهت پشتیبانی از فرآیندهای  گذاریاشتراکبه

های اجرایی( باعث ایجاد یک چارچوب و زبان دستگاهدولت و كلیه ) در سطح ملی افزارنرممدل مرجع استفاده از 

كه این دهد دولت امکان می شود و بهمی افزاری عمومیهای نرمسیستم توسعهو  تولیدمشترک برای انتخاب، 

 . را فراهم نماید استفاده مجدد یزمینه و گذاشته اشتراکهای اجرایی به دستگاهافزارها را میاننرم

پردازد و مخاطبان باید سایر این سند، تنها به تشریح یکی از شش مدل مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران می

 اسناد مربوط به چارچوب را نیز مطالعه كرده و در كنار این سند مورد استفاده قرار دهند. 

دولت جمهوری اسالمی ایران است، در  افزارنرماز آنجا كه محتوای این سند حاصل اولین تجربه تدوین مدل مرجع 

نظران امر، رود اشکاالت و نواقصی در این سند دیده شود كه امید است با همکاری و مشاركت صاحباحتمال می

شود نظرات و پیشنهادات اصالحی خود را از طریق پست الکترونیکی تکمیل شود، لذا از مخاطبان درخواست می

info@ieaf.ir ح برسانند.به اطالع متولیان طر 

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

 مراجعه شود. www.IEAF.irمربوط به چارچوب معماری سازمانی ایران، به پورتال 

 



 

  3 

ار
فت

شگ
پی

 

 

 

 ارکان اجرای طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی ایران

كمیسیون توسعه  –)عالی( فناوری اطالعات كشور  شورای اجرایی

 دولت الکترونیکی
 کارفرمای طرح

 مدیریت طرح  معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران

سازمان امور  الکترونیک دولت توسعه و ساختار اصالح امور مدیریت

 اداری و استخدامی كشور
 ناظر طرح 

 (مجری) مشاور دانشگاه شهید بهشتی

 

 مدیریت و نظارت طرحاعضای تیم 

 امیر ناظمیجناب آقای 

 رسول سرائیانجناب آقای 

 جناب آقای رضا باقری اصل

 جناب آقای هادی فرقانی

 جناب آقای حمیدرضا هادی پور

 مدیر ارشد طرح

 جناب آقای مازیار مباشری

 سركار خانم فائزه حسینی

 سركار خانم فاطمه محسنی

 اجراییمدیریت فنی و 
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 (مجری) تدوین چارچوباعضای تیم 

 پروژه  و مدیر فنی و اجرایی مدیر ارشداهبر، ر حسن حقیقیجناب آقای 

 سركار خانم طاهره زهدی نسب

 جناب آقای فرهود جعفری كلیبر

 محمد قرشیجناب آقای 

 جناب آقای مصطفی برمشوری

 حمید لیوانیجناب آقای 

 جناب آقای مهدی عالمی

 پدرام سروش پور جناب آقای

 جناب آقای پویا پاینده

 جناب آقای مرتضی حسینی

 سركار خانم هانیه كشفی

 سركار خانم شیوا حیدرزاده

 سركار خانم كیارا اعتصام

 تیم فنی و کارشناسی
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 افزارنرممعرفی مدل مرجع  1

 .پردازدمی افزارنرممحتوای این فصل به معرفی تعاریف، مفاهیم، محدوده و كاربردهای مدل مرجع 

 افزارنرمتعریف مدل مرجع  1-1

بندی طبقهدربردارنده  2"چارچوب معماری سازمانی ایران"مرجع  به عنوان یکی از شش مدل 1"افزارنرممدل مرجع "

ها است كه تصویری منسجم در دستگاه افزاریهای نرمهای كاربردی و واسطافزاری، مؤلفهنرمهای سیستماز كاملی 

 دهد. ارائه می با یکدیگرها و ارتباط آن افزارهای عمومینرماز را و جامع 

مورد نیاز برای  افزاریهای نرمسیستمیک سازمان،  افزارینرماین مدل با برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه 

اهداف تحقق  به منظور را نیازهارتیب پیشتیناتعریف و تعیین نموده و بهرا سازمان عملیات مشترک یا پشتیبان 

  كند.فراهم می وكاری سازمانكسب

و ارائه  گذاریاشتراکبهآوری، پردازش، نگهداری، استفاده، افزاری در مدل مرجع، برای جمعهای نرمبخش سیستم

افزارهای های كاربردی، نرمشود. مولفهدرنظر گرفته می سازمان وكاركسباطالعات جهت پشتیبانی از فرآیندهای 

وكاری مختلف تجمیع یا توانند برای پشتیبانی یا مشاركت در نیل به اهداف كسبهستند كه می 3خودشمولی

  پیکربندی شوند.

 تولیدمشترک برای انتخاب، چارچوب های اجرایی( باعث ایجاد یک )دستگاه ملیاستفاده از این مدل مرجع در سطح 

. دهدرا می افزارهااستفاده مجدد این نرم و اشتراکبه دولت امکان شود و می افزاری عمومیهای نرمسیستم توسعهو 

گیری برای انتخاب پردازد و تصمیمها و مصادیق قابل استفاده میچنین این مدل به توصیف همه گزینههم

 .كندمیواگذار  افزارنرمهای اجرایی و متولیان حوزه را به دستگاه مناسب هایسیستم

افزارهای موجود در ، نرمهای مرجع معماری در دیگر كشورهاهای تحلیلی نمونه مدلاین مدل براساس بررسی

افزارهای جامع مطرح در دنیا نرمو داخلی  كنندههای تأمینافزارهای ارائه شده توسط شركتهای اجرایی، نرمدستگاه

 ست. اسازی شدهانطباق آن با نیازهای كشور طراحی و سفارشیو 

                                                      
1 Application Reference Model (ARM) 

2 Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) 

3 Self-Contained 
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كه بندی است و تا زمانیگونه كه از نام آن مشخص است یک مدل و الگوی طبقه، همانافزارنرممدل مرجع 

سازی قرار نگیرد، منجر به تغییر و ها و متولیان مربوطه مورد استفاده و پیادهو كاربردی توسط دستگاه مؤثر صورت به

 های زیرمجموعه نخواهد شد.دولت و دستگاه افزارنرمتحول در الیه 

 کاربردهای مدل 1-2

به عنوان یکی از اجزاء چارچوب معماری سازمانی ایران، در طی اجرای معماری سازمانی یا  افزارنرممدل مرجع 

 برای كاربردهای زیر قابل استفاده است: صورت مستقلبه

 های دولتیافزارها در هر یک از سازمانكاهش هزینه خرید/تمدید مجوز استفاده نرم 

 وكار مجموعه كاربردهای( مناسب جهت رفع نیازهای كسبها )حلایجاد بستری برای یافتن سیستماتیک راه

 های اجراییدستگاه

 وكار، داده، زیرساخت و های عملکرد، كسبافزار با الیهتبیین دقیق ارتباط )تاثیرگذاری/تاثیرپذیری( بین الیه نرم

 های پایینی با اهداف راهبردی(راستایی الیهامنیت )جهت اطمینان از هم

 های حلهای اجرایی به راهمدل مرجع برای نزدیک كردن و سازگار كردن دیدگاه هر یک از دستگاه ارائه یک

 افزارینرم

 های اجراییدر دستگاه افزارهاایجاد بستری برای توسعه متوازن و هماهنگ نرم 

 های سازمانی در دستگاههای دولت الکترونیکی و بلوغ معماری ایجاد بستری برای ارزیابی میزان پیشرفت برنامه

 (افزارو نرم )در الیه كاربرد اجرایی

 های اجرایی با هدف افزایش همکاریافزارها با دید سراسری به كل دولت و دستگاهنرم 1مدیریت بهتر سبد 

 های اشتراكی، كاهش شکاف عملکردی های اجرایی برای حذف هجو و تکرار، افزایش سرویسكمک به دستگاه

 تعامل میان دولت، صنعت و شهروندان و ترویج

 تدوین نقشه راه  و های جدید از طریق استانداردسازیها و ارائه تکنولوژیوكار دستگاهتسهیل تحول در كسب

 سازمانی

  تسهیل و پشتیبانی یک درک مشترک از نیازها، كمک به فرموله كردن پیشنهادات برای رسیدن به نیازها، و

 مه عملیاتیتوسعه یک برناتسهیل 

 وكارهابهبود ارائه خدمات دولتی به شهروندان و كسب 

 های كاربردی فناوری اطالعاتهای فعلی برنامهگذاری و داراییپشتیبانی از سرمایه 

                                                      
1 Portfolio 
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 های كاربردیهای برنامهتبادل امن و ساده داده و اطالعات از طریق واسط 

 جایگاه مدل در چارچوب معماری سازمانی ایران 1-3

، "های مرجع ملیمدل"، "شناسیروشچارچوب و "اصلی  بخشچارچوب معماری سازمانی ایران شامل چهار 

 طور كه در. همانشودمینشان داده  1-1 شکلشود كه در می "برنامه ترویج و استقرار"و  "های مرجع بخشیمدل"

شود، یکی از شش مدل كه در این گزارش به صورت تفصیلی تشریح می افزارنرممدل مرجع  ،مشخص است شکل

 مرجع از چارچوب معماری سازمانی ایران است.

 

ایران در چارچوب معماری سازمانی افزارنرمجایگاه مدل مرجع  1-1 شکل
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 افزارتشریح مدل مرجع نرم
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 افزارنرممدل مرجع تشریح  2

. این شودمیتشکیل  هاواسطو  های كاربردیمؤلفه، هاسیستماز چند بخشی از یک ساختار  افزارنرممدل مرجع 

  .شودبندی میدسته 1-2 شکلمطابق با  بخش سهدر بندی طبقه

 مورد نیاز برای افزارهاینرمیک سازمان،  افزارنرمبا برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه  افزارنرممدل مرجع 

  كند.سازمان را فراهم می وكاركسب ازعملیات پشتیبانی 

افزارهای موجود در ، نرمهای مرجع معماری در دیگر كشورهاهای تحلیلی نمونه مدلمدل براساس بررسیاین 

افزارهای جامع مطرح در دنیا نرمو داخلی  كنندههای تأمینافزارهای ارائه شده توسط شركتهای اجرایی، نرمدستگاه

  ست.اسازی شدهانطباق آن با نیازهای كشور طراحی و سفارشیو 

 

 افزارمدل مرجع نرم هایبخش 1-2 شکل

 

 هاواسط

 های کاربردیمؤلفه

 هاسیستم
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و ارائه  گذاریاشتراکبهآوری، پردازش، نگهداری، استفاده، برای جمع، افزارنرمدر مدل مرجع ها بخش سیستم

افزارهای نرم ،های كاربردیمولفه .شونداستفاده می مشخص وكاركسباطالعات جهت پشتیبانی از فرآیندهای 

وكاری مختلف تجمیع یا توانند برای پشتیبانی یا مشاركت در نیل به اهداف كسبخودشمولی هستند كه می

توانند از ها كه میستندات و از این قبیل مؤلفهپیکربندی شوند. برای مثال، مدیریت جریان كاری، مدیریت م

های استفاده شده پروتکل ،هاواسط پشتیبانی كنند.مختلف های فناوری اطالعات وكاری و سیستمفرآیندهای كسب

 افزار ایراندر مدل مرجع نرمهر الیه  جزئیاتدر ادامه  برای انتقال اطالعات از یک سیستم به سیستم دیگر هستند.

 شود:ارائه می

 هاسیستم :بخش اول 

گیرد. ریزی استراتژیک سازمان قرار می، سیستم برنامهالیهاصلی است. در باالترین  الیه 3دارای  بخشاین 

های راهبردی سازمان، شامل این سیستم بر اساس ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان، به تدوین مولفه

ریزی، به عنوان یکی از پردازد. نتایج حاصل از این برنامهاهداف و ... میانداز، مأموریت، راهبردها، چشم

های اجرایی و ریزیشود تا مبنای برنامههای دیگر مدل مرجع ارائه میهای اصلی، به اغلب سامانهورودی

 ها قرار گیرد. عملیاتی در حوزه مربوط به هر یک از آن سامانه

های كه مأموریت اصلی اغلب دستگاهاست. از آنجایی محصوالت مدیریت ستمیس گروهالیه دوم شامل 

وكارها است، این های دیگر و كسببه شهروندان، سازمان محصوالت )مجوز، كاال و خدمات(اجرایی، ارائه 

های مربوط به مدیریت ریزی استراتژیک سازمان، به حوزهالیه به عنوان مهمترین الیه پس از برنامه

قابل ارائه، توسعه، استقرار،  محصوالتریزی ده به مشتریان سازمان )شامل تعیین و برنامهارائه ش محصوالت

( میمحصوالتو در نهایت، مدیریت ارتباط با مشتریان این  محصوالترسانی و تبلیغ این ارائه و اطالع

 پردازد. 

های پشتیبان، برای سیستم پردازد كه به عنوانهای عمومی سازمان میدر نهایت، الیه سوم به سایر سیستم

كنند. این وكارها، ایفای نقش میهای دیگر و كسبارائه خدمات تخصصی سازمان به شهروندان، سازمان

باشند. هر سیستم نیز در گروه سیستم است كه هر كدام به نوبه خود شامل چندین سیستم می 9الیه شامل 

  های مختلفی تشکیل شده است. سطح بعد از ماژول

 های كاربردیمؤلفهدوم:  شبخ 

هایی شامل مدیریت داده، مدیریت توسعه ها حوزهاین بخش دارای چهار گروه مؤلفه است كه این گروه مؤلفه

 دهند.افزار، ابزار كاربر نهایی و امنیت، مدیریت هویت و دسترسی را پوشش مینرم
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 هاواسطسوم:  بخش 

های داخلی دستگاه یا سازی بین سامانهشود كه از یکپارچهمی گفتهت افزارها و خدماای از نرممجموعهبه 

كنند. به این ترتیب، این بخش های خارج از دستگاه پشتیبانی میهای داخلی دستگاه با سامانهبین سامانه

افزاری ای نرمهسازی بین داراییافزارهای موردنیاز جهت ایجاد یکپارچهالزم و نرم 1هایشامل معرفی واسط

 است.

مطابق با  گروه سیستم، سیستم و ماژولدر سه سطح  افزارنرممدل مرجع هر سیستم یا مولفه كاربردی در ساختار 

 . شودمیتنظیم  2-2 شکل

 
 افزارنرممدل مرجع های کاربردی در ها و مولفهسیستمساختار  2-2 شکل

موضوعی منسجم از  حوزهیک  درمرتبط است كه  هایسیستمای از مجموعه :گروه سیستم/مؤلفه کاربردی

 منابع انسانی. گروه سیستمعنوان مثال . بهباشدمی هاسیستم

ها كاركردهای مختلف سیستم را ارائه آن ها است كه همگیماژولای از مجموعه :سیستم/مؤلفه کاربردی

های مختلف منابع انسانی، از ریزی در كلیه حوزهامهبرن ،ریزی منابع انسانیسیستم برنامه ،عنوان مثال. بهدهندمی

را بر بازنشستگی  و جمله جذب نیروی انسانی، آموزش، رفاه، ارزشیابی، مدیریت مسیر شغلی، مرخصی و مأموریت

 .ر حوزه منابع انسانی برعهده داردهای سازمان داساس اهداف و استراتژی

                                                      
1 Interfaces 

لفه مؤ/گروه سیستم
کاربردی

مؤلفه /سیستم
کاربردی

مؤلفه /سیستم
کاربردی

ماژول ماژول ماژول

مؤلفه /سیستم
کاربردی
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افزار است كه شامل كاركردهای الزم برای تحقق اهداف سیستم نرممراتبی آخرین سطح از مدل سلسلسه ماژول:

شامل كاركردهای برآورد نیاز سازمان به منابع انسانی به تفکیک منابع انسانی  نیاز برآوردماژول  ،، برای مثالاست

نسانی، سازمانی و محل جغرافیایی خدمت، با درنظر گرفتن وضعیت فعلی منابع اهای سازمانی، تخصص، واحدپست

 شود.تغییرات ساختار سازمانی و نیازهای آینده می

 هاسیستم 2-1

نشان داده  3-2ها در شکل . شمای كالن این سیستمهستند افزاریهای نرم، سیستمافزاربخش اول مدل مرجع نرم

سازمان قرار میریزی استراتژیک الیه اصلی است. در باالترین الیه، سیستم برنامه 3شده است. این شما دارای 

های راهبردی سازمان، شامل گیرد. این سیستم بر اساس ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان، به تدوین مولفه

های ریزی، به عنوان یکی از ورودیپردازد. نتایج حاصل از این برنامهانداز، مأموریت، راهبردها، اهداف و ... میچشم

های اجرایی و عملیاتی در حوزه ریزیشود تا مبنای برنامهل مرجع ارائه میهای دیگر مداصلی، به اغلب سامانه

 ها قرار گیرد. مربوط به هر یک از آن سامانه

های اجرایی، ارائه كه مأموریت اصلی اغلب دستگاهاست. از آنجایی محصوالتمدیریت  ستمیس گروهالیه دوم شامل 

وكارها است، این الیه به عنوان های دیگر و كسبسازمانبه شهروندان،  محصوالت )مجوز، كاال و خدمات(

ارائه شده به  محصوالتهای مربوط به مدیریت ریزی استراتژیک سازمان، به حوزهمهمترین الیه پس از برنامه

ین رسانی و تبلیغ اقابل ارائه، توسعه، استقرار، ارائه و اطالع محصوالتریزی مشتریان سازمان )شامل تعیین و برنامه

 پردازد. ( میمحصوالتو در نهایت، مدیریت ارتباط با مشتریان این  محصوالت

های پشتیبان، برای ارائه پردازد كه به عنوان سیستمهای عمومی سازمان میدر نهایت، الیه سوم به سایر سیستم

 9این الیه شامل كنند. وكارها، ایفای نقش میهای دیگر و كسبخدمات تخصصی سازمان به شهروندان، سازمان

باشند. هر سیستم نیز در سطح بعد از ماژولگروه سیستم است كه هر كدام به نوبه خود شامل چندین سیستم می

 های مختلفی تشکیل شده است. 

ها و ماژولهای سیستم در سطح اول و بیان سیستمها با شروع از گروهمراتبی سیستم، فهرست سلسله1-2در جدول 

، سیستم و ماژول، توضیحات مرتبط در سطوح دوم و سوم، ارائه شده است. به ازای هر گروه سیستمهای مرتبط در 

 بیان شده است.  1-2همان جدول 
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 افزاریهای نرمشمای کالن سیستم 1-2 شکل

 

 

 

 سیستم اطالعات پایه

مدیریت و 

 نگهداشت دارایی

تدارکات و 

 انبار

 خدمات اداری

مدیریت سرمایه 

 انسانی

مدیریت منابع 

 مالی

مدیریت سبد 

 محصوالت

پیشخوان و 

مدیریت ارتباط 

 با مشتری

ریزی برنامه

 استراتژیک

ی
بان

شتی
پ

 

ت 
ری

دی
م

ت
وال

ص
ح

م
 

تهیه و 

استقرار 

 محصوالت

رسانی اطالع

 و تبلیغات

توسعه 

های قابلیت

 سازمانی

 وکارتداوم کسب

مدیریت خدمات 

 فناوری اطالعات

ارتباطات برون 

 سازمانی
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 هاستمیس مراتبیسلسله فهرست 1-2 جدول

 حیتوض ماژول/ستمیس

 سازمان یراهبرد برنامه و یریگجهت مستمر یبازنگر و بیتصو ن،یتدو كهسیستمی   یکاستراتژریزی برنامه .1

 .دارد عهده به راآن  یكل یهااستیس و راهبردها اهداف، انداز،چشم مأموریت، شامل

های راهبردی بخشی )برای هر حوزه ریزی راهبردی برای كل سازمان و تهیه برنامهبرنامه

خروجی این سیستم )شامل برنامه راهبردی كالن   است.از سازمان(، بر عهده این سیستم 

ریزی عملیاتی بخشی، به عنوان های راهبردی بخشی( باید جهت انجام برنامهو برنامه

 های سیستم مدل مرجع ارائه شود.ورودی، به كلیه گروه

ی خارج طیمح یابیارز .1-1

 )تحلیل برون سازمانی(
 شامل كاركردهای زیر است:

 شناسایی رقبا -

 رقابت یابیارزش و لیلتح -

 بررسی اسناد و مصوبات باالدستی -

  ی خارجیدهایتهد و هافرصت ییشناسا -

 ی و تجاریاقتصاد یروندها ییشناسا -

  یمقررات و یاسیس هایمسائل و دغدغه ییشناسا -

 ها و موانع حقوقی و قانونیشناسایی محدودیت -

 ای و جهانیهای ملی، منطقهمرور بهروش -

 دیجد هاییفناور و هاینوآور شناسایی -

  انیمشتر یازهاینشناسایی و ارزیابی  -

  یشناخت تیجمع لیتحل -

 یفرهنگ و یاجتماع راتییتغ ییشناسا -

 یشناخت بوم یهادغدغه ییشناسا -

ی داخل طیمح یابیارز .1-2

 )تحلیل درون سازمانی(
 شامل كاركردهای زیر است:

 انسانی سازمان منابع ارزیابی -

  سازمان قوت و ضعف نقاط ییشناسا -

  یسازمان اتیخصوص لیتحل -

 تحلیل عملیات داخلی و شناسایی فرآیندهای فعلی در سطح كالن -

 های موجودها و فناوریتحلیل سامانه -

 سازمان یمال تیموقع لیتحل -

 سازمان یمحور یهاتیقابل ییشناسا -

و بازنگری  نییتع .1-1

 یراهبرد هایمولفه
 ، شامل كاركردهای زیر است:یتدوین و بازنگری برنامه راهبرددر راستای 

 انداز راهبردیتعریف چشم -

 تعریف اهداف كالن )كه در تعیین مأموریت سازمان مؤثر هستند( -

 تدوین بیانیه مأموریت و تعریف عملکردهای فعلی سازمان -

 روزمره یهاموضوع از کیاستراتژ یهاموضوع کیتفک -

های راهبردی برای نیل به اهداف كالن )از منظر میزان تعریف و ارزیابی گزینه -
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های فناورانه و ...(؛ تنظیم و تدوین استراتژی برای تحقق اهداف تغییرات، جنبه
 عینی منتخب

 تدوین راهبردهای كالن -

، شراكت و B2Cو  B2Bهای مختلف تدوین راهبردهای بخشی در جنبه -
، نوآوری، پایداری، توسعه یکپارچه، ایمنی، توسعه اتحاد با موسسات دیگر

 اقتصادی، مشتریان، منابع انسانی، مالی و ...

 وكاربندی راهبردها از منظر ارزش مشتری و ارزش كسباولویت -

 هاتعیین سیاست -

 تعیین اهداف سازمانی -

 های سازمانیریزی قابلیتتعیین و برنامه -

 های مبناییها و سنجهتعیین شاخص -

 نفعان و واحدهای مرتبط سازمانیو اخذ نظر ذی رسانیعاطال -

های های راهبردی بر اساس دریافت بازخورد از سامانهبهبود و بازنگری مولفه -
 افزاری دیگرنرم

 

 حیتوض ماژول/ستمیسگروه سیستم/

و  یابیارز غات،یو تبل یرساناطالع ارائه، توسعه، ،یزیربرنامه به مربوط یهاروش و هاهیرو مدیریت محصوالت .2

 آن انیمشتر به شود()كه شامل مجوزها، كاالها و خدمات می سازمانمحصوالت  یبانیپشت

( شودیم نییتع کیاستراتژ یزیربرنامه ستمیس در كه سازمان یراهبردها و اهداف یمبنا)بر 

 . دهدیپوشش م را

را به طور كامل از بررسی محصوالت موجود تا نوآوری این سیستم، سبد محصوالت سازمان   مدیریت سبد محصوالت .2-1

های بیشتر برای كند. توسعه و نوآوریو موفقیت در ارائه محصوالت جدید مدیریت می

 وكار تحت پوشش این سیستم است.رسیدن به اهداف كسب

  ارزیابی محصوالت موجود .2-1-1

1.  
 شامل كاركردهای زیر است:

 یفعل محصوالت ییكارا یابیارز -

 ارزیابی كیفیت محصوالت فعلی -

 مدیریت چرخه حیات محصوالت -

 ارزیابی پذیرش توسط مشتریان و شهروندان -

 بازبینی مالی -

شناسایی و توصیف  .2-1-2
 محصوالت جدید

شناسایی و توصیف محصوالت جدید براساس اهداف و راهبردهای سازمانی را به عهده دارد. 

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

های سازمان از منظر نیاز به ارائه محصوالت جدید یا اهداف و استراتژیبررسی  -
 تغییر/حذف برخی محصوالت موجود

 های كاربران بالقوه محصوالتشناسایی نیامندی -

های داخلی و خارجی شناسایی و بررسی محصوالت تولید شده توسط سایر دستگاه -
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 مشابه/مرتبط

 ور در زمینه ارائه محصوالت جدیدآهای الزامبررسی ضوابط و دستورالعمل -

 های جدید در جهت بکارگیری برای ارائه محصوالتشناسایی فناوری -

 شناسایی بهبودهای بالقوه روی محصوالت موجود -

 های توسعه محصوالت جدیدشناسایی فرصت -

ارتباط با سیستم مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری سازمان جهت شناسایی  -
 محصوالت جدید های مرتبط با ارائهایده

های پوشش داده شده، معیارهای تناسب، تعیین و توصیف خصوصیات )نیازمندی -
های موردنظر، موضوعات فنی، هزینه، ارزش تولیدی و ارزش دستورالعمل

 غیرملموس محصول/خدمت و ...( محصوالت جدید قابل ارائه

نه ارائه و های باالدستی و صنعتی در زمیبررسی قوانین، مقررات و دستورالعمل -
 ساخت

 پیش بینی تقاضای خدمات در آینده -

های مدیریت نیازمندی .2-1-3
 محصول

های فنی، مالی، قانونی و حقوقی ماژولی كه شامل كاركردهای زیر در ارتباط با نیازمندی

 ارائه خدمت/محصول است:

 بررسی نقض حقوق ثبت اختراعات و حق تألیف -

 هانامهقوانین، آیینهای حقوقی و قانونی شامل تعیین نیازمندی -

های فنی )شامل استانداردها( مربوط به محصوالت تجزیه و تحلیل نیازمندی -
 جدید

 های قابلیت دستیابی از نظر مکانی و زمانیتعیین نیازمندی -

 پذیری، ایمنی و امنیت برای خدماتهای فناورانه، تعاملتعیین نیازمندی -

 های مالی برای محصوالتتعیین نیازمندی -

 ین نقاط حضور محصولتعی -

توسعه و استقرار  .2-2

 محصوالت
فرآیند توسعه محصوالت )شامل خدمات الکترونیکی و فیزیکی، مجوزها و كاالها( جدید 

های طراحی، پروتوتایپ، استقرار، ارزیابی و آزمون بازار را پشتیبانی شامل كلیه فعالیت

دهد كه متولی توسعه و میكند. این سیستم خدمات، كاالها و مجوزهایی را پوشش می

 های دولتی(.ها خود سازمان دولتی است )نه بخش دیگر، مانند شركتاستقرار آن

طراحی، توسعه و پایلوت   .2-2-1
 محصوالت

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:

 مدیریت طراحی محصوالت -

 هاپروژهو ها طرح تیریمدمدیریت توسعه و تولید محصوالت در ارتباط با سیستم  -

 مدیریت آزمون پروتوتایپ -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: اندازیاستقرار و راه .2-2-2

 اندازی و ارائه محصولریزی نحوه استقرار/راهبرنامه -

 ریزی نحوه دسترسی به محصولبرنامه -

 اندازیسازی محیط استقرار/راهآماده -

 اندازی محصولمدیریت استقرار و اعتبارسنجی تحویل/راه -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: ارزیابی و بهبود .2-2-3
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 سازی مفاهیم و اهداف محصولنهایی -

 های فنی، مالی و قانونیسازی نیازمندینهایی -

 ها و تجهیزات ضروریسازی قابلیتنهایی -

 ریزی برای تغییر محصولبرنامه -

 درخواست تغییر محصول -

 سترسی، تحویل به موقع و ...( محصولارزیابی و بهبود كیفیت )كارایی، قابلیت د -

 بررسی میزان تقاضا/مصرف محصول -

 سازی هزینه، ارزش تولیدی و ارزش غیرملموس خدمتنهایی -

، های تکنیکی محصولطراحی، های كاربرنیازمندیبررسی خصوصیات محصول ) -

 (یهای فرآینددستورالعملو  معیارهای تناسب

 بررسی و نعیین وسعت ارائه محصول -

رسانی و تبلیغات خدمات، كاالها و مجوزهای ارائه شده توسط سازمان )با هدف اطالع رسانی و تبلیغاتاطالع .2-1

وكارهای كشور از این محصوالت( ها و نیز كسباستفاده موثر شهروندان، سایر دستگاه

 برعهده این سیستم است.

ریزی تبلیغات و . برنامه2-3-1

 رسانیاطالع

 كاركردهای زیر است: ماژولی كه شامل

 رسانی و تبلیغاتها در حوزه اطالعمدیریت تحقیقات و تحلیل -

 های تبلیغاتیگیریها و جهتبندی فرصتتعیین، ارزیابی، امتیازدهی و اولویت -

 هاگیریها و جهتاعتبارسنجی و به بلوغ رساندن فرصت -

 ریزی برای حفظ برند سازمان و ایجاد برند)های( جدیدبرنامه -

ها و ای از كمپینریزی برای جذب مشتریان جدید از طریق مجموعهبرنامه -
 (lead managementهای بازاریابی )مدیریت هدایت مشتری: برنامه

 های مشتری بندی مشتریان و مدیریت كمپینریزی برای بخشبرنامه -

طرات ها، شناسایی مخابرای تبلیغات شامل زمانبندی، تعیین هزینه تدوین برنامه -
 و تخصیص منابع

 كنترل انطباق تبلیغات با اهداف كالن و ممیزی تبلیغات -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: رسانی. اجرای تبلیغات و اطالع2-3-2

 رسانی مطابق با برنامه تدوین شدهاجرای تبلیغات و اطالع -

 شدهحفظ برند سازمان و ایجاد برند)های( جدید مطابق با برنامه تدوین  -

 های مشتریبندی مشتریان و مدیریت )اجرا و ممیزی( كمپینبخش -

 رسانی و تبلیغاتهایی برای اطالعسایت و تعیین كانالمدیریت وب -

 مدیریت محتواهای تبلیغاتی و سایر منابع تبلیغات -

 های تبلیغاتیها و برنامهبررسی كارایی كانال -

 زرسانی برنامه در صورت نیازرسانی و بروبازبینی فرآیند تبلیغات و اطالع -

طراحی و مدیریت برنامه  .2-3-3
 وفاداری مشتری

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:

تدوین برنامه وفاداری مشتری )شامل نحوه امتیازدهی، راهکارهای تشویق  -
 مشتری به استفاده بیشتر از محصوالت سازمان، مکانیزم ارائه تخفیف و ...(

 وفاداری مشتریاكتساب اعضا برای برنامه  -

 ایجاد ارتباط بین اعضا -
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 پایش سود برنامه وفاداری مشتری برای سازمان -

 بازنگری برنامه وفاداری با هدف سودرسانی به سازمان و مشتری -

پیشخوان و مدیریت  .2-4

 ارتباط با مشتری

 

، وكارها(های دیگر، كسبی )شهروندان، سازمانمشتر ارتباط با تیریمدپیشخوان و  ستمیس

های ها، مدیریت درخواست، شامل مدیریت پرونده آنانیتعامالت با مشتر هیكل تیریمد

ها )شامل ارائه یک خدمت، صدور یک مجوز، ارائه یک كاال و ...(، شکایات و نظرسنجی آن

 كند.مشتریان را پشتیبانی می

كلیه اطالعات مشتریان )از جمله اطالعات تماس ایشان( و پروفایل مشتریان )به  ماژولی كه انیمشتر روندهپ .2-1-1

 شود.صورت پویا( در آن مدیریت می

 ول شامل كاركردهای زیر است:ژاین ما

 ثبت پرونده مشتری -

 ویرایش اطالعات مشتری -

 تعیین نوع پرونده -

 تعیین وضعیت پرونده -

 های مربوط به پروندهثبت یادداشت -

مدیریت پیکربندی محصوالت قابل ارائه به مشتریان و شهروندان را برعهده داشته و شامل  محصوالت پیکربندی .2-1-2

 كاركردهای زیر است:

 بندی محصوالتطبقه -

 دهی به محصوالتقیمت -

 ها و تعدیالت قیمت تعیین تخفیف -

 تعیین نوع دسترسی )عمومی و اختصاصی( به محصول -

 تعیین بازه زمانی ارائه محصول -

 غیرفعال كردن محصول فعال و -

 تخصیص مشتریان به یک محصول -

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:  شخوانیپ .2-1-3

دریافت درخواست از مشتری )مثال درخواست ارائه یک خدمت یا درخواست  -

 صدور یک مجوز مشخص(

های مختلف )به ازای درخواست اصلی دریافت شده ها و استعالمارسال درخواست -

های های پیشخوان دستگاههای تخصصی سازمان یا سامانهسامانهاز مشتری( به 

اجرایی دیگر )در حالتی كه بخشی از فرآیند صدور مجوز یا ارائه خدمت باید در 

 دستگاه دیگری طی شود(

 های مرتبطدریافت پاسخ از سامانه یا سامانه -

 ها و ارائه پاسخ نهایی به مشتریتجمیع پاسخ -

 در هر لحظه ارائه وضعیت درخواست -

 دسترسی به محصوالت )شامل زمان، هزینه و ...(ثبت سوابق  -
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های مربوط ها و تراكنشامکان مشاهده نتایج و سوابق مرتبط با كلیه درخواست -
 های مختلف به یک مشتری در سامانه

 مدیریت قرارداد با مشتری -

 ثبت و صدور صورتحساب هزینه محصوالت )در صورت وجود هزینه( -

 میزان مصرف/استفاده محصولبررسی  -

این ماژول دریافت بازخورد مشتریان و نظرسنجی در مورد مسائل مختلف از مشتریان را  یمشتر بازخورد .2-1-1

 نماید.مدیریت می

 شامل كاركردهای زیر است:

درخواست و دریافت بازخورد مشتری )مبنی بر رضایت، انتقاد، پیشنهاد یا شکایت(  -
 از محصوالت ارائه شدهبا توجه به تجربه مشتری 

 ارجاع دادن شکایات، پیشنهادات و انتقادات مشتری به مسئول ذیربط -

 پیگیری رفع شکایت -

 گیری رضایت مشتری نسبت به پاسخگویی و رفع شکایاتاندازه -

های برآمده از نظرات مشتریان و شناسایی نظرسنجی ادواری و تحلیل داده -
 های بهبودفرصت

 پذیری محصول از نظر:مشتری نسبت به دسترسگیری رضایت اندازه -

o هزینه دسترسی به محصول 

o میزان تالش برای دسترسی به محصول 

o زمان دسترسی به محصول 

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: پشتیبانی محصول .2-1-1

 مدیریت مراكز ارتباط و میز خدمت -

 مورد نیازبندی انواع خرابی، علل خرابی، محل وقوع مشکل و اقدامات دسته  -

 ها، پیشنهادات و سواالتثبت، ارجاع و مدیریت درخواست -

 مدیریت وارانتی -

حل در موارد مشابه )به كمک مدیریت دانش برای مشکالت پیش آمده و ارائه راه  -
 سیستم مدیریت دانش(

 

 توضیح گروه سیستم/ سیستم/ ماژول

وقت و كاركنان -جمله كاركنان، كاركنان پارهاین سیستم منابع انسانی دستگاه از  مدیریت سرمایه انسانی .3

 در یانسان منابع یسازكند. این سیستم با هدف بهینهقراردادی را مدیریت می

سیستم مدیریت . است شده جادیا كاركنان ییكارا كردن حداكثر و یدولت دستگاه

 استخدام، ،یشغل راهنقشهو مدیریت  فیتعار مانند ییعملکردها سرمایه انسانی،

 پاداش اب،یغ و حضور تیریمد ها،مهارت آموزش و توسعه ،ییكارا یابیارز و میتنظ

بر مبنای اهداف و راهبردهای سازمان كه در سیستم  را كاركنان پرونده و

 .شودیم شامل شوند،ریزی استراتژیک تعیین میبرنامه
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های مختلف منابع انسانی، از جمله جذب حوزه ریزی در كلیهافزاری كه برنامهنرم ریزی منابع انسانیبرنامه .1-1

نیروی انسانی، آموزش، رفاه، ارزشیابی، مدیریت مسیر شغلی، مرخصی و مأموریت، 

های سازمان در حوزه منابع انسانی بازنشستگی و ... را بر اساس اهداف و استراتژی

م نیروی ریزی جذب و استخداافزار بر برنامهبرعهده دارد. به طور خاص، این نرم

های كند. در این راستا، از فرآیندهای شناسایی صالحیتانسانی جدید تمركز می

نیروی كار الزم برای برآورده كردن اهداف استراتژیک دستگاه اجرایی پشتیبانی 

های انتخاب كاركنان با كیفیت باال و كارآمد افزار همچنین از روشكند. این نرممی

های شایسته پشتیبانی های مناسب، مطابق با اصول سیستمها و صالحیتبا مهارت

كند. این رویه شامل توسعه یک استراتژی و برنامه مربوط به كاركنان، می

 شود.های قبل از استخدام میرسانی شغل خالی، و آغاز فعالیتاطالع

های منابع انسانی شامل ی در كلیه حوزهماژولی كه پشتیبان تدوین برنامه منابع انسان تدوین برنامه منابع انسانی .3-1-1

جذب، استخدام، آموزش، رفاه، مرخصی و مأموریت، ارزشیابی، مدیریت مسیر شغلی، 

های مذكور، حضور و غیاب، بازنشستگی و ... است. این برنامه در هر یک از حوزه

گذاری، زمانبندی، برآورد هزینه، تحلیل مخاطرات و تخصیص منابع هدف شامل

 است.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 مدت و درازمدت حوزه منابع انسانیتعیین اهداف كوتاه -

 ریزی و زمانبندی عملیات اجرایی منابع انسانیبرنامه -

 برآورد هزینه منابع انسانی -

 تخصیص منابع انسانی -

 تحلیل مخاطرات در حوزه منابع انسانی -

 

پایش و بروزرسانی برنامه منابع  .3-1-2
 انسانی

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:

 برنامه سنجش تحقق اهداف -
 منابع انسانی اهداف حوزهسنجش مشاركت )كاركنان( در  -
 های منابع انسانیبازنگری و اصالح برنامه -
 نفعانروز شده به ذیهای بهرسانی و ارائه برنامهاطالع -

 تحلیل بازخورد پیشرفت برنامه منابع انسانی -

 نیاز منابع انسانیبرآورد  .3-1-3

 
برآورد نیاز سازمان به منابع انسانی به تفکیک ماژولی كه شامل كاركردهای 

سازمانی و محل جغرافیایی خدمت، با درنظر های سازمانی، تخصص، واحدپست

گرفتن وضعیت فعلی منابع انسانی، تغییرات ساختار سازمانی و نیازهای آینده 

 ی زیر است:شود. همچنین شامل كاركردهامی

 یانسان منابع کیاستراتژ یازهاین ییشناسا -
 موردنیازهای ها و مسئولیتنقش یینتع -
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 های موردنیاز سازمانآوری مهارتجمع -
 های منابع انسانیتعیین هزینه -
 تعیین معیارهای مربوط به منابع انسانی سازمان -

 ریزی برای موارد استخدامی با فوریتبرنامه -

های جذب نیرو )شامل جذب از طریق انتقال كلیه امور مربوط به مدیریت درخواست جذب و استخدام .1-2

و مأموریت(، غربالگری و انتخاب داوطلبین، جذب نیروی جدید، استخدام و مدیریت 

 .شودیم انجام ستمیس نیا دراطالعات داوطلبین 

 :است ریز یكاركردها شامل ماژولی كه های جذب نیرومدیریت درخواست .3-2-1

 های جذب نیروتعیین روش -

 یابی نیرومنبع -

 مدیریت جذب از طریق انتقال و مأموریت -

 هی كردن درخواست جذب نیروگآ -
 كننده مشاغلهای داخلی یا خارجی آگهیسایتمدیریت وب -
 درخواست جذب نیرو یروزرسانب -
مدیر استخدام )به ویژه،  نیرونفعان مرتبط با جذب ذیمطلع كردن  -

 (كننده

 تاریخ درخواست جذب نیرومدیریت  -

 پشتیبانی از شناسایی استعدادها -

 تعریف فراخوان مربوط به جذب استعدادها -

 هاایجاد بانک سواالت آزمون استعدادیابی و بانک شاخص -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: مدیریت اطالعات داوطلبین .3-2-2

 زمینه داوطلبینآوری اطالعات پیشجمع -
 متقاضی( یایجاد پرونده )برا -
 اطالعات متقاضی  ثبت -
 بندی جایگاه و سطح تجربهتکمیل طبقه -

 اندآرشیو و حفظ سوابق كسانی كه استخدام نشده -

 ایجاد مخزن استعدادها -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: غربالگری و انتخاب داوطلبین .3-2-3

 هاتعریف مصاحبه استعدادیابی و امتیازدهی برای شاخص -

 شركت در آزمون استخدامیصدور كارت  -

 برگزاری ارزشیابی برای هر دوره استعدادیابی -

 مصاحبه با داوطلبین -
 آزمون داوطلبین -
 امتیازبندی افراد شایسته -

 صدور كارنامه آزمون استخدامی -

 انتخاب و رد نمودن داوطلبین -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: جذب نیروی جدید .3-2-1

 شغل به نیروی جدید تدوین و ارائه پیشنهاد -
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 در مورد پیشنهادبا نیروی جدید مذاكره  -
 استخدام داوطلب -

 دیجد كاركنان كار به شروع و ورود فاتیتشر و مراحل انجام بانیپشت ماژولی كه كار آغاز فاتیتشر .3-2-1

ی، پرسنل پرونده لیتشک ،فیوظا صیتخص ،بدو خدمت یهاآموزش و معارفه مانند

 .است تخصیص محل كار و تجهیزات

 .كندیم یبانیپشت...  و قرارداد دیتمد ،یاستخدام تیوضع رییتغ امور از كه یماژول استخدامی تیوضع دیتمد و رییتغ .3-2-1

 ی زیر است:كاركردها شامل ماژول نیا

 دریافت درخواست تغییر یا تمدید -

 بررسی/تائید درخواست تغییر یا تمدید -

 ارجاع و ارسال مدارک به مسئول مربوطه -

 پرونده كارمندبررسی  -

 های موردنیازپوشش برگزاری جلسات و كارگروه

 استعالم از هسته گزینش -

 ارسال به كارگزینی جهت صدور حکم -

 ارسال به حسابداری/بایگانی -

 ارتقاء، ع،یترف ت،یوضع رییتغ استخدام،) احکام انواع صدور به مربوط امور هیكل ی، احکام و قراردادهانیکارگز .1-1

و رسیدگی به  قراردادها تیریمد ی،پرسنل یقراردادها انواع ،...( و یمرخص مأموریت،

 .شودیم انجام ستمیس نیا درتخلفات 

 و ضوابط براساس كاركنان یپرسنل احکامانواع  ابالغ و رییتغ صدور، ماژولی كه احکام انواع صدور .3-3-1

 .دارد عهده به را یمقطع ای یادوار صورت به مرتبط مقررات

 كاركردهای زیر است:این ماژول شامل 

های اداری مربوط به تعیین عوامل حقوقی مانند فرم مدیریت انواع فرم -

العاده سختی العاده مخصوص و فرم تعیین فوقپیشنهاد برقراری فوق

 شرایط محیط كار

 صدور احکام به صورت انفرادی و گروهی -

 هاامکان صدور خودكار اصالحیه -

 تعریف انواع حکم -

 صدور احکام معوق -

 صدور خودكار احکام ناشی از تغییر در قوانین و مقررات -

صدور احکام جدید استخدام به صورت آزمایشی، رسمی و قرارداد  -

 كاركنان پیمانی

صدور احکام كارگزینی انتصاب، ترفیع، ارتقاء رتبه، افزایش حقوق  -

 سالیانه، تشویق و نظایر آن.
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 صدور احکام خودكار افزایش سنواتی -

 به امور استعفا صدور احکام مربط -

 صدور احکام مربوط به امور بازنشستگی -

 صدور احکام مربوط به امور فوت -

 صدور احکام مربوط به امور اخراج -

 صدور احکام مربوط به امور ازكار افتادگی -

 صدور احکام مربوط به امور بازخریدی -

 صدور احکام مربوط به امور آماده به خدمت -

 ه خارج از سازمانصدور احکام مربوط به امور مامویت ب -

 صدور احکام مربوط به امور ماموریت به داخل سازمان -

 صدور احکام مربوط به امور انتقال دائم به خارج از سازمان -

 صدور احکام مربوط به امور انفصال دائم و موقت -

 صدور احکام مربوط به تغییر محل جغرافیایی خدمت -

 صدور انواع ابالغیه -

 صدور انواع مرخصی -

 كارگزینی اصالحیصدور احکام  -

 و ی، نیروی كار خارجیقرارداد كاركنان یقراردادها به مربوط امور هیكل ماژولی كه قراردادها تیریمد .3-3-2

 .كندیم یبانیپشت را یانسان یروین نیمأت یمانکاریپ یهاشركت با قرارداد

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تنظیم قرارداد بر پایه عوامل حقوقی  -

 قرارداد اصالحیتنظیم  -

 تمدید قرارداد -

 كنترل پروانه كار اتباع خارجی -

 صدور قرارداد به صورت انفرادی و گروهی -

 صدور قراردادهای معوق -

عالوه بر تعیین مسیر شغلی كارمندان بر اساس نیازهای سازمان  ماژولی كه یشغل ریمس تیریمد .1-4

 طیشرا صیتشخهای خود كارمندان، های موردنیاز( و ویژگیها و شایستگی)مهارت

 احکام و اسناد ابالغ و هیته و شانیا ییجاجابه و انتقال كاركنان، عیترف ای ارتقاء

 عیترف و ارتقا بر حاكم ضوابط تنوع و یدگیچیپ به توجه با. دارد عهده به را مربوطه

 ازین مورد اطالعات تمام از استفاده امکان یشغل ریمس تیریمد راهکار كاركنان،

 فراهم و اطالعات نیا دادن قرار اریاخت در با و داراست بارهنیا در را هاسازمان

 مصوب، عیترف و ارتقا یساختارها فیتعر منظوربه منعطف و مناسب یبستر كردن

 آورده فراهم آن، به مربوط یندهایفرآ و ساختارها نیا یاجرا یبرا را یمناسب بستر

 .كندیم فایا حوزه نیا یازهاین برآوردن در یموثر نقش بیترت نیا به و
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های موردنیاز، ساختار این ماژول، بر اساس اهداف و استراتژیهای سازمان، مهارت یشغل ریمس ریزیبرنامه .3-1-1

های موجود و ...، به ازای هر كارمند موارد زیر را مشخص سازمانی، نیروها و مهارت

 كند:می

 اهداف شغلی كارمند -

 های موردنیازشایستگیها و مهارت -

 ها و معیارهای ارزیابی كارمندشاخص -

 مسیر شغلی تعیین شده به ازای كارمند -

 های زیر است:ماژولی جهت مدیریت كلیه تغییرات شغلی كارمند كه شامل بخش مدیریت تغییرات شغلی .3-1-2

كند. تشخیص : فرآیند ترفیع و تنزل كاركنان را مدیریت میتنزل و عیترف -
 نیا فیاسناد مرتبط از جمله وظا هیو ته كاركنانع و تنزل شرایط ترفی

 .است بخش
 عهده به را مربوطه اسناد هیته و كاركنان ارتقاء طیشرا صیتشخ: ارتقاء -

 .دارد
 انتقال درخواست پردازش و افتیدر ی:سازمان پست رییتغنقل و انتقال و  -

را به عهده دارد. شامل  سازمان یهابخش ریسا به كاركنان دائم ای موقت
 كاركردهای زیر است:

o  درخواست جابجایی توسط پرسنل )در ارتباط با سیستم
 پیشخوان خدمات كارمندان(

o های بالتصدیمعرفی پست 

o تصدی پست به فرد 

o تعریف كمیته نقل و انتقال و جابجایی 
 موقت انتقال درخواست پردازش و افتیدرمأموریت به سازمان دیگر:  -

و نگهداری خالصه سوابق و اطالعات جهت  هاسازمان ریسا هب كاركنان
 مأموریت را به عهده دارد.

، مدیریت كاركنان یهاساعت قیتطب و دییتأ ارسال، یهاتیقابل یدارا كه یافزارنرم کارکرد کارمندان .1-5

 .است كاری و تقویمزنی، مدیریت شیفتهای كارت ساعتدستگاه

 استعالم به پاسخ مرتبط، یهاداده ثبت و یمرخص درخواست پردازش و افتیدر

 با مرتبط یهاداده و احکام گزارش و پردازش ثبت، و كاركنان یمرخص مانده

 .شودیم انجام ستمیس نیا درنیز  كاركنان مدت بلند ای روزانه ،یساعت مأموریت

های كارت مدیریت دستگاه .3-1-1
 یزنساعت

ی و دریافت اطالعات زنهای كارت ساعتدستگاهماژولی كه مدیریت اتصال به انواع 

 ها را به عهده دارد.از آن

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 كاری، ...(كاری، اضافهتنظیم پارامترهای حضور و غیاب )شیفت -

 بارگذاری لیست كاركنان و مدیریت تغییرات آن -

 استخراج و تخلیه اطالعات كاركرد -

 افزارهای موردنیازتارتباط با انواع سخ -
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های این سیستم )و بر اساس اطالعات دریافتی در ارتباط با سایر ماژول ماژولی كه حضور و غیاب .3-1-2

زنی، اطالعات تقویم، شیفت، مرخصی و مأموریت(، های كارت ساعتاز دستگاه

 .كندیمو مدیریت  ثبت را ، حضور و غیابلیتعج و ریتأخ خروج، ورود، اطالعات

 همچنین شامل كاركردهای زیر است:

 هاتنظیم نواقص و كسر كار در مدیریت ماه -

 محاسبه حضور و غیاب براساس محل خدمت -

 های حضور و غیابتعریف تاریخ مهلت درخواست -

نمایش وضعیت حضور و عدم حضور پرسنل )ماموریت، غیبت، مرخصی،  -

 كار، تاخیر، تعجیل و تعلیق( به تفکیک واحدهای سازمانی اضافه

 ارسال اطالعات عملکرد ادواری -

های مختلف شامل روزهای كاركرد عادی، تعطیالت رسمی، غیررسمی تعریف تقویم و شیفت كاری میتقو تیریمد .3-1-3

 و یباالدست مقررات و نیقوان اساس بر های كاریو ... و نیز تعریف و ویرایش شیفت

 ی بر عهده این ماژول است.سازمان

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف انواع كدهای حضور )عادی، شب كار، حذف كارت( -

 تعریف انواع شیفت تردد -

 تعریف انواع تقویم كاری و امکان تخصیص هر روز به یک كد حضور -

 ها به تقویم كاریتخصیص شیفت -

 رسمی كشورتعریف شیفت پایه و تعریف تعطیالت  -

 هااختصاص پرسنل به انواع شیفت -

 تعریف انواع مجوز خاص مانند شیردهی، ایثارگری و ... -

 تعریف تقویم اختصاصی برای پرسنل -

ی، بدون استعالج ،یاستحقاق ،یساعت جمله از هایمرخص انواع تیریمد ماژولی كه یمرخص .3-1-1

 .دارد عهده به را یاضطرارو  حقوق

 كاركردهای زیر است:این ماژول شامل 

 تعریف انواع مرخصی براساس قوانین وزارت كار و نیازهای سازمان -

 تخصیص مرخصی به صورت روزانه، ماهانه، سالیانه -

 تنظیم مرخصی برای استفاده به صورت روزانه یا ساعتی یا هر دو -

 اختصاص مرخصی به پرسنل -

 ذخیره مرخصی سالیانه برای پرسنل -

 های مرخصیدرخواست هایتخصیص تائید كننده  -

. كندیم یبانیپشت را كاركنان یكار یسفرهاها و مأموریت به مربوط امور ماژولی كه یكار مأموریت .3-1-1

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
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 تعریف انواع مأموریت )انفرادی یا گروهی( -

 درخواست تمدید مأموریت -

 تعیین نوع وسیله رفت و برگشت و محل اقامت -

 مأموریت اداری كمتر از یک روزمدیریت  -

 آموزش و توسعه جامع برنامه یک سازیپیاده و توسعه طراحی، كه یستمیس هامهارت توسعه و آموزش .1-6

و  هاآن مناسب صالحیت از اطمینان جهت)ابتدا و در حین خدمت( را  كاركنان

 .كندمی پشتیبانی كسب صالحیت الزم

شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی كاركنان، براساس وضعیت فعلی، ماژولی كه  یآموزش یازسنجین .3-1-1

های آینده سازمان های موردنیاز، استانداردهای شغلی و برنامهها و مهارتصالحیت

 را به عهده دارد.

 همچنین این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف نیازسنجی سازمانی در سه سطح شاغل، شغل و سازمان -

 زسنجی آموزشی شغل به مدل شایستگی و عملکرداتصال نیا -

 تعریف گردش كار برای دریافت نیازسنجی -

 های نظام آموزش كاركنانمدیریت فرم -

های آموزشی ادواری و مقطعی، شامل اهداف، ماژولی كه تدوین و تصویب برنامه ریزی آموزشیبرنامه .3-1-2

های ها و برنامهدورهها، مخاطرات، محتوای آموزش، عناوین ها، سیاستاولویت

 .دارد عهده به را یبندآموزشی، منابع، تقویم و زمان

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

های آموزشی مانند: آموزش امنیتی در ادارات دولتی، آموزش تعریف دوره -

 مقدماتی فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش تداركات و قرارداد و ...

 های موردنیازمشاورهریزی برنامه -

 تعریف اساتید و مربیان آموزشی -

 هاتعریف موسسات و محل برگزاری دوره -

اعتباربخشی و تعیین صالحیت مراكز و مؤسسات آموزشی متقاضی  -

 های آموزشیبرگزاری دوره

 دوره: تعریف برنامه -

o انتخاب دوره آموزشی 

o تعیین استاد دوره 

o تعیین موسسه و محل برگزاری 

o زمانبندی جلسات براساس تاریخ، روز و ساعت شروع و پایان 

o تعریف فرآیند ثبت نام در دوره آموزشی 

o افزودن پرسنل به دوره 
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 هاتقویم آموزشی ماهانه از دوره -

ایجاد گردش كار برای درخواست گواهینامه، مدرک، و نیازسنجی آموزش  -

 )در ارتباط با سیستم پیشخوان خدمات كاركنان(

 ه آموزش مجازیتعریف دور -

ها، حضور و های آموزشی برای كاركنان )مدیریت كالسماژولی كه از اجرای دوره های آموزشیاجرای دوره .3-1-3

 یبانیپشت شده هیته یآموزش یهابرنامه براساس ،...(غیاب مدرسین و كاركنان و 

 .كندیم

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

)خاتمه یافته، در حال برگزاری، در حال تعیین وضعیت برای دوره  -

 نام، آماده صدور گواهینامه، انصراف از برگزاری(ثبت

 ثبت هزینه حق التدریس استاد، هزینه ثبت نام و غیره -

 تعیین وضعیت برای فراگیران دوره -

 مدیریت حضور و غیاب فراگیران دوره به ازای هر جلسه -

 برگزاری دوره آموزشی به صورت مجازی -

 در یآموزش یهابرنامه و هادوره یبخش اثر و ییكارا یابیارز و سنجش از ماژولی كه یآموزش دوره یابیارز .3-1-1

 .كندیم یبانیپشت بهبود قابل نقاط نییتع و اجرا از پس ای نیح

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ها و استانداردهای ارزیابیها، مالکتعیین شاخص -

 نظرسنجیطرح پرسشنامه و  -

 تحلیل نتایج ارزشیابی -

 های آموزشیامتیازدهی به برنامه -

 آزمون برای سنجش آزمون و پسبرگزاری پیش -

و صدور  كنندگان شركت یابیارز .3-1-1
 نامهگواهی

ها را نامه برای آنكنندگان و صدور گواهیماژولی كه ارزیابی و امتحان شركت

 كند.پشتیبانی می

 كردهای زیر است:این ماژول شامل كار

 محاسبه و مدیریت نمرات -

 مدیریت پاسخنامه افراد  -

 های مختلفارائه گزارش -

 تعریف بانک سوال -

تعریف آزمون با امکان انتخاب سواالت از بانک سواالت، تعیین تاریخ و  -

 زمان شروع و پایان، تعیین مدت زمان آزمون

 تعریف شناسنامه آموزشی كاركنان -

 یا دیاساتارائه شده توسط ) یآموزش منابع یابیارز و ییشناسا از ماژولی كه یآموزش منابع تیریمد .3-1-1
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 لیتحو بر نظارت و)از طریق سیستم مناقصه و مزایده(  قرارداد عقد ،(هاآموزشگاه

 .كندیم یبانیپشت یآموزش منابع

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 درخواست منابع آموزشی -

 بارگذاری منابع آموزشی -

 بندی منابعسازماندهی و طبقه -

 سازینمایه -

ماژولی كه مدیریت امور كتابخانه را به عهده دارد. از جمله كاركردهای این ماژول  كتابخانه .3-1-1

 عبارتند از:

 تعریف و تکمیل پروفایل اعضای كتابخانه -

 تعریف و تکمیل عضویت در كتابخانه  -

 صدور كارت عضویت در كتابخانه -

 منابع موردنیاز كتابخانه تعریف و تکمیل فهرست -

 تعریف و تکمیل و اصالح منبع جدید در كتابخانه -

 تکمیل فرم درخواست منابع جدید -

 ذخیره اطالعات تحویل منبع درخواستی به متقاضی -

 ذخیره اطالعات تمدید منبع درخواستی به متقاضی -

 ذخیره اطالعات بازگشت منبع به كتابخانه -

 ان امانت، دفعات امانت منابعزمتعریف شرط در تعداد منابع، مدت -

 تعیین خودكار تاریخ بازگشت بر اساس نوع منبع  -

های تخصصی و یا شامل بحثهای مختلف ماژولی كه امکان مشاوره در زمینه مشاوره .3-1-1

های عمومی را، كه كارمند برای انجام وظایفش در سازمان نیاز دارد )مانند بحث

، مدیریت پروژه و ...(، فراهم HSEعات، حقوقی، قوانین و مقررات، فناوری اطال

 كند. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:می

 های عمومی و خصوصی برای پرسنلطرح پرسش -

 درج مطلب در قالب خبر، مقاله، معرفی كتاب -

 تعریف متخصص -

o انتخاب متخصص از پرسنل داخل یا افراد خارج از سازمان 

o  پاسخگویی، سوابق تجربی و تعریف اطالعاتی از قبیل حوزه

... 

o تعیین وضعیت فعال یا غیرفعال برای متخصص 

 ایجاد دسترسی برای مشاور -

 پاسخ به سواالت توسط متخصصین -

ها به كارمندان و ایجاد انگیزش در ی، پاداشرفاه امور هیكل انجام جهت ستمیس نیا و انگیزش رفاه .1-7
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ی، رفاه یسفرها سبدكاال، ،یمال زیجوا و هاقیتشو الت،یتسه طریق ارائه از آنها

 .است شده گرفته نظر در رهیغ خدمات درمانی و

ریزی پاداش، رفاه و انگیزش برنامه .3-1-1

 كارمندان
های مالی را با هدف های پاداشهای كارمندان و برنامهماژولی كه مدیریت پاداش

پشتیبانی نگهداری كارمندان شایسته و كارا و افزایش انگیزش كلیه كارمندان 

سازی كند. به طور مثال، شامل بخشی است كه طراحی، توسعه و پیادهمی

های پرداخت جبران عملکرد را با هدف شناسایی كارمندان واجد شرایط و ارائه برنامه

های باال، كه هم از طریق افزایش حقوق پایه و هم از طریق پاداش در قبال كارایی

 كند.شود، پشتیبانی میجام میهای پاداش عملکرد انپرداخت

 این ماژول كاركردهای زیر را دارا است:

های مالی، حقوق و های جبران عملکرد بر اساس سیاستتعیین نیازمندی -
 مزایا و منابع انسانی

تدوین ساختار و برنامه حقوق و مزایای ناشی از جبران عملکرد و  -
 های شغلیپاداش

 رقابتیها از منظر تحلیل مزایا و پاداش -

های پاداش و جبران عملکرد از طریق ارتباط با سیستم اجرای برنامه -
 حقوق و دستمزد

 های پشتیبانی و رفاه كارمندان )در محل كار و زندگی(تدوین برنامه -

 های ماندگاری و انگیزش كارمندانتدوین و بازبینی شاخص -

 های جبران عملکردمرور نتایج برنامه -

 تعریف تقویم رفاهی -

 ،ی كارمنداناحتیس و یارتیز یسفرهاماژولی كه پشتیبان كلیه امور مربوط به  اماكن رفاهی و اقامتی .3-1-2

 میتقو و یزیربرنامه ،و اماكن رفاهی و اقامتی به كارمندان مهمانسراها صیتخص

 استفاده از این اماكن است.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف اماكن اقامتی -

 ها و ظرفیتها شامل تعریف نوع و تعداد اتاقاتاقمدیریت  -

 های اعزامتعریف تاریخ -

 بندی اماكن اقامتیسهمیه -

 های مربوط به فرد و سازمان در هر مکانتعریف هزینه -

درخواست مکان اقامتی توسط كارمند )در ارتباط با سیستم پیشخوان  -

 خدمات كاركنان(

 سوابق تیریمد كاركنان، یبرا عمر و یاجتماع مهیب خدمات یبرقرار ماژولی كه مهیب .3-1-3

 .دارد عهده به را یامهیب ییایمزا و خدمات افتیدر یبرا كاركنان یمعرف ،یامهیب

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
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سوزی و تعریف انواع بیمه )بیمه تکمیلی، بیمه عمر و حوادث، بیمه آتش -

)... 

 بیمهمدیریت عقد قرارداد با شركت  -

 شدگاندریافت فهرست بیمه -

 ایثبت حوادث بیمه -

 ارزیابی خسارت -

 ایبررسی نتایج حوادث بیمه -

 پرداخت غرامت

مدیریت كلیه امور مربوط به حوزه سالمت و درمان كارمندان، مدیریت  ماژولی كه سالمت و درمان .3-1-1

 عهده به را یدرمان و یپزشک یهانهیهز جبران و كاركنان یبرا یدرمان مهیب خدمات

 .دارد

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ثبت كلیه سوابق پزشکی كارمندان -

 گیری اطالعات پزشکی و سالمت كارمندانگزارش -

 هاثبت كلیه قراردادها با مراكز درمانی و بیمارستان -

 ثبت كلیه خدمات بیمارستانی ارائه شده توسط سازمان -

 هاپرسنل و خانوار آن درمانی برای های بیمهثبت هزینه -

 تعریف مراكز درمانی -

 تعریف گروه خدمات درمانی و خدمات جزء -

 تعریف سقف تعهدات -

 تعریف قراردادهای مراكز بیمه -

 تعریف و اختصاص اعضای خانوار به افراد تحت بیمه -

 های مربوط به درمان پرسنل و اعضای خانوارثبت كلیه هزینه -

مرتبط با مشاوره، روانشناسی، امور مرتبط با سانحه دیدگان و ماژولی كه از امور  یمددكار .3-1-1

 نماید.های مالی مددكاری پشتیبانی میمددجویان و مساعدت

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 مدیریت امور مشاوره -

 استقرار روانشناس -

 پرداخت هزینه درمان -

 پرداخت مساعدت مالی به شاغلین دارای فرزند معلول -

 تهیه اروتز یا پروتزمدیریت  -

 آموزش حضوری و غیرحضوری -

 وام،) یمال التیتسه از استفاده درخواست پردازش و افتیدر شامل ماژولی كه هاقیتشو و التیتسه .3-1-1

 افتیدر یبرا انیمتقاض یمعرف و یبندتیاولو كاركنان،( الحسنه قرض مساعده،
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اعتباری،  یابزارها ها،نهیهزكمک) یعموم یمال التیتسه پرداخت ی ومال التیتسه

ها و كمک شود. در این ماژول، تشویقهای غیرنقدی..( میها، كمکتخفیف

ها )از جمله، كمک هزینه های مالی )نقدی و غیرنقدی( كاركنان و خانواده آنهزینه

تولد فرزند، كمک هزینه مهدكودک، ازدواج پرسنل، ازدواج فرزندان، فوت پرسنل، 

 ر، جایزه تحصیلی پرسنل و اعضای خانوار( نیز دیده شده است.فوت اعضای خانوا

های ها و باشگاهماژولی كه كلیه امور ورزشی از جمله تعریف و هماهنگی سالن یورزش امور .3-1-1

های ورزشی، صدور های ورزشی، تعریف و مدیریت تیمورزشی، تعریف رشته

نظرسنجی و نیازسنجی های ورزش، مدیریت رویدادهای ورزشی و برگزاری كارت

ورزشی )در ارتباط با سیستم پیشخوان خدمات كاركنان( جهت استفاده از خدمات 

 اماكن ورزشی را به عهده دارد.

ماژولی كه كلیه امور هنری و فرهنگی جهت رفاه كارمندان از جمله شركت در  امور فرهنگی و هنری .3-1-1

 كند.سینما، تئاتر، كنسرت موسیقی و گردشگری را مدیریت می

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های فرهنگی )سینما، تئاتر و ...(ثبت و ارائه بلیط مجموعه -

 مدیریت برگزاری اردوهای فرهنگی -

 ثبت اطالعات داوطلبین -

 دهی به داوطلبینبندی و نوبتاولویت -

 خاتمه خدمت .1-8

 

 

 ای موعد از شیپ ای یعاد یبازنشستگ یبرا الزم اقدامات انجام شامل ستمیس نیا

از كار افتادگی، فوت حین خدمت، انفصال، اخراج و انتقال دائم  كاركنان، دیبازخر

 .شودیم

 بازنشستگی .3-1-1

2.  
از موعد كاركنان و نیز از  ماژولی كه كلیه امور مربوط به بازنشستگی عادی یا پیش

ی این كارافتادگی و فوت حین خدمت كاركنان را به عهده دارد. از جمله كاركردها

 ماژول عبارتند از:

بررسی و تائید برقراری حقوق بازنشستگی و تعیین تغییرات حقوق و  -

 مزایای دو سال آخر خدمت

 مدیریت سوابق و محاسبه مدت خدمت -

 تعیین وراث قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه -

 مدیریت احکام مشتركین صندوق بازنشستگی -

 مدیریت فرم مشخصات كارمندان از كارافتاده -

مدیریت فرم مشخصات كارمندانی كه به سبب انجام وظیفه فوت  -

  كنند.می

ماژولی كه كلیه امور مربوط به دریافت و پردازش درخواست بازخرید كاركنان را به  بازخرید .3-1-2
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 عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 دریافت درخواست بازخرید -

 بررسی درخواست بازخرید -

 بازخریددریافت تائیدیه  -

 محاسبه میزان سنوات -

 صدور حکم بازخرید -

 انتقال .3-1-3

3.  
 .است( دائم) انتقال تیریمد شامل ماژولی كه

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 دریافت درخواست انتقال -

 دریافت تائیدیه از مبداً و مقصد -

 صدور حکم انتقال -

 كاركنان را به عهده دارد. ماژولی كه انجام اقدامات الزم در جهت درخواست انفصال انفصال  .3-1-1

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 دریافت حکم از مراجع قانونی -

 صدور حکم انفصال -

 ماژولی كه پشتیبان اقدامات الزم برای اخراج كاركنان است. اخراج .3-1-1

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ... دریافت حکم از مراجع قانونی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و -

 صدور حکم اخراج -

مدیریت اطالعات و سوابق  .1-9

 کارکنان
 شده گرفته نظر در كاركنان سوابق و لیپروفا اطالعات، تیریمد جهت ستمیس نیا

 .است

كاركنان و سوابق كاری،  پرسنلی هایپرونده و هافایلماژولی كه شامل كلیه  پرونده و سوابق كاركنان .3-9-1

 های آموزشی، افتخارات، عناوین، جوایز و ... ایشان است.ها، دورهتحصیلی، مهارت

 برخی كاركردهای این ماژول به شرح زیر است:

 ثبت و نگهداری مشخصات فردی -

ثبت و مدیریت مشخصات فردی، تحصیلی، سوابق آموزشی، سوابق  -

 ابیپژوهشی، سوابق تجربی، اجرایی و ارزشی

 ثبت و مدیریت اطالعات اعضای خانواده -

 ثبت و مدیریت اطالعات معرفان -

 ثبت و مدیریت اطالعات تشویقی و تنبیهی -

 ثبت و مدیریت اطالعات ایثارگری -
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 ثبت و مدیریت اطالعات سوابق داخل و خارج سازمان -

اطالعات كاركنان را فراهم وجو روی ماژولی كه امکان گزارش، استعالمات و پرس جو ودهی و پرسگزارش .3-9-2

 كند.می

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف پارامترهای گزارش -

 هاامکان ارائه انواع گزارش -

 استخراج انواع خروجی  -

 چاپ -

 كاركنان عملکرد به مربوط یهاادهسیستمی كه گردآوری، تجمیع، تلفیق و تحلیل د ارزشیابی کارکنان .1-11

 .دارد عهده به را عملکرد یریگاندازه یهاشاخص یمبنا بر سازمان

های سنجش و ارزیابی عملکرد كاركنان، ماژولی كه تعیین محورها و شاخص یابیارزش یزیربرنامه .3-11-1

ها را به عهده زمانبندی ارزیابی، شیوه و فرآیند ارزیابی، ابزار ارزیابی و تعیین ارزیاب

های تعیین های سنجش و ارزیابی بر اساس همان معیارها و شاخصدارد )شاخص

 قیتدق ای/و آنها از یاا انتخاب زیرمجموعهی، بشغل ریمس یزیربرنامهشده در هنگام 

 (.مشخص خواهد شد آنها

 شامل كاركردهای زیر است:

ریزی ارزشیابی عملکرد كارمندان )رسمی، قراردادی، پیمانی، برنامه -

 دوركار( و مدیران

های گذاری شاخصگذاری ارزیابی، مقیاستعیین جزئیاتی مانند شاخص -

 اجرای برنامهبندی ارزیابی، مرحله

 تعریف و مدیریت مدل ارزیابی -

 تعریف مدل شایستگی برای هر پست سازمانی -

 هاتعیین وزن شاخص -

 تعریف دوره ارزشیابی در یک بازه زمانی -

های مرتبط با عملکرد پرسنل و سایر نتایج ماژولی كه ثبت، گردآوری، تجمیع داده یابشیارز یاجرا .3-11-2

 شود.ارزشیابی را شامل می

 ماژول شامل كاركردهای زیر است:این 

 ارزیابی كاركنان در فواصل معین و به طور رسمی -

 ارزیابی مشاغل مدیران -

 ارائه نتایج ارزیابی -

 ارائه كارنامه و اعمال امتیاز برای هر فرد -

 اتصال نتایج ارزشیابی به پرونده پرسنلی -
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نتایج ارزیابی عملکرد كاركنان را به عهده  گیری رویماژولی كه تحلیل و گزارش دهی ارزشیابیتحلیل و گزارش .3-11-3

 دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف پارامترهای تحلیلی -

 رسم نمودارهای تحلیلی بر اساس نتایج ارزشیابی -

 بندی نتایججمع -

 دهیتعریف پارامترهای گزارش -

 ارائه گزارش -

 چاپ -

 در یمشاركت تیریمد جیترو منظور به یسازمان تحوالت از یکی شنهاداتیپ نظام نظام پیشنهادات .1-11

و  شنهادهایپ یبررس و رشیپذ نظام، نیا از یریگبهره با. است نهادها و هاسازمان

 قرار هاسازمان كار دستور در پرسنل مشاركت تحقق یسازنهیزم منظور به انتقادها

 .ردیگیم

نظام پیشنهادات كه شامل ماژولی جهت مدیریت اطالعات مبنایی مربوط به  تعریف نظام .3-11-1

 كاركردهای زیر است:

 تعریف اركان و اعضاء -

 تعریف وظایف مسئولین نظام پیشنهادات -

 های كارشناسانتعیین وظایف گروه -

 تعریف دبیرخانه نظام پیشنهادات -

 چگونگی بررسی پیشنهادها و اعالم نتیجه توسط مسئولین -

 های ارزیابی نظام پیشنهاداتتعیین شاخص -

 رزیابی پیشنهادات تصویب شدهچگونگی ا -

 تعیین مبلغ پاداش پیشنهاد -

 های مصوبتعیین نحوه پرداخت پاداش -

الزحمه كارشناسان و اعضای كمیته )در ارتباط با تعین نحوه پرداخت حق -

 سیستم حقوق و دستمزد(

 هانامهبررسی مقررات و آیین -

 ریزی جلسات اعضای كمیتهبرنامه -

های سازمانی نیاز به ارائه پیشنهاد هست و در كمک به بررسی اینکه در كدام حوزه شنهاداتیپ یازسنجین .3-11-2

 هایی؟هر حوزه، در چه زمینه

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های نیازمندیتعریف و تعیین حوزه -

 های نیازمندیتعریف و تعیین زمینه -
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 هادهی نیازمندیبندی و اولویتدسته -

 هااعالم نیازمندی -

ریزی ماژولی كه از فراخوان و جذب پیشنهادات و انتقادات )چه طبق فراخوانی برنامه  شنهاداتیپ جذب و فراخوان .3-11-3

 كند.های مختلف سازمانی پشتیبانی میشده و چه به صورت موردی( از كانال

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 طراحی فراخوان پیشنهادات -

 پیشنهاداتاعالم فراخوان  -

 دریافت پیشنهادات -

ماژولی كه بررسی و ارزیابی موارد مطرح شده، چه در پاسخ به فراخوان و چه به  ی ابیارزبررسی و  .3-11-1

 شکل موردی را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های ارزیابی نظام پیشنهاداتسازی شاخصنهایی -

 مدیریت اعتراض فرد پیشنهاد دهنده -

 ارسال پیشنهاد برای كارشناسان -

 ارسال پیشنهاد برای مجریان -

 بندی پیشنهاد با توجه به وضعیت پیشنهاددسته -

 مدیریت روابط کارکنان .1-12

4. (6ERM) 

5.  

 ارتباطات شامل كاركنان نیب یهاتیفعال و ارتباطات تیریمد یبرا ستمیس نیا

 ،یرسازمانیغ و( یادارهای حوزه خدمات ستمیس با ارتباط قیطر از) یسازمان

 .است شده گرفته نظر در یگروه مذاكرات تیریمد و یكار یهامشاركت تیریمد

ماژولی كه نحوه ارتباط بین كاركنان با یکدیگر، كاركنان )به صورت فردی یا در  پایش روابط كاركنان .3-12-1

قالب نهادهای صنفی كاركنان( با سازمان و كاركنان با خارج سازمان را بر اساس 

پیشبرد اهداف های تعریف شده، و به منظور معیارهای مشخص و چک لیست

كند. همچنین تمامی یش میمدیریت و پا سازمان و رعایت قوانین و مقررات كار،

های مثبت و منفی كاركنان نسبت به سازمان و افراد را جهت مواضع و نگرش

ها، انتقادات، اعتراضات، شکایات و كند )شامل قدردانیهای بعدی ثبت میتحلیل

.)... 

 یشناسمردم و یشناسجامعه ،یروانشناسروابط از منظر  لیكه سنجش و تحل یماژول روابط لیتحل و سنجش .3-12-2

 را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

                                                      
1 Employee Relationship Management 
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 هاتعریف و تکمیل پرسشنامه -

 ارزیابی اولیه نتایج نظرسنجی -

 تحلیل توسط متخصص -

دهد تا سازمان این امکان را می كاركنانافزار پیشخوان خدمات كاركنان به نرم  پیشخوان خدمات کارکنان .1-11

های معمول و مورد نیاز در سازمان را بدون نیاز به تماس با سادگی بتوانند فعالیتبه

این سیستم به صورت یک سیستم سلف  واحدهای مختلف سازمان انجام دهند.

های خود در ارتباط با سرویس در اختیار كلیه كارمندان سازمان است تا درخواست

های سازمانی را از طریق آن های مدیریت سرمایه انسانی و سایر حوزههتمام حوز

های مربوط ها و تراكنشارائه دهند. همچنین امکان مشاهده سوابق كلیه درخواست

های مختلف منابع انسانی، مالی و ...( از طریق این سیستم به یک كارمند )در سامانه

های حوزه مدیریت سرمایه سیستم شود. بنابراین این سیستم با اغلبفراهم می

های دیگر مانند مدیریت منابع مالی، خدمات های حوزهانسانی و برخی سیستم

 اداری، خدمات فناوری اطالعات و ... در تعامل است.

در راستای تعریف اطالعات پایه موردنیاز سیستم پیشخوان خدمات كاركنان و  پیکربندی خدمات كاركنان .3-13-1

 م، این ماژول شامل كاركردهای زیر است:پیکربندی این سیست

 تعیین نوع دسترسی )عمومی و اختصاصی( خدمت -

 تعیین بازه زمانی ارائه خدمت -

 فعال و غیرفعال كردن خدمت -

 تخصیص افراد به یک خدمت -

 حذف كارمند خاص از افراد تخصیص داده شده -

 حذف گروهی كارمندان اختصاص داده شده -

 شامل كاركردهای زیر است:این ماژول  هامدیریت درخواست .3-13-2

 دریافت درخواست از كارمند -

های مرتبط مانند كارگزینی، مدیریت مسیر ها به سامانهارسال درخواست -

ها، رفاه و انگیزش، شغلی، كاركرد كاركنان، آموزش و توسعه مهارت

های حوزه تداركات انتقال و بازنشستگی، نظام پیشنهادات، برخی سامانه

ها، برخی های حوزه مدیریت و نگهداشت داراییو انبار، سامانه

های حوزه مدیریت خدمات فناوری اطالعات، مدیریت دانش، سامانه

های حوزه خدمات مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری، اغلب سامانه

های نمونه ای. برخی درخواستاداری، حقوقی و روابط عمومی و رسانه

 به صورت زیر است: 

o درخواست كاال 

o ست وسیله نقلیهدرخوا 

o درخواست شركت در دوره آموزشی 
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o درخواست دریافت گواهی پایان دوره آموزشی 

o درخواست خدمات رفاهی 

o درخواست مرخصی 

o هانامهها و معرفیدرخواست انواع گواهی 

o درخواست جابجایی و نقل و انتقال 

 های مرتبطدریافت پاسخ از سامانه یا سامانه -

 نهایی به كارمند ها و ارائه پاسختجمیع پاسخ -

 ارائه وضعیت درخواست در هر لحظه -

ها و امکان مشاهده نتایج و سوابق مرتبط با كلیه اطالعات، درخواست -

های مختلف منابع انسانی، های مربوط به یک كارمند در سامانهتراكنش

مالی و ... مانند كارگزینی، مدیریت مسیر شغلی، كاركرد كاركنان، آموزش 

ها، رفاه و انگیزش، انتقال و بازنشستگی، مدیریت و توسعه مهارت

اطالعات و سوابق كاركنان، ارزشیابی كاركنان، مدیریت روابط كاركنان، 

نظام پیشنهادات، حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری پیمانی، برخی 

های حوزه مدیریت و نگهداشت های حوزه تداركات و انبار، سامانهسامانه

های حوزه مدیریت خدمات فناوری اطالعات، امانهها، برخی سدارایی

های مدیریت دانش، مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری، اغلب سامانه

 ایحوزه خدمات اداری، حقوقی و روابط عمومی و رسانه

ماژولی جهت نظرسنجی از كارمندان بابت خدمات ارائه شده كه شامل كاركردهای  نظرسنجی .3-13-3

 زیر است:

 بانک سوالامکان تعریف  -

o های مشخصبندی سواالت در گروه پرسشنامهدسته 

o ایتعریف سواالت متنی و یا گزینه 

 تعریف نظرسنجی  -

o انتخاب سواالت نظرسنجی از بانک سواالت 

o تعیین زمان برای نظرسنجی 

 افزودن پرسنل به نظرسنجی -

 محاسبه نمرات و میانگین برای هر شاخص از سواالت -

 ر پایان نظرسنجینمایش پاسخنامه افراد د -

 هاگزارش جزئیات پاسخ -

 تعیین سوال به همراه امتیازات مربوط به هر گزینه -

سیستمی كه دریافت، ثبت و رسیدگی به گزارش تخلفات اداری كاركنان و پشتیبانی  مدیریت کمیته انضباطی .1-14

 از تعیین و اعمال مجازات كاركنان متخلف را به عهده دارد.

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: یانضباط سازماندهی .3-11-1

 نامه سازمانتعریف انواع موارد انضباطی براساس آیین -
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 نامه سازمانتعریف انواع نتایج موارد انضباطی براساس آیین -

 پوشش اطالعات مربوط به برگزاری انتخابات كمیته انضباطی -

 تعریف شرایط داوطلبی و بررسی شرایط فرد داوطلب -

سوابق داوطلب، شرایط عملکردی، اخالقی و  درج مواردی از قبیل -

 انضباطی برای داوطلب

 مدیریت اطالعات نفرات كمیته انضباطی -

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است: یانضباط مدیریت موارد .3-11-2

مدیریت جلسات كمیته )از طریق سیستم مدیریت همکاری سازمانی،  -

 ماژول مدیریت جلسات(

 بررسی موارد انضباطی -

 پرونده مورد انضباطی برای كارمند و حکم صادره برای فردتعریف  -

 درج نتایج حکم پرونده انضباطی برای فرد -

 ثبت مورد انضباطی در پرونده پرسنلی -

تعریف و اختصاص اقدام كننده برای نتایج موارد انضباطی برای پیگیری  -

 مورد انضباطی ثبت شده برای افراد
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 توضیح گروه سیستم/سیستم/ماژول

)بر مبنای اهداف و راهبردهای های كاربردی كه از مدیریت منابع مالی سازمان برنامه مدیریت منابع مالی .4

 كنند. پشتیبانی می شوند( ریزی استراتژیک تعیین میسازمان كه در سیستم برنامه

سازمان شامل درآمدهای این سیستم مدیریت، تسریع و بهبود تامین كلیه وجوه مالی  تأمین مالی و اعتبارات .4-1

ها و نیز كسب درآمدهای هزینهها و كمکعمومی، درآمدهای اختصاصی، تسهیالت، وام

 گذاری و مشاركتی را برعهده دارد.های سرمایهحاصل از مشاركت در طرح

امکان های بودجه عمومی كه ماژولی كه پشتیبان شناسایی یا پیشنهاد منابع و ردیف مدیریت درآمدهای عمومی .1-1-1

ها وجود دارد، تعیین الزامات قانونی و اجرای اقدامات الزم تأمین منابع مالی سازمان از آن

 برای استفاده از این منابع است.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 شناسایی كلیه درآمدهای عمومی قابل تخصیص -

 تعیین الزامات قانونی -

 سنجی تخصیص درآمدهاامکان -

 یری تخصیص درآمدهادرخواست و پیگ -

ها، ماژولی كه پشتیبان شناسایی یا پیشنهاد منابع درآمد اختصاصی ناشی از مأموریت مدیریت درآمدهای اختصاصی .1-1-2

های خدمات اختصاصی ها و وظایف قانونی سازمان، تعیین و بازنگری تعرفهفعالیت

 آمدها است.مندی از این درسازمان و اجرای اقدامات الزم برای تصویب و بهره

مدیریت تسهیالت، وام و كمک  .1-1-3
 هاهزینه

ها، تسهیالت مالی و های استفاده از وامماژولی كه پشتیبان شناسایی و تحلیل فرصت

های های داخلی و خارجی به منظور تأمین منابع مالی الزم برای اجرای طرحكمک هزینه

مدیریت و نظارت بر كمک ای یا انجام وظایف جاری سازمان است. همچنین توسعه

 ها را به عهده دارد.هزینهها و دریافت پیشنهادات كمک هزینه

های مدیریت طرح .1-1-1
 گذاری و مشاركتیسرمایه

های گذاری مرتبط با مأموریتهای سرمایهماژولی كه پشتیبان شناسایی و مطالعه فرصت

وكار های توجیهی كسبیه طرحها و تهسنجی فنی و اقتصادی این فرصتسازمان، امکان

گذاری و تایید پروژه از سیستم حسابداری ریزی سرمایه)در ارتباط با ماژول برنامه

ها در تأمین گیری از این فرصتگذاری و تملک دارایی( برای بهرههای سرمایهپروژه

مشاركت های منابع مالی مورد نیاز سازمان است. همچنین بررسی، تحلیل و تصویب طرح

ها را به عهده های سازمان و تأمین زیرساختعمومی و خصوصی برای توسعه فعالیت

 دارد.

بندی و ریزی، بودجهبرنامه .4-2

 تحلیل مالی
های آینده و های هزینههای انجام شده جهت تعیین اولویتماژولی كه از تمامی فعالیت

كند. های آینده در طی یک دوره مشخص پشتیبانی میبینی دقیق بودجه و هزینهپیش
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آوری و استفاده از اطالعات عملکرد برای ارزیابی اثربخشی افزار شامل جمعاین نرم

بندی( و تخصیص بودجه های بودجه و توزیع حقوقی )تقسیماولویتها و ایجاد برنامه

 برای دستیابی به نتایج مناسب است.

بینی های پیشی، درآمدها و هزینهادوره یمال یهاینیبشیپ تهیهماژولی كه پشتیبان  بینی مالیپیش .1-2-1

بینی جریان ها و پیشهای سود و زیان، ترازنامهبینی صورتشده در یک دوره مالی، پیش

 نقدی است.

 قوانین بودجه، و برنامه قانون نظیر بودجه به مربوط مقررات و قوانین ماژولی كه از ثبت بندی بودجه .1-2-2

 بودجه قوانین و آن هایپیوست و ساالنه بودجه بخشنامه توسعه، ساله های پنجبرنامه

ای، تملک های هزینهساالنه، تدوین و پیشنهاد انواع بودجه ساالنه سازمان در بخش

ای و ...، ثبت اطالعات و تنظیم درخواست تخصیص بودجه، پیگیری های سرمایهدارایی

كند. این ماژول از نتایج ارزیابی تصویب و ابالغ این بودجه در مراجع قانونی پشتیبانی می

 یهاینیبشیپها و نیز نامهبودجه دوره قبل، قوانین، مقررات و بخشاثربخشی برنامه 

كند. این ماژول پیگیری تخصیص، دریافت بودجه عمومی از ی استفاده میادوره یمال

 و مدیریت سازمان عمل مورد هایفرم در بودجه اطالعات ربط، ثبتمراجع ذی

 تفکیک به بودجه دستگاه، ثبت اطالعات نظر مورد هایهمچنین فرم و كشور ریزیبرنامه

 دستگاه را نیز به عهده دارد. نظر مورد واحد ترین جزئی تا واحدها

 بودجه اصالحات، اعمال بودجه هایتیمحدود تیریمدی، اضاف بودجه كنترلماژولی كه  كنترل و  تفریغ بودجه .1-2-3

كند. همچنین بررسی های تملک دارایی را پشتیبانی میو كنترل اعتبارات بودجه طرح

كرد اعتبارات بودجه سازمان از نظر تطابق با قوانین و مقررات حاكم و نحوه تأمین و هزینه

شناسایی و گزارش موارد عدم رعایت مقررات در اجرای بودجه مصوب ساالنه را به عهده 

 دارد.

ماژولی كه پشتیبان ارزیابی اثربخشی بودجه درنظر گرفته شده و اجرا شده، تجزیه و  اثربخشی بودجهارزیابی  .1-2-1

تحلیل انحراف معیار بین بودجه و پیش بینی از یک سو و رفتار مالی واقعی از سوی دیگر 

 است.

ها، بدهیماژولی كه بررسی و تحلیل مالی رویدادها و روندهای مالی سازمان، تحلیل  تحلیل مالی .1-2-1

های سود و توسعه راهکارهای بهبود وضعیت مالی را ها، حاشیهها و هزینهدرآمدها، دارایی

 به عهده دارد.

ها و حسابداری بهای تمام شده و سود افزاری كه شامل كنترل و مدیریت هزینهنرم حسابداری و کنترل هزینه .4-1

 شود.می

گذاری مراكز اصلی و فرعی هزینه سازمان، براساس ماژولی كه شناسایی، تعریف و شناسه تعیین مراكز هزینه .1-3-1



 

  45 

وم
 د

ل
ص

ف
 

 گیری مالی را به عهده دارد.اهداف گزارش

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 بندی مراكز هزینهبندی و طبقهگروه -

 تعریف مراكز هزینه -

 جانمایی مراكز هزینه -

 ای هزینههتعریف انواع فصول، مواد و ردیف -

بینی ای براساس مراكز هزینه پیشهای جاری و توسعهماژولی كه تسهیم و تفکیک هزینه هاتسهیم هزینه .1-3-2

 شده و ضوابط و مدارک مرتبط را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های تسهیم هزینهتعریف مدل -

 های تسهیم هزینهتخصیص مدل -

 های زمانی تعریف شدهبازه اعمال تسهیم هزینه در -

است؛ با  هانهیهز یبرخ كاهشها با هدف ماژولی كه پشتیبان اجتناب از برخی هزینه كنترل هزینه .1-3-3

 كاركردهای زیر:

 های اصلی هزینهتعیین پیشران -

 ایهای هزینهگیری پیشرانسنجش و اندازه -

 های كلیدی )كه قابل چشم پوشی نیستند(تعیین فعالیت -

 استفاده یسازنهیبه یبرا مختلف یندهایفرا در ییدارا منابع صیتخص ای عیتوز -
 سازی هزینهو بهینه

ها / خدمات ماژولی كه محاسبه ادواری یا مقطعی قیمت تمام شده كاالها / دارایی حسابداری بهای تمام شده .1-3-1

 های ثبت شده برای مراكز هزینه به عهده دارد.سازمان را براساس هزینه

 شامل كاركردهای زیر است:این ماژول 

محاسبه قیمت تمام شده هریک از محصوالت و خدمات به تفکیک فصول،  -

 های هزینهمواد و ردیف

های در جریان تکمیل به تفکیک فصول، مواد و محاسبه قیمت تمام شده دارایی -

 های هزینهردیف

ای به تفکیک های سرمایههای تملک داراییمحاسبه قیمت تمام شده طرح -

های هزینه و به تفکیک منابع ها به تفکیک فصول، مواد و ردیفهای آنپروژه

 تامین اعتبار

های مستقیم به كاركنان در فعالیت های پرسنلی و سایر پرداختیمحاسبه هزینه -

 مربوط

 محاسبه هزینه لوازم مصرف شدنی در فعالیت مربوط -

 محاسبه هزینه لوازم مصرف نشدنی در فعالیت مربوط -

 هاهای سربار یا غیرمستفیم اجرای فعالیته هزینهمحاسب -
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 های مطالعاتیمحاسبه هزینه -

 های هر واحد سازمانهای فعالیتمحاسبه هزینه -

 ها به تفکیک معاونتمحاسبه هزینه -

 ها به تفکیک فردمحاسبه هزینه -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: حسابداری مركز سود .1-3-1

موجب  كه سازمان درونیا مركز  واحد هر از یناش یهاانیز و سود نییتع -1
 .شودیم آوریسود

 گزارش سودآوری -2

ها و ها و تعدیالت آنها، مدیریت دریافتسیستمی جهت ثبت و پردازش صورتحساب های دریافتنیحساب .4-4

  مدیریت وصول مطالبات سازمان است.

های مندرج در صورتحساب از طریق هزینهماژولی كه ثبت جزئیات، مدیریت تعدیالت در  هامدیریت صورتحساب .1-1-1

(، انتشار credit memoو  debit memoبرگه بدهکاری و برگه بستانکاری )

debtors statement  وcreditors statement ، تعیین نحوه پرداخت

 مشتریان و رفع و رجوع مسائل و استعالمات موردنیاز را به عهده دارد.

 كاركردهای زیر است:ماژولی كه شامل  مدیریت دریافت .1-1-2

 تعریف انواع دریافت -

 های سازمان مدیریت و پردازش دریافتی -

 هاها و مغایرترفع اختالف -

 واریز وجوه نقدی -

 رسیدگی و ثبت در دفاتر مالی و حسابداری عمومی -

 های نقدیاستفاده از حواله -

ثبت عملیات واگذاری، وصول، تمدید تاریخ، استرداد و خرج كردن اسناد  -
 سررسیددار

 استرداد چک و سایر اوراق بهادار دریافتی -

 تسویه اوراق بهادار دریافتی -

آوری و تجمیع مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی و شناسایی، وصول و جمع ماژولی كه مدیریت وصول مطالبات .1-1-3

حقوقی بابت ارائه خدمات اختصاصی یا سایر مطالبات مالی را به عهده دارد. شامل 

 كاركردهای زیر:

 های حساب معوق؛ تحلیل مانده -

 های معوق؛ مذاكره با طرف حساب -

 تعدیل و تنظیم مانده مطالبات -

های سازمان در داخل و خارج از سیستمی جهت ثبت، پردازش و ممیزی تمام پرداختی ختنیهای پرداحساب .4-5

های و دستگاه دولتسازمان به  یهایبده وسازمان  مدت بلند یهایبده تیریمدآن، 

 اجرایی است.



 

  47 

وم
 د

ل
ص

ف
 

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: پرداختمدیریت  .1-1-1

 تعریف انواع پرداخت -

)به طور مثال برای  داخل در سازمان یهایپرداخت گونه همه پردازشثبت و  -
های مربوط به طور مثال برای پرداخت) آن خارج وپرداخت حقوق و دستمزد( 

 (تاخدم و هاكاال ها،ییدارا دیخربه 

 برگه قیطر از صورتحساب در مندرج یهانهیهز در التیتعد تیریمد -

 (credit memo و debit memo) یبستانکار برگه و یبدهکار

  creditors statement و debtors statement انتشار -

  کیالکترون یهاپرداخت تیریمد -

 حسابصدور چک پس از تایید ذی -

 هاپرداخت به مربوط استعالمات به پاسخ -

 استرداد چک و سایر اوراق بهادار پرداختی -

 تسویه اوراق بهادار پرداختی -

 :است ریز یكاركردها شامل كه یماژول پرداخت یزیمم .1-1-2

  هاصورتحساب یزیمم -

  كننده نیتام صورتحساب یاصل لیفا اساس بر پرداخت لیفا یسنجصحت -

 هاها و مغایرترفع اختالف -

 هاپرداخت دییتا -

را به عهده  (مشکوک الوصول و ...) یدولت یهایبده و مدت بلند یهایبده تیریمد هایبده تیریمد .1-1-3

 دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های بلند مدت و دولتیبندی بدهیشناسایی و طبقه -

 هاسنجی وصول بدهیبندی و امکاناولویت -

 پیگیری و ثبت نتایج -

 ریزی شدهدار و برنامهمدیریت تعهدات پرداخت زمان -

این سیستم به عنوان هسته مركزی حسابداری است كه كلیه امور مشترک بین  حسابداری عمومی .4-6

ها و غیره در این سیستم گیریهای مالی، گزارشها از جمله ثبت سند، صورتحسابداری

های شود. فرآیند محاسبه مبالغ مندرج در اسناد با توجه به موضوع در سیستمانجام می

 این سیستم بر مبنای حسابداری تعهدی عمل خواهد كرد. اند. مجزا در نظر گرفته شده

های ها، توازن سرمایه، درآمد و هزینهها، بدهیماژولی كه پشتیبان حسابداری دارایی دفتركل .1-1-1

ها، های تصرفات دولتی )حقوق و هزینههای دولتی و هزینهمرتبط با نگهداری سرمایه

كار، وجوه امانی و غیره( مطابق با درحالعملیات و نگهداشت، تداركات، سرمایه 

 استانداردهای كاربردی است؛ این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

وزارت امور  هایبرمبنای دستورالعمل) هاحساب سرفصل تعریف و مدیریت -
 (اقتصادی و دارایی
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 روزنامهكل، معین و  دفتر اقالم پردازش -

 (غیره و ارز نرخ تبدیل بعدی، دوره به نقل مانند) دوره پایان تعدیالت پردازش -

 داشتن قابلیت چند ارزی -

 آزمایشی )تراز موقت و قبل از حسابرسی( تراز تهیه -

 ها و افتتاحیه و اختتامیهعملیات بستن حساب -

ها به عملیات حسابداری پایان انتقال مانده به سال بعد و انتقال اطالعات حساب -
 سال مالی

كه ثبت اسناد ناشی از رویدادهای دارای اثرات مالی در دفاتر مالی و حسابداری  ماژولی ثبت اسناد حسابداری .1-1-2

 سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های مختلف مالیتعریف دیدگاه -

 ثبت و ویرایش اسناد مالی -

 های تعریف شده،مالی و پیکربندیهای فرآیند تائید اسناد مالی براساس دوره -

 قطعی كردن اسناد در مقاطع مختلف تاریخ توسط كاربران

ای وضعیت اسناد به منظور پیگیری )اسناد دریافتی، پرداختی و اعالم لحظه -

 واگذار شده(

 ،هاترازنامه شامل. را به عهده دارد نفعانیذ به سازمان یمال تیوضع گزارشماژولی كه  دهی مالیگزارش .1-1-3

 و هانهیهز ها،یبده ها،ییدارا ی، اظهارات درآمد،نقد یمال یهاصورت ،یمال یهاصورت

 شود. ی مینقد یهاانیجر

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

مختلف )جزئیات حساب سود و زیان و ترازنامه(  یمال هایشگزار ارائه و هیته -
 نفعانیذ به

دوره براساس محتوای مالی ادواری یا میانهای های مالی: تهیه صورتصورت -
 اسناد ثبت شده حسابداری را به عهده دارد.

 ماهه سه و ساالنه یمال یهاگزارش جادیا -

های مختلف مالی های قانونی، دولتی و مالیاتی )در كلیه بخشتهیه گزارش -
 های ثابت، قراردادها، حقوق و دستمزد و ...(شامل دارایی

های ها و واحدهای تابعه و تهیه و ارائه حسابهای مالی سازمانماژولی كه تجمیع حساب های تلفیقیحساب .1-1-1

 یواحدها تمام یبرا را یینها یحسابدارمالی تلفیقی را به عهده دارد و از این طریق، 

 و مادر سازمان یقیتلف یمال یهاصورت یسازآمادهیعنی . دهدمی انجام هم با سازمان

 های مدیریتی و قانونی.سازیبر مبنای یکسان آن تابعه یهاسازمان

این سیستم با هدف انجام امور مربوط به مدیریت نقدینگی سازمان، امور بانکی،  داری مدیریت خزانه .4-7

 ها و مدیریت ریسک مالی سازمان در نظر گرفته شده است.ها و سپردهها، تضمینصندوق

های ها و رویهمدیریت سیاست .1-1-1
 داریخزانه

در تجارت اوراق قرضه، ارز،  یگذارهیسرما یبرا نیمقررات و قوان تیریمدماژولی كه 
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در  ینگینقد یسازنهیبه ی و گذارهیسرما یهاهیها و رواستیس جادیا ،یمشتقات مال

 كند.ی را پشتیبانی میدارخزانه اتیعمل

 شامل كاركردهای زیر است:

 داریخزانهتدوین نحوه اداره  -

 داریهای خزانهتعیین رویه -

 داریهای خزانهپایش رویه -

 داریهای خزانهممیزی رویه -

 داریهای خزانهاصالح رویه -

داری ها برای پشتیبانی از عملیات روزمره خزانهماژولی كه برداشت وجوه از حساب مدیریت نقدینگی .1-1-2

ی در نقدوجوه  هایموقعیت ر،كاومرتبط با پول نقد در كسب یاهتیتمام فعالسازمانی، 

را پشتیبانی معامالت  ینقد انیجر تیریمدی و نقد انیجر یهاینیبشیپسازمان، 

 كند.می

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های وجوه نقدیمدیریت و ادغام موقعیت -

 مدیریت تعدیل نقدینگی -

 الکترونیکی وجوهپردازش و نظارت بر انتقال  -

 بینی جریان نقدینگیپیش -

 مدیریت جریان نقدینگی -

 های حسابداری مدیریت نقدینگیتنظیم تراكنش -

 های نقدینگیارائه گزارش -

 ای موجودی نقد و بانکاعالم لحظه -

 انتقال مکانیزه موجودی و اوراق بهادار به سال مالی جدید -

های وجوه نقد و غیرنقدی )چک، سفته و مدیریت راهبردی و نگهداری حسابماژولی كه  گذاریمدیریت بدهی و سرمایه .1-1-3

 یگذارهیاز منابع و سرما هاوام، مدیریت سازمان یمال وضعیتاز  اوراق بهادار(، پشتیبانی

 را به عهده دارد. مختلف یها

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ای مالیمدیریت روابط واسطه -

 گذاریهای استقراض و سرمایهتراكنش پردازش و نظارت بر -

 گذاریهای حسابداری استقراض و سرمایههای تراكنشتنظیم گزارش -

 نرخ سود یهاتراكنشپردازش و نظارت بر  -

های بازنشستگی، مسکن، وام، تسهیالت و ....مربوط به ماژولی كه مدیریت صندوق های سازمانمدیریت صندوق .1-1-1

 سازمان را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف شرایط عضویت در صندوق -
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 نامه صندوقتنظیم آیین -

 تعریف سقف و حدود ارائه خدمات -

ها های تنخواه گردان )نامتمركز(، شارژ و تسویه تنخواه گردانماژولی كه نگهداری حساب مدیریت تنخواه گردان .1-1-1

 را به عهده دارد.

 كاركردهای زیر است:این ماژول شامل 

 گردانتعریف تنخواه  -

 گردانثبت و بررسی درخواست افتتاح، انسداد و تغییر تنخواه -

 گردانشارژ اولیه تنخواه -

 ها و شارژ مجددثبت هزینه -

 تخصیص تنخواه به كارپرداز -

 گردانثبت هزینه و مشخصات كاالهای خریداری شده از تنخواه -

 تسویه  -

 شامل كاركردهای زیر است:  ماژولی كه امور بانکی .1-1-1

  های بانکیتعریف انواع حساب -

 ها های سازمان نزد بانکنگهداری حساب -

 ها گشایش و بستن حساب -

 های بانکی رفع مغایرت -

 مدیریت و نظارت بر روابط بانکی -

 مدیریت اطالعات دسترسی به بانکداری الکترونیکی -

 تحلیل، مذاكره، حل و تائید كارمزدهای بانکی -

 تعریف دسته چک -

 های طرف كار سازمانهای چک بانکتعریف و پرینت فرم -

 ورود اطالعات صورتحساب بانک و كنترل صحت آن -

های سازمان نزد اشخاص دیگر و ها و سپردهماژولی كه نگهداری حساب تضمین هاها و سپردهتضمین .1-1-1

ها استرداد یا وصول تضمینها و سپرده اشخاص دیگر نزد سازمان، تمدید، ابطال، تضمین

 ها را به عهده دارد.و سپرده

های های اعتباری و وضعیت حسابهای مالی )مانند محدودیتماژولی كه انواع ریسک مدیریت ریسک مالی .1-1-1

 كند. ها را پشتیبانی میگذاری( و اقدامات مربوط به كاهش این ریسکسپرده

 شامل كاركردهای زیر است:

 نرخ بهره مدیریت ریسک -

 مدیریت ریسک ارز خارجی -

 های امنیت مالیاجرای تراكنش -

 پایش اعتبار -
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های حسابداری دارایی .4-8

 ثابت
 است؛ ثابت و مدت بلند یهاییدارااین سیستم، خاص انجام امور حسابداری مربوط به 

در این سیستم، . ستندین نقد پول به لیتبد قابل یراحت به كه یثابت یهاییدارا یعنی

و ...  استهالک فروش، مجدد ارزش د،یمف عمر ها،نهیهزها، خرید این دارایی داریحساب

ها شامل ثبت سند، سندرسی، اصالح های عمومی حسابداری داراییشود. بخشانجام می

 شود.های ثابت و ... در سیستم حسابداری عمومی انجام میدفتر مربوط به دارایی

ها بر های ثابت و هزینه اسقاط داراییه محاسبه و اعمال میزان استهالک داراییماژولی ك حسابداری استهالک  .1-1-1

 ها را برعهده دارد.های مصوب و اعمال نتایج در دفاتر ثبت داراییطبق ضوابط و نرخ

 ینگهدار و راتیتعمانجام انواع  یبرا الزم یهانهیهزماژولی كه محاسبه و ثبت سوابق  حسابداری تعمیر و نگهداری .1-1-2

 ی ثابت را به عهده دارد.هاییدارا

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های پیمانکاری ثبت هزینه -

 های كارشناسیثبت هزینه -

 های قطعات و تجهیزات مصرفیثبت هزینه -

 آالتثبت استهالک حاصل از خرابی تجهیزات و ماشین -

 

تعدیالت، بهسازی و  .1-1-3
 هاگذاری داراییارزش

ای یا ها به صورت دورهگذاری و محاسبه ارزش ریالی داراییماژولی كه پشتیبان ارزش

 یابیارزش ها،بهسازی تعدیالت، سوابق ثبت و پردازشمقطعی است. به طور دقیق شامل 

 است. ثابت هایدارایی انتقال و نقل و( بازار یكنون متیق به دنیرس یبرا)مثال  مجدد

ها و قراردادهای پیمانکاری است. هاین سیستم خاص انجام امور حسابداری مربوط به پروژ حسابداری پیمانی .4-9

ممکن است پیمانکار یا كارفرما، دستگاه اجرایی باشد. حتی در مواردی ممکن است 

های درون كاركنان دستگاه اجرایی پیمانکار و دستگاه اجرایی كارفرما باشد )طرح

ابداری قراردادها شامل ثبت سند، سندرسی و ... در های عمومی حسسازمانی(. بخش

 شود.سیستم حسابداری عمومی انجام می

ها طبق قرارداد است. ماژولی كه پشتیبان كلیه فرآیندها و محاسبات مربوط به پرداخت هامدیریت پرداخت .1-9-1

 شامل سه بخش اصلی زیر: 

ثبت، بررسی، تایید، تصویب، دستور پرداخت و درخواست وجه  ها: پرداختپیش -
پرداخت به ، بررسی مالی مدارک و پرداخت وجوه پیشهابرای پیش پرداخت

 پیمانکاران مطابق با قوانین و مقررات مرتبط

ای وضعیت مرحلهها: بررسی مالی مدارک و پرداخت صورتوضعیتصورت -
پیمانکاران، درنظرگرفتن كسورات قانونی و قراردادی و پاسخ به استعالم 

بررسی و تعهد اعتبار در رابطه با قراردادها قبل از صورت وضعیت پیمانکاران، 
 پرداخت،  ثبت، بررسی و برگشت درخواست تعهد اعتبار

رسی، تایید، تصویب، دستور پرداخت و درخواست وجه برای علی ثبت، بر -
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 هاالحساب

حساب نهایی قراردادها: بررسی مدارک و تهیه حساب نهایی پیمان، تسویه -
 پرداخت یا دریافت نهایی و تسویه حساب پیمان

ها و كسورات ها، ضمانتسپرده .1-9-2
 قراردادی

قانونی قراردادها كه باید به اشخاص ثالث ها و كسورات ماژولی كه محاسبه میزان سپرده

پرداخته یا به صورت سپرده نگهداری شود، پرداخت وجوه قانونی قرارداد، پاسخ به 

 ها و كسورات قراردادی را به عهده دارد.استعالم پیمانکاران در خصوص سپرده

حسابداری بهای تمام شده  .1-9-3
 قرارداد

ا در خالل اجرا یا انتهای دوره اجرای پیمان را هماژولی كه محاسبه بهای تمام شده پیمان

 به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ای تأثیرگذار بر قیمت تمام شدهشناسایی عوامل هزینه -

 محاسبه قیمت استاندارد -

 انتخاب مدل محاسبه و نحوه اعمال قیمت تمام شده -

 استخراج قیمت تمام شده و محاسبه انحرافات -

حسابداری حقوق و  .4-11

 دستمزد
این سیستم خاص انجام امور حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان است. 

های عمومی حسابداری حقوق و دستمزد شامل ثبت سند، سندرسی و ... در سیستم بخش

 شود.حسابداری عمومی انجام می

غیر مستمر )مانند عیدی، سنوات و  ماژولی كه محاسبه حقوق و مزایای مستمر )ماهانه( و حقوق و مزایا .1-11-1

های باال و  در مقاطع های پرداخت جبران عملکرد در قبال كاراییپاداش بر اساس برنامه

زمانی تعیین شده( كاركنان را براساس كاركرد و سایر ضوابط احکام و قراردادهای پرسنلی 

 به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

حقوفی براساس نیاز سازمان و نوع عامل )كاركرد، مزایا، كسور، تعریف عوامل  -

 تعهدات كارفرما(

 فرمول نویسی عوامل حقوقی -

ای محاسبات مانند جداول حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تعریف جداول پایه -

العاده سختی شرایط محیط كار، حق العاده جذب، فوقالعاده شغل، فوقفوق

 ها به پرسنلپرداختیمندی و سایر عائله

 محاسبات حقوق به صورت فردی و گروهی -

 امکان تعریف انواع فیش حقوقی براساس نیاز سازمان -

 انجام محاسبه معوقات براساس حکم -

 محاسبات عیدی به صورت فردی و گروهی -

 محاسبات سنوات به صورت فردی و گروهی -

های پرسنلی به ماژولی كه محاسبه و ارائه اطالعات انواع كسورات قانونی پرداخت كسورات قانونی .1-11-2
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ای و سازمان امور مالیاتی را به عهده های بیمهسازمان تأمین اجتماعی، سایر صندوق

 دارد.

 شامل كاركردهای زیر است:

 ای خاص فرد کی یبرا ماهانه صورت به هاپرداخت ریسا و كسورات تیریمد -

 یگروهبه صورت 

 های بیمه و مالیاتی براساس نیاز سازمانامکان تعریف گروه -

 تعریف جداول مالیاتی براساس گروه مالیاتی -

 شوندتعریف ضرایب بیمه و عواملی كه مشمول بیمه می -

 تعریف سازمان و شعب برای سازمان تأمین اجتماعی -

 ایجاد دیسکت بیمه -

 ایجاد دیسکت مالیات -

های درمانی، ورزشی، های رفاهی پرسنل مانند هزینهینهتهیه صورتحساب هز -

 فرهنگی و نظایر آن.

 شامل كاركنان، به الحسابیعل وجوه ریسا پرداختو  واممساعده و  تیریكه مد یماژول امور مساعده و وام .1-11-3

ها و دیون اقساطی ی،  تهیه صورتحساب وامبازپرداخت مبالغ و اقساط افتیدر و محاسبه

 .دارد عهده به را  ها و ذخایر كاركنانتهیه صورتحساب صندوقو  كاركنان

های های فی مابین با صندوقماژولی كه مستمری بازنشستگان و نگهداری حساب امور مستمری بازنشستگان .1-11-1

 بازنشستگی را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 هبررسی سابقه پرداخت كسور بازنشستگی یا حق بیم -

پردازش معدل حقوق و مزایای مشمول پرداخت حق بیمه در چند سال آخر  -

 خدمت

 بررسی و محاسبه مدت زمان پرداخت حق بیمه یا كسور بازنشستگی -

 محاسبه حقوق بازنشستگی -

 ثبت سابقه حقوق بازنشستگی  -

 ماژولی كه پشتیبان محاسبه مزایای پایان خدمت كاركنان است. تسویه حساب با كاركنان .1-11-1

 ماژول شامل كاركردهای زیر است: این

 محاسبه و تعیین مبلغ سنوات پایان خدمت -

 های قبل و سال جدیدانطباق مبلغ سنوات سال -

تعیین مدت سنوات خدمت، عیدی، مانده مرخصی و كاركرده ماه جاری و سایر  -

 معوقات

 محاسبه مزایای پایان خدمت -

 محاسبه مالیات متعلقه -
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 محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت -

های حسابداری پروژه .4-11

گذاری و تملک سرمایه

 دارایی

گذاری و تملک های سرمایهاین سیستم خاص انجام امور حسابداری مربوط به طرح

گذاری )حتی اگر به دارایی ثابت های سرمایههای ثابت است. مقوله حسابداری طرحدارایی

(، مستقل از تملک دارایی منجر نشود و به طور مثال، به ارائه سرویس جدید منتهی شود

 در این سیستم وجود دارد.   

گذاری و ریزی سرمایهبرنامه .1-11-1

 تایید پروژه
 یسازآماده ای وهیسرما یهاپروژه بیتصو با هدف یمال اتگزارش هیتهماژولی جهت 

؛ شامل كاركردهای زیر دارند نیسنگ یگذارهیسرما به ازین كه ییهاپروژه یبرا بودجه

 است:

 ایهیسرما نهیهزو  بودجه برنامهو تصویب  هیهت -

 سود اثبات یبرا پروژه یتجار یهاپرونده توجیه مالی برای تایید پروژه: مرور -
 برابر در پروژه کی انجام از حاصل یایمزاتحلیل  ؛شده ینیب شیپ یمال
 مربوطه یهانهیهز

مدیریت هزینه پروژه  .1-11-2
 گذاریسرمایه

های تملک كرد )عملکرد مالی( طرحماژولی كه پشتیبان محاسبه میزان پرداختی و هزینه

ای در سطح منابع تامین اعتبار، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه های سرمایهدارایی

 از ،یاهیسرما یهاپروژه با مرتبط یجار یهاتیفعال یحسابدارعمرانی است. در واقع، 

 یمال بازده یریگاندازه و هانهیهز یابیرد و نظارت پروژه، التمعام ردگیری جمله

 گیرد؛ شامل كاركردهای زیر:را دربرمی شده لیتکم یهاپروژه

ای به تفکیک های سرمایههای تملک داراییثبت اطالعات مربوط به طرح -
منابع تامین اعتبار )درآمد عمومی، منابع داخلی و تسهیالت( و به تفکیک 

 هزینهفصول 

 پروژه با مرتبط و معامالت هاتراكنش ثبت -

كرد های الزم برای هزینهاجرای كنترل ت:هماهنگ نمودن و تطبیق اعتبارا -
ای، پیش و در حین خرج، تخصیص های تملک دارایی سرمایهاعتبارات طرح

ها به های مشخص، مدیریت اعتبارات هزینه شده پروژهاعتبارات در زمان
 تامین اعتبار و فصول هزینه تفکیک منابع

ی )مثال ریگمیتصم یبرا)در طول اجرای آن(  پروژه وضعیت مالی یبررس -
 تصمیم بر توقف پروژه(

های تملک گذاری طرحارزش .1-11-3
 دارایی

در انتهای پروژه )خرید یا  های تملک داراییگذاری طرحارزش ماژولی كه مسئولیت

 را برعهده دارد. شده تکمیل ایسرمایه هایپروژه مالی بازگشت گیریاندازه ساخت( و 

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 محاسبه قیمت تمام شده دارایی -

 ثبت دارایی خریداری یا ساخته شده به عنوان دارایی ثابت -

 تخصیص مدل استهالک -

 ثبت و پایش درآمدهای حاصل از پروژه -

ای و مالی به های سرمایهاییثبت درآمدها و اطالعات مربوط به واگذاری دار -
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ای و تفکیک درآمد عمومی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی سرمایه

 واگذاری دارایی مالی

از آنجایی كه برای كاالهای تهیه شده و موجود در انبار، و در مواردی مانند ورود، خروج،  حسابداری انبار .4-12

انتقال، امحاء كاال و غیره باید حسابداری انجام شود، این سیستم جهت انجام امور 

 حسابداری مربوط به انبار در نظر گرفته شده است. 

های عملیاتی انبار شامل رسید كاال، خروج ازای تراكنشدر صورت بروز رخداد مالی به  حسابداری عملیات انبار .1-12-1

كاال، انتقال كاال بین انبارها، امحاء كاال و غیره، عملیات حسابداری )محاسبات و 

 شود.رسیدگی( مربوطه در قالب این ماژول انجام می

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

تگاه مربوط و ارسال تهیه و صدور سند حسابداری انبار بر اساس ضوابط دس -
 اطالعات به سیستم مالی به صورت خودكار

اصالح اسناد حسابداری حاصل از عملیات انبار در هنگام تصحیح قبض، حواله،  -
 فاكتور و دیگر عملیات انبار

ی، اصالح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و الیر و یتعداد التیتعد انجام -

 صدور سند تعدیالت مجدد

 ی حواله انتقال كاال بین انبارهاتنظیم سند حسابدار -

ای یا گذاری و محاسبه ارزش ریالی كاالها به صورت دورهماژولی كه پشتیبان ارزش گذاری كاالهاارزش .1-12-2

 مقطعی است.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 و ..( FIFOگذاری )میانگین موزون، استاندارد، واقعی، انتخاب مدل قیمت -

 تمام شده و ارزش انباریمحاسبه قیمت  -

 محاسبه خرابی، انقضا، افت كیفی و ... مرتبط با كاالهای انباری -

گذاری كاالها به صورت برآوردی و واقعی و انجام محاسبات الزم در قیمت -

 هنگام عملیات تعدیل اسناد

 های ثبت شده در اسناد مالی روی كاالهای انبار سرشکن كردن هزینه -

 بیمه و ترخیص كاال در مورد قراردادهای خریداعمال اطالعات حمل،  -

محاسبه موجودی ریالی انبار بر اساس موجودی كاال و ارزش ریالی كاالها و نیز پردازش  موجودی ریالی انبار .1-12-3

 های مالی انبار بر عهده این ماژول است. مغایرت

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

های مختلف های مالی و گزارشفهرستهای مالی و تهیه دستیابی به مغایرت -
 های زمانی مورد نظراز انبار در دوره

ای سازمان، دریافت مالیات بردرآمد و پرداخت های مالیاتی دورهسیستمی كه برآورد هزینه مدیریت مالیات .4-11

 در صورت مشمول بودن را به عهده دارد.
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های مختلف ای مالیاتی، تاثیر مالیات بر فعالیتهای دورهبدهیماژولی كه برای زمانبندی  ریزی مالیاتبرنامه .1-13-1

 كند.های ثابت یا تغییر در تعداد كاركنان كمک میمانند تدارک یا واگذاری دارایی

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ریزی و زمانبندی مالیاتیبرنامه -

 سازی طرح مالیاتیبهینه -

 هابه مالیاتهای اصلی مربوط نگهداری داده -

ریزی انجام شده و ساختار مالیاتی كشور، فرآیندهای مالیاتی سیستمی كه بر اساس برنامه پرداخت مالیات .1-13-2

 كند.سازمان را پشتیبانی می

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف موارد برگشت مالیاتی -

 های معوقهمحاسبه مالیات -

 قوانین و مقررات ها باپایش و نظارت بر انطباق مالیات -

 استعالمات مالیاتی -

ها دهی كنترل داخلی بخش مالی بر روی دفاتر و تراكنشریزی، اجرا و گزارشبرنامه های داخلیکنترل .4-14

برعهده این سیستم است. این سیستم مخصوص خود بخش مالی سازمان است. ممیزی 

مربوط به گروه  مالی صورت گرفته خارج از بخش مالی، توسط سیستم مدیریت انطباق

 شود.وكار انجام میسیستمی تداوم كسب

سازی كنترل ریزی و آمادهبرنامه .1-11-1
 داخلی

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:

 هاها و مسئولیتتعریف كمیته كنترل داخلی؛ تعیین نقش -

 هارسانی آنتعریف موازین و اطالع -

 وكاركسبها به ازای اهداف تعریف ریسک -

 كنترل داخلیزمانبندی  -

 یهاو ارائه گزارش هاتراكنش و دفاتر یرو بر یداخل كنترل یاجرا مسئولكه  یماژول اجرای كنترل داخلی .1-11-2

 است. ازیموردن

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های موردنیازتعریف كنترل -

 سنجه ها و اندازه های كنترلتعریف معیارها، -

 های كنترلتعریف روش -

 مجاز برای كنترلتعریف افراد  -

 هااجرای كنترل -

 گزارش نتایج حاصل از كنترل -



 

  57 

وم
 د

ل
ص

ف
 

 توضیح گروه سیستم/سیستم/ماژول

ها، سفارش بندی تأمین كاال و خدمات، پیکربندیریزی و زماناین سیستم برنامه تدارکات و انبار .5

 درخواست خرید، پردازش درخواست، خرید )و معامالت مربوطه( و انبارداری را بر اساس

شوند( ریزی استراتژیک تعیین میهای سازمان )كه در سیستم برنامهاهداف و استراتژی

 به عهده دارد.بهینگی و تناسب تداركات و با هدف 

 های كاال در نظر گرفته شده است.دهی و مدیریت سفارشبرای سفارش هامدیریت سفارش .5-1

های كاال یا خدمات سازمان و استخراج نیازمندی بینی و بررسیماژولی كه برای پیش مدیریت نیازمندی  .1-1-1

 شود.ها استفاده میآن

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های كاالمدیریت درخواست -

 های به كاالبینی نیازمندیپیش -

 بندی بر اساس نیاز و بودجه تخصیص داده شدهاولویت -

بندی بندی و زمانریزی سفارشات تأمین كاال، تجمیع، تقطیع، اولویتبرنامهماژولی كه  ها و تداركاتریزی سفارشبرنامه .1-1-2

 سفارشات را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 شناسایی نقطه سفارش كاالها -

 شناسایی حداقل موجودی امن -

 (Lead Timeشناسایی میانگین زمان تحویل سفارش ) -

 تهیه اسناد سفارش، ثبت سفارش و پیگیری سفارشات را به عهده دارد.ماژولی كه  هامدیریت سفارش .1-1-3

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

كنندگان براساس ارزیابی انجام شده )ر ارتباط با كننده یا تأمینانتخاب تأمین -

 كنندگان(ماژول مدیریت تامین

 ثبت قرارداد خرید )از طریق سیستم مناقصه و مزایده( -

 فارشصدور س -

های پیگیری امور مربوط به ارسال، تحویل و .... )از طریق ارتباط با سیستم -

 دیگر(

كنندگان، پیمانکاران و مشاوران در نظر گرفته برای انجام كلیه امور مربوط به تأمین کنندگان مدیریت تأمین .5-2

كنندگان افزاری است كه برای مدیریت روابط و چرخه حیات تأمیننرمشده است و 

كننده كنندگان، كسب ارزش مالی از تأمینشود. هدف مدیریت تأمینموجود استفاده می

كار، وكنندگان بر فرآیند شناسایی نیازهای كسبو قراردادها با اوست. مدیریت تأمین

ی، مدیریت و اتمام قرارداد به كمک ارتباط با بندكنندگان، ایجاد، طبقهارزیابی تأمین
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 كند. سیستم مدیریت قراردادها نظارت می

كنندگان، پیمانکاران و مشاوران و مدیریت اطالعات ماژولی كه پشتیبان شناسایی تأمین كنندگانكاتالوگ تأمین .1-2-1

 ها است.ها و تخفیف، لیست قیمتهاآن

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 كنندگانثبت اطالعات تأمین -

 بندی گروهیكنندگان جهت طبقهتعریف درخت زمینه فعالیت تأمین -

 كنندگانبندی موضوعی تامینطبقه -

یابی، ارزیابی و انتخاب منبع .1-2-2
 كنندگانتأمین

كنندگان )و مشاوران(، های تامینبررسی شهرت، توان مالی، سوابق، مجوزها و گواهی

كنندگان، تطابق با تأمینانجام استعالمات الزم، مدیریت پاسخ استعالمات از 

 پیشنهادات پیگیری یا درخواستكنندگان، تأمین هایقابلیت با هانیاز تطابقاستانداردها، 

های سیاه، تعریف یک یا چند لیست مرجع كنندگان، درنظر گرفتن لیستتأمین از

های ارزیابی به ازای یک یا چند زمینه فعالیت لیستكنندگان، تعریف چکارزیابی تامین

 و تشکیل جدول مقایسه بر عهده این ماژول است.

 كنندگان را به عهده دارد.اتبه با تأمینماژولی كه مدیریت تماس، ارتباط و مک كنندگان ارتباط با تأمین .1-2-3

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های ارتباطی مختلفتعریف و مدیریت كانال -

 كنندگانثبت اطالعات تماس تأمین -

 های مختلفكنندگان از طریق كانالارسال پیام برای تأمین -

كننده در تحویل آنچه را كه كننده در رابطه با تضمین تأمینعملکرد تأمینماژولی كه  ارزیابی عملکرد .1-2-1

كند. همچنین این ماژول مخاطرات مربوط به در قراداد متعهد شده است، بررسی می

 نماید.میتامین كننده را نیز مدیریت 

ها و ریزی و اجرای انواع مناقصات، مزایدهپشتیبانی از كلیه امور مربوط به برنامه مناقصه و مزایده .5-1

 معامالت و نیز مدیریت قراردادهای حاصل بر عهده این سیستم است.  

رسانی، استعالم بها، برگزاری جلسات ماژولی كه شامل كاركردهای پشتیبانی از اطالع مناقصه .1-3-1

های دیگر، تشکیل كمیته ها و ارزیابینواع مصاحبهتوجیهی، دریافت اسناد و مدارک، ا

 ارزیابی و اعالم برنده است.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 صدور دستور كار و درخواست مناقصه -

 هابندی موضوعات، نیازها و رشتهتعریف و گروه -

های مجاز، نحوه تعریف جداول دالیل سیاه، دالیل رد صالحیت، روزنامه -

 های بانکیم مناقصه، انواع اسناد قابل قبول ضمانت، حساباعال
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 كنندگانفراخوان شناسایی تامین -

 فراخوان ارزیابی كیفی -

 كنندگاندریافت مدارک و ارزیابی شركت -

 تدوین و ارائه آگهی دعوت به مناقصه -

 ایجاد لیست كوتاه -

 محدود و فشرده های عمومی،پشتیبانی از انواع مناقصه -

 كمیسیون مناقصه و صدور صورتجلسه كمیسیون مناقصهبرگزاری  -

 برگزاری كمیسیون ترک تشریفات مناقصه و صدور صورتجلسه  -

 تایید و اعالم برنده -

ماژولی كه با هدف مدیریت انواع مزایده )منقول و غیرمنقول(، شامل كاركردهای زیر  مزایده .1-3-2

 است:

 زمانبندی، تخصیص منابع، تعریف/تائید/اصالح مزایدهریزی مزایده: برنامه -

رسانی، برگزاری جلسات توجیهی، دریافت اسناد اجرای مزایده: شامل اطالع -
بررسی  ها،و مدارک، استعالم قیمت پیشنهادی، تعیین وضعیت انصراف

، تشکیل كمیته ارزیابی، پرداخت هزینه شركت در مزایدهمدیریت  واریزها،
بازگشایی مزایده،  ابطال مال،، ابطال پارتیها، بازگشایی مزایده و تائید وثیقه

 ها، اعالم برنده، عودت ودیعههای غیر نقدیتایید ودیعه

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: مدیریت قرارداد .1-3-3

 شامل قرارداد زمان تایا مزایده  مناقصه یاجرا از پس امور هیكل تیریمد -
 عقد یبرا مذاكره ات،یشکا به یدگیرس ،/مزایدهمناقصه ندیفرآ یابیارز

 قرارداد

 عقد قرارداد -

 فسخ قرارداد -

 خاتمه قرارداد -

كلیه مراحل فرآیند خرید كاالها و خدمات موردنیاز سازمان و مرجوعی خرید توسط این  خرید و تدارکات  .5-4

 شود.سیستم پشتیبانی می

های خرید ها و تخفیفهزینهماژولی كه ثبت اقالم خریداری شده با جزئیات كامل، ثبت  صورتحساب خرید .1-1-1

 را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ثبت صورتحساب نهایی مشتریان -

 ونقل، گمرک و ...های اضافی شامل حملمحاسبه هزینه -

 شناسایی مغایرت قیمت صورتحساب -

مدیریت كارپردازی و مأموریت  .1-1-2
 خرید

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:

اطالعات پایه كارپردازان خرید، شامل مشخصات شخصی و شغلی ثبت  -
 هاآن
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 تعیین دسترسی كارپردازان به كاالها و مجوزها -

 انارسال استعالم توسط كارپرداز و تائید -

 هاتعیین و مدیریت كمیسیون -

 ارائه گزارشات خرید به تفکیک كارپردازان -

 مدیریت وجوه نقد در دسترس كارپردازان -

 و مراكز خریدتعریف سازمان  -

بندی انواع قراردادهای خرید كاال و خدمات قراردادهای تعریف و گروه -
 سفارش 

 ماژولی كه مدیریت گردش خرید و ردیابی وضعیت آن را در هر لحظه به عهده دارد. مدیریت گردش خرید .1-1-3

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف فرآیندهای خرید داخلی و خارجی -

 ها و كنترل اعتبارات و برنامه خریدبندی درخواستاولویت -

 های خریدثبت وضعیت سفارش -

 كنترل و پایش فرآیند خرید -

ماژولی كه تایید نمونه كاالهای ویژه )به طور مثال، كاالهای وارداتی(، شامل انجام  تایید نمونه .1-1-1

 عهده دارد.های فنی، كیفی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به انواع بررسی

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 دریافت نمونه -

 انجام آزمایش و تائید یا عدم تائید كنترل كیفیت -

 های زمانی مشخصگیری در بازهكنترل و نمونه -

 ثبت و نگهداری نتایج بازرسی كاالهای خریداری شده -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: مرجوعی خرید .1-1-1

 هامرجوعیمجوز دادن به  -

 ثبت مرجوعی خرید -

 های تضمین از طریق سیستم مناقصه و مزایدهپردازش خسارت -

ونقل كاالی خریداری شده افزاری كه از نظارت بر بارگیری، ارسال، ترخیص و حملنرم حمل و نقل و لجستیک کاال .5-5

 كند.پشتیبانی می

ریزی، زمانبندی و برنامه .1-1-1

 دهی لجستیک نوبت
دهی ریزی، زمانبندی و نوبتهای حمل و نقل، برنامهمدیریت نیازمندیماژولی كه 

 حمل و نقل كاال را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ها از طریق باربریصدور و تخصیص محموله -

 هادهی، تحویل و ترخیص محمولهزمانبندی، نوبت -

 ونقلهای حملبرآورد هزینه -
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سازی كه طراحی شبکه لجستیک، سفارش و پیگیری حمل و نقل، بهینه ماژولی توزیع .1-1-2

های های ارسالی، محمولهمحموله، مدیریت حواله بار )صورتحساب باربری(، محموله

 دریافتی، بیمه بار و گمرک را به عهده دارد.

ار، نقطه سیستمی كه امور رسید كاال، خروج كاال، انتقال كاال، كنترل موجودی انب مدیریت انبار .5-6

 سفارش و انبارگردانی را به عهده دارد.

 

ماژولی كه مدیریت انواع اطالعات پایه مربوط به انبار، شامل نوع انبار، محل انبار،  مدیریت اطالعات انبار .1-1-1

 سازماندهی انبار و مشخصات فیزیکی آن را به عهده دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 هاموقعیت و مشخصات آنتعریف انواع انبار و  -

 هاتعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آن -

 تعریف انواع واحدهای شمارش كاال -

 تعریف انواع طبقات كاال و تخصیص یک كاال به طبقات مختلف -

 ها نگهداری كاال در انبار، همچون قفسه، ردیف و ...تعریف مکان -

 كننده كاالتعریف واحدهای درخواست -

گیرنده كاال در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی راد تحویلتعریف اف -

 هاآن

 تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری -

ماژولی كه شامل مدیریت تمام اطالعات مربوط به كاال و وضعیت آن )به ویژه ردیابی  شناسنامه و وضعیت كاال .1-1-2

 آن( در انبار است.

 كاركردهای زیر است:ماژولی كه شامل 

 ثبت شناسه كاال -

ثبت اطالعات كاال شامل: نام، طبقه، واحد شمارش، مصرفی یا غیرمصرفی،  -

 حداقل موجودی، حداكثر موجودی، نقطه سفارش و ...

 ثبت وضعیت كاال -

 جستجو براساس نام كاال، بخشی از نام، كد كاال و بخشی از كد -

 ردیابی كاال -

 سال مالی تعیین كاالهای انبار برای هر -

تعیین كاالهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل خرید در یک دوره  -

 زمانی

 تعریف كاالهای مشابه برای هر یک از اقالم انبار -

 های مختلفنگهداری یک كاال در انبار با قیمت -

 كدگذاری كاالها -
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ها شامل: تعریف فروشندگان و تولیدكنندگان كاال به همراه مشخصات آن -

 نشانی، تلفن و ...نام، 

 تعریف منابع تهیه كاال -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: عملیات انبار .1-1-3

سنجی، بازرسی و تحویل كاالی خریداری یا منتقل رسید كاال شامل صحت -
های در شده به سازمان؛ افزودن كاال به موجودی انبار یا ثبت در دارایی

 جریان

 تخصیص شماره و برچسب -

 كاالهای مفقود شده و حادثه دیدهثبت سابقه  -

 كاالها دیمف عمر بر نظارت -

 انتقال كاال -

 خروج كاال -

 صدور درخواست خرید كاال توسط انبار و پیگیری آن -

 صدور قبض انبار برای كاالهای خریداری شده با ذكر تاریخ ورود كاال به انبار -

 انبارتخصیص یا مشاهده مکان كاال در انبار قبل از صدور قبض یا حواله  -

 تهیه كاردكس انبار -

صدور قبض برای كاالهایی كه از محل تنخواه خریداری و وارد انبار و از انبار  -
 شوند.خارج می

 تخصیص كاال به انبار در هنگام صدور قبض انبار -

شوند و كنترل صدور قبض انبار برای كاالهایی كه به امانت گرفته می -
 هاموجودی آن

كاالهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل صدور قبض انبار برای  -
 های دیگرسازمان و یا سازمان

ها و اضافه ثبت كاالهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آن -
 كردن به موجودی انبار

 شوند.ثبت كاالهای مازاد بر مصرف كه به انبار برگشت داده می -

 ثبت كاالهای برگشت از فروش -

 االهای وارده از تعمیرگاهثبت ك -

 های اضافی در گزارش قبض انبارثبت هزینه -

 ثبت تخفیف هر كاال و تخفیف كلی فاكتور در قبض انبار -

پیگیری و كنترل كاالهای ثبت شده در قبض انبار با كاالهای درخواست شده  -
 برای خرید

 ثبت مشخصات فروشنده، فاكتور و كارپرداز در قبض انبار -

 ی كاالهای وارد شده به انبار در قبض انبارثبت مشخصات فن -

 كنترل توالی شماره قبض انبارها -

 صدور فرم درخواست كاال از انبار توسط كلیه واحدهای سازمانی -

های ثبت عملیات مربوط به تایید درخواست، تحویل كاال و پیگیری درخواست -
 تحویل داده نشده

توسط یک واحد سازمانی  صدور حواله توسط انبار برای كاالهای مختلفی كه -
 شود.درخواست می

 پیگیری و كنترل كاالهای ثبت شده در حواله انبار با كاالهای درخواست شده -
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ثبت، كنترل عملیات و صدور حواله انبار برای كاالهایی كه از انبار به دیگران  -
 شود.امانت داده می

نتی وارد انبار امکان صدور حوال برگشت امانت برای كاالهایی كه با قبض اما -
 و به متقاضی تحویل داده شده است.

صدور حواله انتقالی و كنترل عملیات برای كاالهایی كه بین انبارها انتقال  -
 شوند.داده می

 صدور حواله برای كاالهای ضایعاتی -

 ثبت عملیات مربوط به مرجوع كردن كاالها -

 رسند.ش میهای دیگر به فروثبت كاالهایی كه از طریق مزایده یا روش -

 شوند.ثبت كاالهایی كه جهت تعمیر ارسال می -

ثبت كاالهایی كه به دالیلی از قبیل زیست محیطی، بهداشتی و ... معدوم  -
 شوند.می

 ایجاد سند حمل )بارنامه( برای تمامی اسناد خرید، فروش و امانی -

های فروش توسط سرپرست انبار و دریافت امضای تکمیل و تایید حواله -
مشتری روی حواله فروش پس از ارسال كاال جهت ثبت در كارت موجودی 

 انبار

 كنترل توالی شماره حواله انبارها -

تحویل كاالی مشابه و ثبت آن در حواله انبار در صورت فقدان كاالی  -
 درخواست شده در انبار

امکان كنترل موجودی كاال در زمان صدور حواله به نحوی كه در صورت  -
انبار برای یک كاال به تعداد بیشتر از موجودی انبار، موجودی صدور حواله 

 كاال پس از صدور حواله انبار منفی نشود.

 به روز شدن انبار به صورت خودكار در هنگام ثبت معامالت خرید و فروش -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: كنترل موجودی و انبارگردانی .1-1-1

گذاری و مقادیر بحرانی برای سفارش نگهداری حساب موجودی انبار، تعیین -
 دارمدیریت موجودی تاریخ

 اجرای عملیات انبارداری به صورت متمركز و غیرمتمركز -

كنترل موجودی تعدادی و ریالی انبار و دسترسی به آن، شمارش و تطبیق  -
سازی و ادواری یا مقطعی موجودی انبار با دفاتر ثبت موجودی، به هنگام

 ارزش موجودی انبارتجدید ارزیابی 

 ثبت سند تعدیل -

 ثبت سند انتقال -

ها و كنترل موجودی كاال در انبار در هر زمان با توجه به توالی شماره قبض -
 هاها و تاریخ و زمان صدور آنحواله

 كنترل موجودی كاالهای امانی -

اند به همراه تعداد مورد نیاز برای اعالم كاالهایی كه به نقطه سفارش رسیده -
 ریدخ

 

 توضیح گروه سیستم/سیستم/ماژول
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وكار ها یکی از اجزای مهم در كسبها و همچنین نگهداری و تعمیرات آندارایی ها مدیریت و نگهداشت دارایی .6

ریزی نگهداری و و برنامهها ییداشتن اطالعات دقیق از وضعیت داراباشد. ها میسازمان

. این سیستم كلیه امور مرتبط با مدیریت و استامری الزم و ضروری ها تعمیرات آن

های سازمان، كه در سیستم ها را بر اساس اهداف و استراتژینگهداشت دارایی

 دهد. شوند، پوشش میریزی استراتژیک تعیین میبرنامه

 مطالعات اساس بر كهاست  یمشخص خدمات و اتیعمل مجموعهافزار پشتیبان این نرم های تملک داراییطرح .6-1

 مدت یط ،شودیم انجام ییاجرا دستگاه توسط كه یاجتماع و یاقتصاد و یفن ،یهیتوج

 به های سازمانو استراتژی اهداف به دنیبخش تحقق یبرا نیمع اعتبار با و نیمع

 منابع و گرددیم اجرا یایهسرما ییدارا جادیا یبرا مطالعه ای ثابت یگذارهیسرما صورت

)ساختمان،  یاهیسرما یهاییدارا تملک به مربوط اعتبارات محل از آن یاجرا ازین مورد

ساز كه در واین موضوع شامل مباحث عمرانی و ساخت .شودیم نیتأماراضی و ...( 

 شود.برخی كشورها و نیز اسناد باالدستی مطرح شده است، نیز می

سنجی نیازسنجی و امکان .1-1-1
 های تملک داراییطرح

 اركردهای زیر است:ماژولی كه شامل ك

 هاهای مربوط به آنای و پروژههای سرمایههای تملک داراییتعریف طرح -

 ایهای سرمایههای تملک داراییثبت قوانین و مقررات مربوط به طرح -

های تملک ثبت كلیه اطالعات مندرج در موافقتنامه شرح عملیات طرح -
 مربوطهای ای و پروژههای سرمایهدارایی

 وكاركسب یهایاستراتژ با هادارایی یهایازمندین تطابق -

 مقررات و نیقوانو بررسی های داخلی و خارجی مختلف ارزیابی شرایط و جنبه -
  بزرگ یگذارهیسرما یهابرنامه به مربوط

 گیری برای خرید و ساخت یا هیچکدامتصمیم -

 ثابت هایییدارا دیخر وگذاری هیسرما یهاپروژه بیتصو و یبررس -

 های تملک داراییمدیریت موافقتنامه طرح -

 هاتدوین الزامات و محدودیت -

های مالی از جمله هزینه و سود تملک دارایی از طریق سیستم *كلیه تحلیل

 شود. حسابداری تملک دارایی انجام می

انجام * اگر تصمیم بر خرید باشد، فرآیند خرید از طریق گروه سیستم تداركات و انبار 

 شود.می

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: سازیریزی و آمادهبرنامه .1-1-2

 انتخاب محل )زمین یا ملک( -

 دریافت مجوز ساخت -

 ها توسعه، ساخت، تغییر و بازسازی سایت -

 سازی تجهیزات و امکاناتتجزیه، تحلیل، طراحی و آماده -

 ریزی منابع ساختبرنامه -
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 بررسی شرایط و ضوابط ملک و تجهیزات  -

 مدیریت تجهیز فضای كاری -

 هادارایی و كاری فضای كاربری یا شکل اندازه، تغییرمدیریت  -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: مدیریت ساخت .1-1-3

 آوری منابع موردنیازجمع -

 یسازمان یازهاین به ییپاسخگو ا هدفب هاییدارا یطراحپشتیبانی از  -
 هاپروژهو ها طرح تیریمداز طریق ارتباط با سیستم  ساخت ییاجرا تیریمد -

 های موجودافزایش / جایگزینی دارایی -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: گیری نظارت و تحویل .1-1-1

 های قانونی و غیره)خرید یا ساخت( از جنبه عملکرد بر نظارت -

 هااجرای پروژه تیفیك كنترل -

 هاساخت در پروژهكیفیت طراحی و  -

 تیامن ی ومنیا تیریمد -

های تملک های طرحمدیریت مراحل تحویل موقت و دائم نتایج و فرآورده -
 ایهای سرمایهدارایی

)ارتباط با سیستم  های ایجاد شدهثبت و به روزآوری اطالعات دارایی -
 ها(مدیریت دارایی

 مشخص هایها در زمانهكنترل پیشرفت فیزیکی عملیات پروژ -

ها براساس چهار شاخص در دست بررسی و گزارش وضعیت اجرای پروژه -
 اجرا، خاتمه یافته، متوقف و شروع نشده

 بررسی علل تاخیر -

 های پیمانی و امانیبررسی نحوه ارجاع كار پروژه -

عهده  های منقول، غیرمنقول و غیرمشهود )سرقفلی، برند( را بهمدیریت انواع دارایی هامدیریت دارایی .6-2

 دارد.

 استهالک، فنی، فیزیکی، ها شامل ثبت و نگهداری مشخصاتمدیریت شناسنامه دارایی هادارایی شناسنامه .1-2-1

 است.های مختلف استقرار، ظرفیت دارایی و وضعیت جاری دارایی از جنبه( محل)

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های اصلی و فرعی داراییتعریف انواع گروه -

 تعریف انواع دارایی، خودرو، ملک و ... -

های نامشهود نظیر سرقفلی، امتیاز انشعاب خدمات تعریف دارایی -

 عمومی، مالکیت معنوی

 تعریف انواع اوراق بهادار -

برداری، تعمیر و تعریف اطالعات ویژه یک مال نظیر شرایط خاص بهره -

 نگهداری، ضمانت، خدمات پس از فروش، ...

ها نظیر نشانی، مساحت ها، طبقات و اتاقساختمانتعریف مشخصات  -

 عرصه و اعیان، تعداد، نوع كاربری و ...

های استقرار اموال نظیر ساختمان، طبقه، اتاق، تعریف مشخصات محل -
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 گیرندهمركز هزینه، شخص تحویل

 هاتعریف امنای اموال و مشخصات شخصی و شغلی آن -

و مشخصات شخصی و شغلی گیرنده اموال تعریف اشخاص تحویل -

 هاآن

سوزی، تصادف و تعریف وقایع گوناگون نظیر سیل، زلزله، سرقت، آتش -

.. 

 تعریف جدول استهالک -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: هادارایی حیات چرخه مدیریت .1-2-2

 ها و نصب برچسب یا پالکبرداری: تخصیص شماره داراییصورت -

های در اختیار و نظارت بر استفاده از داراییجایابی، نصب، تجهیز، تحویل  -

 كارمندان سازمان

تحویل داده شده به افراد و  هایداراییموجود با لیست  هایمطابقت دارایی -

 واحدها

 هایابی و ردیابی داراییموقعیت -

 های مفقود شده، حادثه دیده و سرقتیثبت سابقه دارایی -

 ها و تعمیرات داراییثبت سابقه خرابی -

 ها ها، دفاتر و صورت موجودی مانده داراییتهیه و تنظیم انواع صورتحساب -

 و دریافت شده داراییهای فرممرتبط با های رسیدگی و تطبیق صورتحساب -

 به منظور كنترل صحت مندرجات مختلف،از واحدهای 

 هاییدارا دیمف عمر بر نظارت -

 بررسی ظرفیت دارایی -

 تقویمی یا كاركرد فعال( ها )به صورتثبت كاركرد دارایی -

 ، یاستندین ستفادها قابل سازمان یبرا گرید كه ییهاییدارا یبازنشستگ -

 و ریتعم ای واند گذشته خیتار از ستند،ین فعال حالت در گرید كه ییهاییدارا

 .استها آن ینیگزیجا نهیهز از شیب هاآن ینگهدار

 هاانتقال دارایی -

 را به عهده دارد. هاییدارا مهیب تیریمدكه  یماژول هابیمه دارایی .1-2-3

 :است ریز یكاركردها شامل ماژول نیا

 هاآن اعتبار محدوده و هانامهمهیب ثبت -

 ها به صورت گروهیای داراییثبت پوشش بیمه  -

 اعالم سررسید بیمه -

 اعالم حادثه و دریافت خسارت از بیمه -

ها و های تعمیرات و نگهداری تأسیسات، ساختمانفعالیتسیستمی كه برای انجام  نگهداری و تعمیرات  .6-1

 تجهیزات متعلق به سازمان در نظر گرفته شده است.
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مدیریت اطالعات نگهداری و  .1-3-1
 تعمیرات

 چک تعمیرات، انواع تعمیركاران، تعمیر، ماژولی كه مدیریت اطالعات ابزارآالت

های اثربخشی شاخصعیوب،  تعمیرات، بندیگروه ها،دستورالعمل ها،فرم ها،لیست

 كند.غیره را پشتیبانی می و تعمیرات

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 هاتعریف تاسیسات و مشخصات عمومی و فنی و تجهیزات جانبی آن -

 بندی تاسیسات شامل مکانیکی و برقیگروه -

هوا و تهویه بندی تاسیسات مکانیکی شامل: تاسیسات گرمایی، تعویض گروه -

 مطبوع، تاسیسات بهداشتی و ...

بندی تاسیسات برقی شامل: تاسیسات شبکه برق رسانی، تاسسیات گروه -

 ایشبکه مخابراتی و ارتباطی، تاسیسات شبکه رایانه

آالت و مشخصات عمومی و فنی مربوط و تعریف تجهیزات و ماشین -

 هاهای جانبی آندستگاه

آالت شامل: برقی، مکانیکی، مخابراتی، اشینبندی تجهیزات و مگروه -

 ای، اداری، اعالم و اطفای حریق و ..الکترونیکی، رایانه

ها آالت و اجزا و قطعات آنایجاد ساختاری درختی برای تجهیزات و ماشین -

 هادر سطوح مختلف و كدگذاری آن

و موردی،  مربوط به نگهداری ادواری هایتعریف و كدگذاری انواع قعالیت -

كاری و نظافت و تعمیر اداوری و گیری، تنظیم، تعویض، روغنآزمایش، اندازه

 موردی

آالت به همراه دالیل بروز و تعریف انواع عیب تاسیسات، تجهیزات و ماشین -

 هاراهنمای رفع آن

 تعیین اولویت برای هر فعالیت نگهداری و تعمیر -

ی و تعمیر تاسیسات، تجهیزات و تعریف تقویم كاری برای كاركرد، نگهدار -

 آالتماشین

 اتتعمیر و نگهداری پیمانکاران و هاگروه كاری تقویم تعیین -

 های انجام كارتعریف دستورالعمل -

تعریف مستندات فنی در انواع مختلف شامل: نقشه، متن، ویدئو، عکس و  -

 میکروفیلم

 گیریتعریف واحدهای اندازه -

 گیری تعریف وسایل اندازه -

 تعریف ابزارهای تعمیراتی -

تعریف مواد مصرفی، ملزومات و قطعات یدكی برای هر یک از تاسیسات،  -

 آالتتجهیزات و ماشین

 تعریف قطعات معادل برای هر قطعه -

 تعریف محل نگهداری مواد، ملزومات و قطعات -
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 آالتهای استفاده یا استقرار تاسیسات، تجهیزات و ماشینتعریف مکان -

 های زمانیتعریف تناوب -

كنندگان و منابع خرید تاسیسات، تجهیزات و تعریف سازندگان، تامین -

 هاآالت و مواد مصرفی، ملزومات و قطعات یدكی آنماشین

ها و پیمانکاران تعمیراتی و واحدهای خدمات جنبی تعریف تعمیرگاه -

 هامشخصات آن

و  ارجاعی امور انجام كیفیت تخصص،تعریف مشخصات شخصی و شغلی،  -

 نیروی انسانی جهت انجام امور اپراتوری، نگهداری و تعمیر ...

 ماشین و تجهیزات تأسیسات، ضمانت به مربوط العاتطا ثبت امکان -

و  ضمانت پوشش عدم و پوشش موارد ضمانت، كاركرد و مدتمل شا آالت

... 

 اتتعمیر و نگهداری قراردادهای به مربوطامکان ثبت اطالعات  -

های ماهانه و های نگهداری و تعمیرات بصورتریزی انواع روشماژولی كه برنامه نگهداری و تعمیرات ریزیبرنامه .1-3-2

 كند؛ شامل كاركردهای زیر:ساالنه را پشتیبانی می

 ها و رویکردهای نگهداری و تعمیراتتعریف سیاست -

 های آننگهدار و ریتعم یازهاین ینیبشیپ و هاییدارا لیتحل و هیتجز -

 و تجهیزات تأسیسات، ادواری اتتعمیر و نگهداری ریزیبرنامه امکان -

 تأسیسات، كاركرد نظر، مورد زمانی هایدوره اساس بر آالت ماشین

 و بازدید نتایج كاركرد، و زمان از تركیبی آالت، ماشین و تجهیزات

 ...  و شده انجام آزمایشهای

 ریزی نگهداری پیشگیرانهبرنامه -

 ریزی نگهداری پیشگویانهبرنامه -

 های از پیش تعریف شده جهت تعمیرات اضطراریتعیین فعالیت -

 های متفاوت تعمیرات پیشگیرانهتعریف روش -

 تعیین وظایف و مراحل نگهداری و تعمیرات -

 هازمانبندی وظایف و تعریف زمان استاندارد فعالیت -

م یدكی بر اساس لیست ریزی تامین اقالریزی منابع تعمیر: برنامهبرنامه -
 درختی اجزاء تجهیزات، ابزارآالت تعمیراتی موردنیاز، نیروی انسانی موردنیاز

 ایجاد دستور كارهای مربوطه برای تعمیر و نگهداری -

ریزی تولید در هنگام تعمیرات بلوكه كردن ظرفیت در دسترس واحد برنامه -
 اضطراری و یا بر اساس برنامه تعمیرات پیشگیرانه

 چگی با برنامه كالیبراسیون تجهیزاتیکپار -

 شرایط اساس بر موردی و ادواری فنی بازدیدهای برای ریزیبرنامه امکان -

 موردنظر یا استاندارد

 تقویم سررسیدهای به توجه با آزمایش و بازدید دستور مکانیزه صدور امکان -

 كاری

 تجهیزات تأسیسات، ارزیابی مورد در العاتیطا هایلیستچک تهیه امکان -

 نظرمورد یا المللیبین استاندارد، هایشاخص از استفاده با آالتماشین و

 اتتعمیر و نگهداری امور انجام برای انسانی نیروی تعیینامکان  -
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 تناوب تعیین - ادواری تعمیر و نگهداری برای بهینه زمان تعیینامکان  -

 عوامل گرفتن نظر در با اتتعمیر و نگهداری كار نوع هر برای مطلوب

 هزینه و زمان

 نیروی اساس بر اتتعمیر و نگهداری هایفعالیت كردن بهینهامکان  -

 ماشین و تجهیزات تأسیسات، كار توقف هایزمان دسترس، در انسانی

 موارد این از تركیبی یا و دسترس در قطعات و ملزومات ابزار، آالت،

 كاركردهای زیر است:این ماژول شامل  تجهیزات و تأسیساتكاركرد  .1-3-3

 اساس بر آالت ماشین و تجهیزات تأسیسات، ركرداك ثبت امکان -

 نظر مورد گیریاندازه واحدهای و هاشاخص

 ماشین و تجهیزات تأسیسات، بودن فعال غیر و فعال میزان ثبت امکان -

 كاركرد راندمان محاسبه و واقعی كاركرد محاسبه آالت،

 اشینم و تجهیزات تأسیسات، فعالیت توقف و شروع زمان ثبت امکان -

 هاخرابی و هاتأخیر توقفات، علل و آالت

 آالت ماشین و تجهیزات تأسیسات، كار توقف درخواست امکان -

 تجهیزات تأسیسات، مصرفی ملزومات و مواد مقدار ثبت و محاسبه امکان -

 آالت ماشین و
 كاركرد با آالت ماشین و تجهیزات تأسیسات، كاركرد مقایسه امکان -

 نظر مورد یا استاندارد

 از استفاده با آالت ماشین و تجهیزات تأسیسات، عمر طول محاسبه امکان -

 نرمال، توزیع توابع شامل مختلف توزیع توابع و مهندسی هایروش

  ی و ...نمای پواسون،

 هایدرخواستتعمیر )كلیه  هایدرخواست به مربوط عملیات این ماژول مدیریت اجرای تعمیر .1-3-1

 تعمیرات، هایمدیریت هزینه (،آالت ماشین و تجهیزات تأسیسات، اتتعمیر و نگهداری

 های تعمیراتی، بازدیدهایكنترل وارانتی تجهیزات و اجزاء آنها به هنگام انجام فعالیت

 از قطعات درخواستوضعیت،  پایش مدیریت پارامترهای ها،لیست تکمیل چک ای،دوره

 درخواستان ثبت اطالعات مربوط به خرید قطعات، امکان امک ،قطعات خرید یا انبار

 تأسیسات، روی شده انجام هایآزمایش ثبت امکان ،الزم انسانی نیروی و ابزار

 فرد شده، آزمایش دستگاه آزمایش، محل و تاریخ شامل) آالت ماشین و تجهیزات

و به طور كلی مدیریت و ثبت جزئیات  (آزمایش نتیجه آزمایش، مورد كننده، آزمایش

های نگهداری و تعمیرات )از جمله تعمیرات پیشگیرانه، مربوط به اجرای انواع روش

دهد. این پیشگویانه، اصالحی، اضطراری، كالیبراسیون و تعمیرات اساسی( را پوشش می

 هگرو مشخصات ،اتتعمیر و نگهداری نتیجه شده، تعویض قطعاتجزئیات باید شامل 

 های صورت گرفته باشد.و هزینه خاتمه و شروع زمان ،اتتعمیر و نگهداری پیمانکار یا

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: ارزیابی و كنترل كیفیت تعمیرات .1-3-1

 مشاهده كلیه سوابق تعمیرات انجام شده به تفکیک -

 كنترل كیفیت تعمیر و نگهداری -

ها، قوانین، مقررات و استانداردهای ی: تطابق با دستورالعملمنیا تیریمد -
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 ایمنی

های از پیش ارزیابی كارایی و اثربخشی تعمیرات بر اساس اهداف و شاخص -
 تعریف شده 

 موردنظر زمانی هایدوره در هاآزمایش و بازدیدها نتایج مقایسه امکان -

 ماشین و تجهیزات تأسیسات، تعمیر و نگهداری عملکرد مقایسه امکان -

 رسیده هایدرخواست یا آمده عمل ریزی بهبرنامه با آالت

 ماشین و تجهیزات تأسیسات، تعمیر و نگهداری عملکرد مقایسه امکان -

 نظر مورد یا مقادیر استاندارد با آالت

 اتتعمیر و نگهداری واحد كاركنان كاری راندمان ثبتامکان  -

 توسط شده انجام اتتعمیر و نگهداری امور از مالی صورت تهیه امکان -

 سوی از شده صادر صورتحساب با آن و مقایسه تعمیراتی پیمانکاران

 شده منعقد قراردادهای اساس بر پیمانکاران

 یا استاندارد مقادیر با شده خراب قطعات كاركرد میزان مقایسه امکان -

 موردنظر

 متوسط شامل تعمیرپذیری، و اطمینان قابلیت هایشاخص محاسبه امکان -

 متوسط زمان تعمیر و ... دو خرابی، بین زمانی فاصله

 مشکالت وقوع علت تحلیلی یابیتجهیزات، ریشه عیوب بندیماژولی كه طبقه هاتحلیل عیوب و ریسک .1-3-1
  ها را بر عهده دارد.آن بندیاولویت و عیوب هایریسک تجهیزات و مدیریت

 

 توضیح گروه سیستم/سیستم/ماژول

مدیریت خدمات فناوری  .7

 اطالعات
بر اساس اهداف و شود، كلیه خدماتی كه در بخش فناوری اطالعات سازمان انجام می

در این شوند( ریزی استراتژیک تعیین میهای سازمان )كه در سیستم برنامهاستراتژی
 شود. سیستم مدیریت می

ریزی فناوری برنامه .7-1

 اطالعات
مرتبط با فناوری اطالعات سازمان بر مبنای اهداف و ریزی كلیه امور برنامه

 های آناستراتژی

ریزی جامع فناوری برنامه .1-1-1
 اطالعات سازمان

 نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات،ریزی و طراحی ماژولی كه با هدف برنامه
 شامل كاركردهای زیر است:

همکاری پشتیبانی از شناسایی نیازهای بلند مدت فناوری اطالعات با  -
 ذینفعان

 طراحی چارچوب مدیریت و راهبری فناوری اطالعاتپشتیبانی از  -

 تعیین استانداردها، راهنماها و اصول استراتژیک در حوزه فناوری اطالعات -

زمانبندی، تخمین هزینه، تحلیل مخاطرات، شیوه ریزی كالن شامل برنامه -
 ناقدامات حوزه فناوری اطالعات سازما بندیاجرا و اولویت

ها و مصوبات ریزی جهت پشتیبانی از كلیه ضوابط، استانداردها، برنامهبرنامه -
های مرجع ملی، باالدستی )به طور مثال، در حوزه دولت الکترونیکی، مدل

 چارچوب ملی معماری سازمانی و ...(

پشتیبانی از مقوله سازگاری فناوری، به ویژه ریزی جهت برنامه -
سازی قابل اعمال بر فناوری در حال كار در اسبسازی فناوری، متنیکسان

 سازی فناورییک سازمان و اختصاصی
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 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: پشتیبانی از معماری سازمانی .1-1-2
 پشتیبانی از راهبری معماری سازمانی -

 پشتیبانی از نگهداشت معماری سازمانی -

 تیریمد ،ینگهدار ثبت، ع،یتجم ،یآورجمع ،نییتعمدیریت مخزن معماری:  -
 یک سازمان یسازمان یمعمار هایو گزارش هامدل انتشار و یکربندیپ

 و توسعه یهاچرخهپشتیبانی از تدوین/بازنگری معماری: پشتیبانی از  -
 یمعمار یسازمدل و ییشناسا شامل یسازمان یمعمار یهاطرح یبازنگر

 یمعمار از انتقال یبرا یزیربرنامه و مطلوب یمعمار یطراح موجود،
 مطلوب به موجود

 یهاداده لیتحل و قیتلف ،یگردآورپشتیبانی از ارزیابی معماری سازمانی:  -
 سطح یابیارز و سنجش منظور به یسازمان یمعمار یهاتیفعال با بطرتم

 نییتع و بهبود قابل یهاجنبه و نقاط نییتع ،یسازمان یمعمار تیقابل بلوغ
 بهبود یبرا الزم اقدامات

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: مدیریت سبد فناوری اطالعات .1-1-3
 سازی سبد فناوری اطالعاتشناسایی و مدل -

های تحلیل و ارزیابی سبد فناوری اطالعات برای سازمان از منظر اولویت -
 استراتژی سازمان

پشتیبانی از بررسی خدمات و راهکارهای فناوری اطالعات با هدف برآوردن  -
 وكار و كاربراننیازهای كسب

برقراری ارتباط مستمر با كاربران فناوری اطالعات به منظور كشف و  -
 كاروآوری نیازهای كسبشناسایی و جمع

وكار به خدمات و راهکارهای فناوری ترجمه نیازهای كاربران و كسب -
 اطالعات

 ITها با هدف نوآوری در خدمات و راهکارهای بررسی فناوری -

 ایجاد و نگهداشت كاتالوگ خدمات و راهکارهای فناوری اطالعات  -

 افزاریهای نرممدیریت مجوز سامانه -

 بررسی وسعت ارائه خدمات -

 پیش بینی تقاضای خدمات -

پذیری داده و اطالعات و مدیریت سیستمی كه شامل مدیریت منابع اطالعاتی، تعامل مدیریت اطالعات سازمانی .7-2
 كیفیت داده است.

ها، قوانین و ها، سیاستماژولی كه پشتیبان معماری داده و اطالعات )تركیبی از مدل مدیریت منابع اطالعاتی .1-2-1
هایی برای كند كه چه دادهاستانداردهای حوزه داده و اطالعات( است و تعیین می

سازی و تجمیع شوند. همچنین داده را آوری شده و چگونه ذخیره، مرتبسازمان جمع
 كند. های مختلف سازمان آماده میها و بخشای استفاده در سیستمبر

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
 نیازسنجی داده -

؛ پشتیبان كاتالوگ داده و نامه( داده و اطالعاتمدیریت كاتالوگ )فرهنگ -
 های اطالعاتیدارایی

ت بین پشتیبان ایجاد و نگهداشت ارتباطا: بندی داده و اطالعاتدسته -
بندی؛ امکان گذاری و طبقهای، استانداردهای نامهای دادهموجودیت
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ها یا انواع خاص جهت پشتیبانی از یک بندی داده و اطالعات به الیهدسته
 سازمان

پشتیبان مدلسازی داده جهت تعریف و تحلیل  :مدلسازی داده و اطالعات -
های مختلف نظیر ز جنبها وكارهای داده برای پشتیبانی كسبنیازمندی

 مدلسازی از جنبه امنیتی و غیره

، XMLهای استفاده شده برای نمایش داده مانند پوشش زبان: نمایش داده -

JSOW ،SDL ،GSML گذاری.های نشانهو دیگر زبان 

های دیگر را هایی كه، دادهنگهداشت و مدیریت داده: مدیریت فراداده -
 كنند.توصیف می

 های اصلینگهداری دادهایجاد و  -

مدیریت چرخه حیات داده: یک رویکرد مبتنی بر سیاست برای مدیریت  -
های اطالعاتی آن در طول چرخه حیات )از ایجاد های سازمان و سیستمداده

 كه منسوخ و حذف شود(سازی اولیه داده تا زمانیو ذخیره

 ای های دادهپشتیبانی از ایجاد، نگهداری، دسترسی و انتشار پایگاه -
بازیابی، پشتیبانی و بایگانی داده: با استفاده از ابزارهایی كه در ارتباط با  -

های های از دست رفته یا حذف شده، گرفتن پشتیبان از دادهبازیابی داده
 گیرد.های غیر فعال مورد استفاده قرار میموجود و بایگانی كردن داده

 منابع داده به كمک ابزارهای شناخته شدهو سایر  هامدیریت پایگاه داده -
 های امحاء داده و اطالعات شامل:تعیین و مدیریت هزینه -

o ریزریز كردن ایمن اطالعات روی كاغذ 

o  امحای تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات كه اطالعات

 دارند.حساس را نگه می

o ها ها بین سازمانهای مرتبط با انتقال فیزیکی دادههزینه 

ها را تعریف و های اشتراک داده میان سیستمها و سرویسپذیری دادهماژولی كه تعامل پذیری داده و اطالعاتتعامل .1-2-2
 كند.مدیریت می

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

خارج از یک سیستم و دامنه اصلی های دسترسی داده از تعیین نیازمندی -
 داده

ها های یک پایگاه داده، دستکاری و تغییر دادهمهاجرت داده: استخراج داده -
 هاسازی یک پایگاه داده دیگر با این دادهمتفاوت و مجتمع به یک فرمت

سازی سازی و تبادل داده: پشتیبانی از تعامل و تسهیل یکپارچهیکپارچه -
های كاربردی توزیع شده در داخل یک سازمان یا بین اجزای برنامه

ای( با استفاده از استانداردهای ها با هم )بر مبنای ارتباطات دادهسازمان

و همینطور مجموعه كاراكترهای  XSLT ،XMLتبادل داده مانند 

 Unicodeو  ASCIIپذیر مانند تعامل

داده مختلف را  نگاشت داده: فرآیند ایجاد نگاشت داده بین دو مدل -
 كند. پشتیبانی می

ها و ارائه فراداده در یک فرمت استاندارد استخراج خودكار فراداده از فایل -

 (XML)مانند 

های موردنظر )در هنگام ماژولی برای اطمینان از مناسب بودن كیفیت داده در استفاده مدیریت كیفیت داده .1-2-3



 

  73 

وم
 د

ل
ص

ف
 

 ها.اطمینان از سازگاری درونی داده ریزی( و برایگیری و برنامهعملیات، تصمیم

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
تمیزكاری و استانداردسازی داده: تمیزكاری داده و اطالعات شامل ادغام  -

ها، شناسایی منابع مجاز، حل خطاهای ورود داده و داده، حذف تکراری
ابزارها و مشخص كردن ركوردهای مشکوک و در مجموع، كلیه 

ها قبل از داده یاستانداردساز و تمیزیاز  نانیكه به منظور اطم ییهاتیفعال
 .روندیشده، به كار م فیمدل تعر کی یاستفاده برا

سازی داده یک عنوان كلی است كه به فرآیندهای سازی داده: غنیغنی -
استفاده شده در بهبود، پاالیش یا دیگر بهبودهای داده خام اشاره دارد؛ این 

وكار یا سازمان برای تبدیل داده به دارایی با ارزش برای هر كسبفرآیندها 
 است.

حفظ جامعیت و تمامیت داده: به نگهداشت و اطمینان از صحت و سازگاری  -
 داده در كل چرخه حیات اشاره دارد.

افزونگی داده: پشتیبان تکرار داده است به طوری كه در هنگام خرابی  -
 از دست نرود. سازی، داده افزارهای ذخیرهسخت

 ویی موجود جهت شناسا یحفاظت اقدامات تشخیص ناهنجاری داده: -
( تقلبعملیاتی را كه موجب ناسازگاری و ناهنجاری داده )مانند از  یریجلوگ
 .دینمایم فیتوص ،شود

ها، : این بخش كلیه مباحث مرتبط با امنیت دادهامنیت حفاظت از داده -
ی، جلوگیری از گم مجوزده ت،یاحرازهو ،یرمزنگار سازی،شامل پنهان

كه  ،بدون استفاده و قابل استفاده یهاداده یرا برا یزیاقدامات مم وشدن 
 كنند،یاستفاده م یرمزنگار رساختیز یهاسیسرو وی تیامن یهااستیاز س

 .دینمایارائه م

اعتبارسنجی داده: با استفاده از استانداردها برای تشخیص و اعتبارسنجی  -

، 1DTDساختارها و قوانین پردازشی مشترک در اسناد و منابع داده  مانند 

XML Schema ... و 

حساس به "های ثبت و تحلیل جریان داده: ثبت زمان و تاریخ اخذ داده -
 هاو تحلیل آن "زمان

های موجود در داده و اطالعات مبتنی بر شکافپایداری داده: تعیین  -
 هاهای مرتبط با استفاده از آنهای زمانی و توصیف ریسکسری

توسعه/تدارک راهکارهای  .7-1

 فناوری اطالعات
ریزی و اجرای فرآیندهای مرتبط با توسعه و تدارک كلیه راهکارهای فناوری برنامه

های سازمان مانند سامانه مدیریت سیستماطالعات سازمان )البته در ارتباط با سایر 
 ها، سامانه خرید و تداركات و ...(ها و پروژهطرح

ریزی توسعه فناوری برنامه .1-3-1
 اطالعات

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:

یابی توسعه/تدارک منبعو  ITهای مختلف كنندگان مؤلفهشناسایی تأمین -
 راهکارهای فناوری اطالعات

 راهکار در سطح كالنطراحی معماری  -

 تعیین استانداردهای معماری و توسعه فناوری اطالعات -

                                                      
1 Document Type Definition 
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 ها و ابزار توسعهتعیین فرآیندها، متدولوژی -

 زمانبندی و برآورد هزینه توسعه/تدارک -

 تحلیل مخاطرات توسعه/ندارک -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: های توسعهمحیط و چارچوب .1-3-2
 توسعه و پوشش آنهاهای ارتباط با چارچوب -

ها های منبع توسعه و پوشش آنها؛ این كتابخانهارتباط با كتابخانه -
افزار هستند كه ممکن ای از منابع مورد استفاده برای توسعه نرممجموعه

ها، توصیف های از قبل نوشته شده، كالساست شامل كد و زیر روال
 مقادیر یا انواع باشند.

یجاد، اصالح و استفاده از مستندات الکترونیکی و از ا: هافرم تیریمد -
شوند، وكار استفاده میفیزیکی، كه جهت ذخیره اطالعات در چرخه كسب

 كند.پشتیبانی می

نویسان های توسعه یکپارچه كه امکانات كاملی برای برنامهارتباط با محیط -
 كنند.افزار فراهم میكامپیوتر جهت توسعه نرم

افزار افزار: جهت ردیابی و كنترل تغییرات در نرمبندی نرممدیریت پیکر -
 شامل ایجاد خطوط مبنا و كنترل تصحیحات.

افزار افزار: یک جعبه ابزار، ابزار توسعه نرمارتباط با جعبه ابزارهای توسعه نرم -
افزاری خاص، های كاربردی برای یک بسته نرماست كه اجازه ایجاد برنامه

افزاری، سیستم كامپیوتری، كنسول بازی ویدئویی، سختپلتفرم 
 دهد.عامل یا پلتفرم مشابه را میسیستم

افزار به كمک كامپیوتر. مهندسی نرمجهت  CASEارتباط با ابزارهای  -

استفاده شده در طراحی  CADمشابه ابزارهای  CASEابزارهای 
 افزاری هستند. محصوالت سخت

 پلتفرم به عنوان سرویس در رایانش ابری امکان استفاده از قابلیت -

استقرار راهکارهای فناوری  .7-4

 اطالعات
تا راهکارهای فناوری سازد این سیستم شامل ابزارهایی است كه سازمان را قادر می

 اطالعات را مستقر كند. 

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: ریزی استقرار و انتشاربرنامه .1-1-1
 ها، ابزار و استانداردهای استقرار و انتشارروالتعیین فرآیندها،  -

 زمانبندی و تخصیص منابع استقرار و انتشار -

 تحلیل مخاطرات استقرار و انتشار -

 تعیین نقاط حضور خدمات و راهکارها -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: استقرار و انتشار .1-1-2
های كارایی، آزمونهای قبل از نصب و انتشار شامل انجام كلیه آزمون -

 پذیری، امنیت، نفوذ، پویش كد منبع و ...دسترس

 پشتیبانی از آزمون انتقال راهکار فناوری اطالعات ارائه شده -

 آزمایشی توزیع و نصب نسخهپشتیبانی از  -

های كامپیوتری افزار نسخه اصلی، نصب، ارتقاء برنامهپشتیبانی از توزیع نرم -
 هایشانو مؤلفه

 استقرار و انتشارتائید  -

 رسانی تغییرات به ذینفعاناطالع -
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 مدیریت آموزش كاربران تحت تاثیر -

نگهداشت راهکارهای  .7-5

 فناوری اطالعات
كلیه امور مربوط به نگهداشت راهکارهای فناوری اطالعات كه توسعه یا تدارک دیده 

 اند، برعهده این سیستم است.شده و در سازمان مستقر شده

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: نگهداشتریزی برنامه .1-1-1
 های فناوری اطالعاتیابی برای نگهداشت مولفهمنبع -

 ها، استانداردها و ابزار نگهداشتتعیین فرآیندها، روال -

 ریزی و زمانبندی خدمات پشتیبانی فناوری اطالعاتتعیین، برنامه -

پشتیبانی از راهکارهای فناوری  .1-1-2
 اطالعات

 شامل كاركردهای زیر است:ماژولی كه 
ها و بهبود در عملکرد: نگهداشت و بررسی سوابق تحلیل مشکالت و خرابی -

های تشخیص خطا، انجام خطاهای موجود، دریافت و اقدام روی اعالن
ها، یابی، شناسایی و ردیابی نقصهای تشخیص، مکانای از آزموندنباله

 ها، گزارش شرایط خطااصالح نقص

ناپذیری یک كاركرد یا سیستم كه یری خطا: محافظت از دسترسپذتحمل -
كند. به عبارتی، دلیل بوجود آمدن خطا در بخشی از سیستم ظهور پیدا میبه

 شود.ها استفاده میسازی سیستمكردن و مقاوماین كاركرد برای امن

های سرویسای، ارتباطات، های شبکهپشتیبانی از عملیات سیستم -
 های زیرساختیداراییو كلیه  افزارها و سرورها، سختزیرساختی

: ماژولی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به نفوذ از یریجلوگ -
 اطالعاتی و یا شبکه سازمان است. هایسیستم

های افزاری است كه اطالعات بخش: شامل محصوالت نرمنفوذ صیتشخ -
های امنیتی، ر كشف شکافمنظومختلف یک كامپیوتر و یا شبکه را به

شامل نفوذ )حمله از بیرون سازمان( و سوء استفاده )حمله از داخل سازمان(، 
های سیستم این محصوالت، فعالیتكنند. آوری و تجزیه و تحلیل میجمع

های های مشکوک و یا نقض سیاستو یا شبکه را جهت شناسایی فعالیت
ستفاده بخش مدیریت تولید سازمان، پایش كرده و گزارشاتی را برای ا

ها سعی در مقابله با نفوذ دارند. با این حال از برخی از این سرویس كنند.می
های تشخیص نفوذ یک سیستم پایش چنین انتظاری وجود ندارد. سرویس

اغلب بر روی شناسایی رخدادهای ممکن تمركز داشته، و اطالعات مربوط 
كنند. عالوه بر این ها را گزارش میبه این رخدادها را ثبت كرده و آن

ها برای موارد دیگری نظیر شناسایی مشکالت از این سرویس هامانساز
های امنیتی، مستندسازی تهدیدهای موجود و بازداری افراد از نقض سیاست
 كنند.های امنیتی استفاده میسیاست

كه از  شودیگفته م ییافزارهاسخت ایافزارها به نرماستفاده از فایروال:  -
 یریجلوگ نترنتیا ایشبکه  کیدر  كاربر وتریبه كامپ رمجازیغ یهایدسترس

 نیها اروالیفا .دنكنیرا كنترل م یو خروج یورود یهاكرده و داده
 ایكاربران و  یبرا یضرور یهاكه صرفا پورت ندینمایم جادیرا ا نانیاطم
 .باشندموجود در خارج از شبکه در دسترس و قابل استفاده  یهابرنامه ریسا

های مدیریت ماژولی كه پشتیبان روشها: پذیریمدیریت آسیب -
شامل دو بخش  یریپذبیآس تیریمدهای سازمان است. پذیریآسیب

معنی هبپذیری ارزیابی آسیب باشد.یو اصالح آن م یریپذبیآس یابیارز
های سیستم و یا شبکه پذیریبندی آسیبشناسایی، تخمین میزان و اولویت
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پذیری، مشتركات زیادی با ارزیابی ریسک یک سازمان است. ارزیابی آسیب
 یریپذبیاصالح آس یموجود، مبنا یهایریپذبیبرطرف كردن آسدارد. 

 .باشدیم

 اطالعاتهای فناوری گیری و بازیابی مولفهمدیریت پشتیبان -

 تحلیل تغییرات موردنیاز برای خدمات و راهکارهای فناوری اطالعات -

پشتیبانی از اكتساب/توسعه تغییرات موردنیاز در خدمات فناوری اطالعات  -
یا سیستم  توسعه/تدارک راهکارهای فناوری اطالعات)از طریق سیستم 

 ( استقرار راهکارهای فناوری اطالعات

 اطالعاتآزمون تغییرات فناوری  -

 ها و خدماتحلبازنشستگی راه -

افزار یا ماژولی كه به طور مداوم، عملکرد، ظرفیت استفاده شده، توان مصرفی سخت نظارت و پایش .1-1-3
های الزم در رابطه با انحرافات از كند و اعالنافزارها را ثبت مینحوه استفاده از نرم

 كاركردهای زیر است:كند. این ماژول شامل حالت عادی را فراهم می

با هدف شناسایی و  ITتحلیل نحوه ارائه و مصرف خدمات و راهکارهای  -
 تحلیل رویدادها و تعیین اقدامات پیشگیرانه

های تشویقی كه كارایی استفاده را سازی طرحپشتیبانی از طراحی و پیاده -
 بخشد.بهبود می

 راهکارهابینی حجم/واحد مورنیاز برای ارائه خدمات و پیش -

 ITارزیابی و بررسی الگوهای رضایت مشتریان  -

 ثبت و تحلیل رضایت مشتری -

 طراحی بهبودها بر اساس الگوهای رضایت مشتری -

های ارائه خدمات فناوری ارزیابی خدمات براساس معیارها و شاخص -
 اطالعات، به عنوان مثال:

o حداكثر پهنای باند یک سوئیچ شبکه 

o تواند برقرار و داده میزمان كه یک پایگاهحداكثر تعداد ارتباط هم

 پشتیبانی كند.

o تواند نگه دارد.هایی كه یک مخزن حافظه میمقدار داده 

o درصد زمان استفاده از پردازشگر 

o شده از فضای دیسکحجم استفاده 

o شده از پهنای باند شبکهحجم استفاده 

های فناوری اطالعات سازمان كارا و اثربخش منابع و یا سرویسماژولی كه به استقرار  وری منابعمدیریت و بهره .1-1-1
تواند شامل مواردی نظیر پهنای باند، منابع پردازشی، حافظه و غیره پردازد. منابع میمی

شود تا سازمان درگیر باشد. مدیریت منابع عالوه بر ایجاد كارایی در سازمان، باعث می
تاثیر قرار نگرفته و در نتیجه از وقوع پذیری تحت كمبود منابع نشود تا دسترس

جلوگیری شود. این ماژول شامل كاركردهای زیر  1حمالتی نظیر حمله منع سرویس
 است:

طوری است كه : كنترل استفاده از منابع بههابندی سرویساولویت -
های با اولویت باال همواره بتوانند عملیات خود را بدون وقفه انجام فعالیت

                                                      
1 Denial of Service (DoS)  
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 دهند.   

طوری كه حدی برای ها به: كنترل و مدیریت نشست9یت نشستمدیر -
 ایجاد شود. های همزمان یک كاربرتعداد نشست

طوری كه سیستم در معرض تخصیص منابع: كنترل استفاده از منابع به -
حمالتی نظیر منع سرویس به دلیل استفاده بیش از حد از یک منبع )مانند 

 پهنای بند و غیره( قرار نگیرد.

استقرار و مدیریت پایگاه داده  .1-1-1

 (11CMDBمدیریت پیکربندی )
شود. مخزنی كه به عنوان انباره داده برای واحدهای فناوری اطالعات استفاده می

های فناوری اطالعات و محتویات آن به منظور نگهداری یک مجموعه از دارایی
( و خدمات فناوری اطالعاتموردنیاز برای ارائه های پیکربندی )معموالً به عنوان آیتم

های ادواری تهیه و ارائه گزارششود. ها استفاده میارتباطات توصیفی بین این دارایی
 یا مقطعی از وضعیت اقالم پیکربندی نیز برعهده این ماژول است.

های كیفی شامل ماژولی است كه سطوح خدمات فناوری اطالعات )از منظر ویژگی مدیریت سطوح سرویس .1-1-1

 ITILپذیری خطا و ...( را طبق فرآیندهای پذیری، امنیت، تحملرایی، دسترسكا
گذاری قراردادها، نظارت كند. این موضوع شامل توافقات سطح خدمت، پایهمدیریت می

 باشد.دهی در ارتباط با سطح خدمات میو گزارش

مدیریت پیشخوان خدمات فناوری  .1-1-1
 اطالعات

مدیریت ماژولی كه پشتیبان عملیات و فرآیندهای میز سرویس فناوری اطالعات است: 

دریافت، ثبت، تحلیل، از طریق  ITجوها در ارتباط با خدمات ومسائل، مشکالت و پرس
 های كاربران خدمات فناوری اطالعاتپیگیری و تعیین تکلیف درخواست

شناسی است، البته ها با هدف جرمآوری، حفظ و آنالیز دادهجمعماژولی كه پشتیبان  شناسی دیجیتالیجرم .1-1-1
 های مختلف زیر است:این ماژول دارای بخش كه جامعیت داده حفظ شود.نحویبه

 یاست كه برا ییو متدها هاکیمجموعه تکنشامل  :وتریكامپ یشناسجرم -
 رهیو غ یتالیجید یهارسانه ،یوتریكامپ زاتیشواهد از تجه یآورجمع

علم  پشتوانه این بخش، ؛ردیگیكشف جرم مورد استفاده قرار م یبرا
از موردنیاز است. شواهد  وتریها از كامپداده ریكشف، ضبط، پردازش و تفس

 یبر رو یواقع یهالیگرفته تا فا نترنتیا خچهیمربوط به تار یهاالگ
 .شوندیرا شامل م هاویدرا

 ،تالیجید یشناساز جرم یارشاخهیزبه عنوان  :لیموبا دستگاه یشناسجرم -
است. مرتبط  لیموبا یهادستگاه یهاداده ای یکیشواهد الکترون یابیبا باز

است كه  نیدر ا وتر،یكامپ یشناسبا جرم لیدستگاه موبا یشناستفاوت جرم
 رهیذخ ستمیس کی زیو ن یداخل یارتباط ستمیس کی لیدستگاه موبا

 یارائه اطالعات مکان یبرا نیهمچن لیموبا یهادستگاهدارد.  یاختصاص

 یگوش یداخل GPS یابیرد قیاز طر توانندیاطالعات م نیهستند. ا دیمف
در محدوده محل  لیدستگاه موبا یابی)رد لیالگ محل آنتن موبا ایو 

 .رندیآنتن( در دسترس قرار گ

 ،یوتریكامپ یهاشبکه کیتراف یو بررس شیشامل پا :شبکه یشناسجرم -
 عیاطالعات، تجم یآورمنظور جمعبه ،ینترنتیو هم ا یصورت محلهم به

 نفوذ است. صیتشخ ایشواهد و 

                                                      
9 Session Management  

11 Configuration management database 
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 یهاو فراداده داده یهاگاهیپا یشناسمرتبط با جرم :داده گاهیپا یشناسجرم -
الگ و  یهالیفا ،یاداده یهاگاهیپا اتیاز محتو هایها است. بازرسآن

 .كنندیاستفاده م RAMموجود در  یهادادهحتی 
 

افزاری مرتبط به كاربران نهایی را های نرمافزارها و محیطسیستمی كه كنترل سخت هامدیریت کالینت .7-6
 به عهده دارد.

 عامل، یهاستمیس ها،دستگاه با یسازگار لحاظ از را یكاربرد یهابرنامه كه یماژول آزمون سازگاری برنامه كاربردی .1-1-1
 .كندیم یابیارز مختلف یافزار سخت یهایازمندین و مرورگرها

 :است ریز یكاركردها شامل ماژول نیا

 یسازگار آزمون یارهایمع و هاشاخص نییتع -

 یافزارسخت یهایکربندیپ با یسازگاراز لحاظ  یبررس جینتا ثبت -

 های عامل سازگاری سیستمبررس جینتا ثبت -

 افزارهاسایر نرم ثبت نتایج بررسی از لحاظ سازگاری با -

 ثبت نتایج بررسی كارایی سیستم در شبکه با پارامترهای مختلف -

 ثبت نتایج بررسی پشتیبانی مرورگرهای مختلف -

 های مختلفثبت نتایج بررسی پشتیبانی دستگاه -

 ثبت نتایج بررسی سازگاری با موبایل -

 در شده یبندبسته یكاربرد یهابرنامه نصب یبرا یزمیمکان بانیپشت كه یماژول كاربردی استقرار برنامه .1-1-2
 .است یینها كاربران یهادستگاه و یكار یهاستگاهیا

 است: ریز یشامل كاركردها ماژول نیا

 یسازفعال و نصب -

 سازیغیرفعال -

 پاک كردن -

 بروزرسانی

در سازمان )و در كجا(  یكاربرد یهاكدام برنامه نکهیكشف ا یبرا تواندیكه م یابزار كشف برنامه كاربردی .1-1-3
 اند، استفاده شود. به كار گرفته شده

 :است ریز یكاركردها شامل ابزار نیا

 یكاربرد یهابرنامه یگذارشناسه و فهرست -

 یكاربرد یهابرنامه یبندطبقه -

 یكاربردبرنامه یجستجو -

 یافزارهانرم ریسا و داده گاهیپا تیریمد ستمیس عامل، ستمیس استقرار یابزارها افزارهای سیستمیاستقرار نرم .1-1-1
 .هستند ازیموردن یكاربرد یهابرنامه استقرار ازین شیپ عنوان به كه یستمیس

 :است ریز یكاركردها شامل ابزار نیا

 یستمیس یافزارهانرم یسازفعال و نصب -

 یستمیس یافزارهانرم یسازرفعالیغ -

 یستمیس یافزارهانرم كردن پاک -

 یستمیس یافزارهانرم یبروزرسان -

 كاربر دستگاه به ارائه جهت كه ییافزارهانرم یبندبسته یبرا كه ییراهکارها ای ابزار بندیابزار بسته .1-1-1
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 .شوندیم استفاده یینها

را به  یكاربرد یهابرنامه ینصب و بروزرسان تیریكه به صورت خودكار مد ییابزارها مدیریت وصله .1-1-1
 عهده دارند. 

 :است ریز یكاركردها شامل ابزار نیا

 استقرار از راه دور تغییرات سیستم بر اساس ماشین مربوطه -

 های در دسترسداشبورد مشاهده بروزرسانی -

 های بروزرسانی خودكارایجاد رویه -

 شناسایی و فهرست كردن نقاطی كه نیاز به بروزرسانی دارند -

 های دانلود شده قبل از نصبآزمایش وصله -

 زارش پس از نصب وصلهارائه گ -

 یکربندیپ مات،یو سپس، تنظ خاص كاربر کی با مرتبط اطالعات نگهداشت ابزار نیا سازیشخصی .1-1-1
 قیتطب به یسازیرا به عهده دارد. شخص نتیكال یهادستگاه قیاز طر تیریو مد
 گفته كاربران از یگروه ای كاربر کی اتیخصوص با سیسرو ای محصول کی دادن

 .باشدیم زین یاجتماع یهارسانه و گرهیتوص یهاستمیس یاصل عناصر از و شودیم

 را به عهده دارد. ITهای ماژولی كه مدیریت اشتراک یک كاربر در سرویس (Subscriptionاشتراک ) .1-1-1

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ثبت اشتراک كاربر -

 حذف اشتراک كاربر -

فروشگاه برنامه كاربردی سلف  .1-1-9
 سرویس

دهد تا خود برنامه كاربردی سلف سرویس به كاربران اجازه مییک فروشگاه برنامه
شان نصب ها را روی دستگاههای موردنیاز را انتخاب كنند و به طور خودكار برنامه

 نمایند.

های حریم خصوصی روی ابزاری برای مدیریت، گزارش، اجرا و پیکربندی سیاست مدیریت حریم خصوصی .1-1-11
 های كالینت است.دستگاه

دهد تا تغییرات در طرح مصرف انرژی دستگاه انجام ابزار مدیریت انرژی اجازه می ابزار مدیریت انرژی .1-1-11
تواند مصرف انرژی روی دستگاه را كاهش داده و اطمینان حاصل شود. این ابزار می

ذارد. به عنوان مثال، گجویی در انرژی بر عملکرد مورد انتظار تاثیر نمینماید كه صرفه
را غیر  Hibernationتوانند زمانی كه كاربران قصد انجام یک ارائه را دارند، می

جویی مالی قابل توجهی در یک سازمان منجر فعال كنند. تنظیمات انرژی، به صرفه
 شود.می
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 حیتوض ماژول/ستمیس/ستمیسگروه 

های سازمانی بر و توسعه قابلیت كاروكسب تحول از كه ییهاسیسرو ای و افزارهانرم های سازمانیتوسعه قابلیت .8

ریزی استراتژیک تعیین مبنای اهداف و راهبردهای كالن سازمان )كه در سیستم برنامه

 اداره در یاساس راتییتغ جادیا یمعن به كاروكسب تحول. كنندیم یبانیپشتشوند( می

 شاملعمدتا  و بوده یتکامل راتییتغ جادیا یمعن به وكاركسب بهبود. است كاروكسب

كار از طریق اصالح نحوه كار كاركنان، واست. تحول كسب كاروكسب یندهایفرآ بهبود

 شود. ساختار سازمانی، و نحوه استفاده از فناوری محقق می

 و ساختار تیریمد .8-1

 ندهایفرآ
هایی برای مدیریت فرآیندها، چارچوبسیستمی كه پشتیبان استقرار و مدیریت فرآیندها، 

وكار و مدیریت كارایی فرآیندها و بهبود ساختار و تعریف ساختار و فرآیندهای كسب

 وكاری است.فرآیندهای كسب

 سازمان التیتشکمراتبی سلسله ساختارو نگهداشت  یبازنگر ی،طراح كه یماژول التیتشک .1-1-1

 و واحدها فیوظا شرح نیتدو ،یسامان تارساخ سطح و عمق یابیارز ،)ساختار سازمانی(

 و مجوزها كسب یریگیپ ،یسازمان یواحدها نیب ارتباطات فیتعر ،یسازمان یهاپست

 .دارد عهده به را جینتا یرساناطالع و انتشار الزم، یقانون مصوبات

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف قانون و اساسنامه تاسیس و تشکیل دستگاه -

 تعریف اهداف و وظایف اساسی دستگاه -

 تعریف ساختار و نمودار سازمانی -

 تعیین تاریخ تصویب و تصویب كننده -

 نگهداری سوابق ساختار با تاریخ در هر مقطع زمانی -

 هااضافه و كم نمودن پست  -

 ها و اداراتثبت اطالعات مدیریت -

 هاتعریف كدینگ حوزه -

 تعریف كدینگ سطوح سازمانی -

چارت سازمانی ) شامل پست، جایگاه و تعداد برای هر یک از  سازماندهی -

 ها(شغل

 های ساختاریتعریف سطوح واحدهای سازمانی با امکان تعریف محدودیت -

های سطوح برای هر تعریف انواع سطوح پستی با امکان تعریف محدودیت -

 سطح

 تعریف شرح مأموریت و وظایف واحدها -

 ی دستگاه از ابتدای تاسیس تا كنونهاتعریف عملکرد و اهم فعالیت -

 ها و شوراهای وابسته به دستگاهاضافه نمودن و یا حذف سازمان -
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 مربوطه، لیپروفا نیتدو ها،شغل فیتعار ها،نقش تیفعال یهااگرامید نیتدو كه یماژول طراحی مشاغل .1-1-2

 را مربوطه دستمزد و حقوق قواعد نیتدوها و همراستا كردن مسئولیت ها،نقش انتساب

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است: .دارد عهده به

 تعریف مشاغل -

 تدوین شناسنامه مشاغل -

 های شغلیتعریف شرایط احراز تصدی پست برای هر یک از رشته -

 توسعه عناوین شغلی موجود -

 های مختلف شغلیها و رشتهتعریف رسته -

 ثبت و مدیریت اطالعات كدینگ مشاغل -

 مشاغل تخصصی و تحقیقی تشخیص و ارزیابی -

 فیتعر تعیین محدوده فرآیندها، سازمان، وكاركسب یندهایفرآ یبنددستهماژولی كه  ندهایفرآو بهبود  فیتعر .1-1-3

 .دارد عهده به رافرآیندها  یمستندساز و مرتبط یهاتیمسئول و فیوظا نییتع ندها،یفرآ

های بهبود، مدیریت اقدامات بهبود و استانداردسازی همچنین  شناسایی و انتخاب فرصت

سنجش و مدیریت میزان  شود. عالوه بر این فرآیندها توسط این ماژول انجام می

پذیری و تغییر فرآیندها، سادگی فرآیندها، قابلیت بکارگیری فرآیندها، پذیری، وفقانعطاف

یت و اختیارات مربوط به یک فرآیند، قابلیت كنترل و ممیزی میزان شفافیت مسئول

های دولتی، میزان فرآیند، میزان تطابق یک فرآیند با سازمان، پورتفولیوی آن و سیاست

گسستگی یک فرآیند از دیدگاه زیرفرآیندها، میزان پوشانندگی فرآیند در ارتباط با حیطه 

های موردنیاز برای اجرای بهینه و ویژگیوكار، انحصاری بودن عملیات كالن یک كسب

منطبق با اصول و قوانین فرآیندها، توانایی یادگیری كاركنان، میزان به كارگیری 

های جاری سازمان و قابلیت بازنگری فرآیندها بر عهده این فرآیندها در حیطه فعالیت

 ماژول است.

مولفه كاربردی طور ویژه از این ماژول برای ارائه كاركردهای موردانتظار از آن، به 

 كند.( استفاده می1وكار )فصل سیستم مدیریت و خودكارسازی فرآیند كسب

و ها طرح تیریمد .8-2

  هاپروژه
 نهیهز كنترل ،یبندزمان ،یزیربرنامه و نهیهز نیتخم یبرا را ییهاتیقابل كه افزارینرم

 یمستندساز و تیفیك تیریمد ارتباطات، ،یهمکار منابع، صیتخص بودجه، تیریمد و

 یدگیچیپ رجوع و رفع یبرا افزاراین نرم .كندیم فراهمهای سازمانی ها و پروژهطرح

 .شودیم استفاده بزرگ یهاپروژهها و طرح

 و هاطرح سبد تیریمد .1-2-1
 هاپروژه

 و یازینهم ی،ازینشیپ روابط نییتع سازمان، یهاپروژهها و طرح سبد حیطرا ماژولی كه

 یزمان برنامه یسازهمگام مشترک، منابع نییتع ها،پروژهها و طرح نیب یپوشانهم

 به را هاپروژهها و طرح خاتمه ای قیتعل آغاز، مورد در یریگمیتصم ها،پروژهها و طرح

 .دارد عهده
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 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: هامدیریت طرح .1-2-2

 رویکرد طرح )برنامه(تدوین ساختار و  -

 مدیریت ذینفعان و شركای طرح -

 های مختلفریزی و اجرای پروژهریزی اجرای طرح در قالب برنامهبرنامه -

 بازبینی و گزارش عملکرد طرح -

ها شامل مراحل، سازمان اجرایی، ماژولی كه تهیه، تصویب و بازنگری برنامه اجرای پروژه ریزی پروژهبرنامه .1-2-3

 ندی، نحوه كنترل و فرآیندهای پشتیبان را به عهده دارد.بمنابع، زمان

 شامل كاركردهای زیر است:

 تحلیل اولیه پروژه -

o تعیین محدوده پروژه 

o شناسایی نیازها و اهداف پروژه 

o های مربوط به منابع پروژهشناسایی نیازمندی 

o شبیه سازی پروژه با وضعیت های متفاوت 

o ارزیابی آمادگی برای پروژه 

o  های مدیریت پروژه مناسبمتدولوژیشناسایی 

o های پروژهتکوین معیارها و شاخص 

 تهیه برنامه پروژه -

o نفعان و شبکه افراد مرتبط با پروژهها، ذیتعریف نقش 

o برنامه ریزی و تسطیح منابع پروژه 

o برنامه ریزی تامین اقالم پروژه 

o تعریف ساختار شکست كار 

o های آموزش و ارتباطاتتعیین برنامه 

o برنامه ریزی و كنترل هزینه پروژه 

o دهیطراحی رویکردهای پاداش 

o ریزی استقرار پروژهطراحی و برنامه 

 پروژهاجرای  .1-2-1

1.  
 و عیتجم ها،پروژه شرفتیپعملکرد و  با مرتبط یهاداده یآورجمع ماژولی كه

 با یواقع شرفتیپ سهیمقا ها،پروژه شرفتیپ محاسبه یبرا هاداده نیا یسازکپارچهی

بخش  به هاپروژه شرفتیپ گزارش ارائه و هیته انحرافات، لیتحل و یابرنامه شرفتیپ

 عهده به را یاصالح اقدامات نییتع و ربطیذ یمبادنظارت، كنترل و تضمین كیفیت، 

 .دارد

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 مستندسازی و پیکربندی -

  مدیریت مخاطرات پروژه -

 اجرای پروژه -

o  پروژه شرفتیپبررسی عملکرد و 

o انحرافات لیتحل و یابرنامه شرفتیپ با یواقع شرفتیپ سهیمقا 

o ارزیابی تاثیر مدیریت پروژه روی معیارها و نتایج 
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o تحلیل ارزش كسب شده 

o گزارش وضعیت پروژه 

o مدیریت محدوده پروژه 

o كنندگانها و مشاركتكمک به پیشرفت و پایداری فعالیت 

 پروژهبازبینی  -

 بستن پروژه -

پذیری پروژه با تغییرات سازمانی و یا تغییرات در اهداف، وفقمدیریت  -
 محدوده و مقتضیات اجرایی پروژه

 هاارتباط با ذینفعان و پاسخگویی به آن -

 ،یزیمم ،یبازرس ،ینیبازب مرور،) تیفیك نیتضمكنترل و  یهاتیفعال یاجرا ماژولی كه  تیفیك نیتضمكنترل و  .1-2-1

، سازمان در اجرا حال در یهاپروژهها و طرح یهافرآورده و ندهایفرآ مورد در( آزمون

اطمینان از تطابق  نظارت بر پروژه )به ویژه از منظر محدوده، زمان، هزینه و كیفیت(، 

پذیری پروژه با تغییرات سازمانی و یا وفقاطمینان از  ، پروژه با اهداف و محدوده آن

 ینظارت گزارش انتشار و هیته و اهداف، محدوده و مقتضیات اجرایی پروژهتغییرات در 

 .دارد عهده به را هاپروژهها و طرح

ها سیستمی كه مدیریت خصوصیات سازمانی را كه ارتباط نزدیکی با كیفیت خروجی تیفیک تیریمد .8-3

یت و های كیف)خدمات و محصوالت سازمان( دارند، به عهده دارد. تعیین نیازمندی

ها، از جمله كاركردهای این سیستم است. در ارزیابی ارتباط بین كیفیت و نیازمندی

طراحی و استقرار نظام مدیریت كیفیت در سازمان پشتیبانی  مجموع، این سیستم از 

 كند.می

 ها،ینیبازب مرورها، شامل تیفیك نیتضم یهاتیفعال یزیربرنامه بانیپشت ماژولی كه  تیفیك یزیربرنامه .1-3-1

پشتیبانی از  .است های كیفیتی و تعیین نیازمندیفیك یهاآزمون و هایزیمم ها،یبازرس

 شود.طراحی نظام مدیریت كیفیت نیز توسط این ماژول انجام می

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 نامه كیفیتها، اهداف و نظامتعیین سیاست -

اقالم تحت ارزیابی كیفیت )از بین افراد،  تعیین خصوصیات حیاتی كیفیت و -
 فرآیندها، محصوالت، خدمات، كاالها، اسناد و غیره(

های مربوط به كیفیت به ازای هر یک های اجرایی و دستورالعملتعیین روش -
 از اقالم تعیین شده در بند قبل

 های پیشگیرانه كیفیتتعیین فعالیت -

 فیتیهای كیهای كنترلی و كنترلتعیین مشخصه -

o های فرآیند كنترلتعیین گام 

o گیریهای اندازهشناسایی روش 

o های مورد نیازتعیین شایستگی 

 نیتضم یهاتیفعال یاجرا .1-3-2
 یاصالح اقدامات و تیفیك

و نظام  تیفیك برنامه با مطابق تیفیك نیتضم یهاتیفعال یاجرا بانیپشت ماژولی كه
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سازی و خالصه ،ثبتها، آوری دادههای مختلف، جمعانجام ارزیابی ،مدیریت كیفیت

 اقداماتها با كیفیت موردانتظار، تعیین دالیل مغایرت نییتع نیهمچن. است جینتا انتشار

 را جینتا گزارش و اجرا یریگیپارزیابی اثرات بالقوه،  ها،رتیمغا رفع یبرا الزم یاصالح

 .دارد عهده به

 كاركنان كهیطوربه است و دانش اطالعات گذاریاشتراکبه بهبود ستم،یس نیا از هدف دانش تیریمد .8-4

 یبرا ستمیس نیا. كنند منتقل كاركنان گرید به را آن و آورده بدست را دانش بتوانند

)این  است مناسب قیتحق بر یمبتن و دانش بر یمبتن كاركنان با یدولت یهادستگاه

های كاربردی مانند سیستم برای انجام كاركردهای خود، تکیه جدی به برخی مولفه

 .(سیستم مدیریت اسناد، هوش تجاری و ... دارد

 سلسله شامل ،یسازمان دانش نقشه مستمر یبازنگر و لیتکم ،یطراح ازكه  یماژول مدیریت نقشه دانش .1-1-1

 .كندیم یبانیپشت یرونیب و یداخل دانش منابع ،یدانش موضوعات مراتب

 :است ریز یكاركردها شامل ماژول نیا

  یدانش منابع فیتعر -
 یدانش موضوعات مراتب سلسلهنعریف  -
 یسازمان دانش نقشهطراحی  -
 یسازمان دانش نقشهبازنگری  -

ریزی و اجرای اقدامات الزم برای تامین محتوای دانش را به عهده ماژولی كه برنامه دانش اكتساب/دیتول .1-1-2

است. ثبت  شامل مدیریت جریان كاری برای تولید انواع محتواها و اسناددارد. این ماژول 

 گیرد. تجربیات تایید شده در سازمان نیز توسط این ماژول صورت می

آوری وجوهای پیشرفته و استخراج دانش از محتوای جمعانواع پرسماژولی جهت اعمال  بازیابی دانش .1-1-3

 شده است.

 و دانش انتشار یهاقالب نییتع ها،كانال و محتوا به یدسترس امکان كه یماژول توزیع دانش .1-1-1

 .كندیم فراهم را دانش انتشار ت،یدرنها و ،یرساناطالع

 :است ریز یكاركردها شامل ماژول نیا

 كانالهای مختلف توزیع،تعریف  -

 تعریف شرایط دسترسی به محتوا -

  دانش انتشار یهاقالبتعریف  -

 مدیریت فرآیند انتشار دانش -

 راتییتغ تیریمد .8-5

 

  

 ند،یفرآ رات،ییتغ تیریمد. كندیم یبانیشتیپدر سازمان  راتییتغ تیریمد از كه سیستمی

 ساختار و عملکردهای سازمان در فرآیندها، راتییتغ تیریمد یبرا ییهاکیتکن و ابزار

 . شود محقق كاروكسب ازیموردن جینتا تا است
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 راتییتغ یزیربرنامه .8-5-1

1.  
های سازمانی مؤثر در تعیین عناصر و مؤلفه ،یسازمان راتییتغ یزیربرنامه ماژولی كه

 عهده به را یبندزمان و منابع ها،تیمسئول و فیوظا نییتع الزم، اقدامات نییتع تغییر،

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است: .دارد

 تحلیل تأثیرات تغییرات سازمانی -

 ارزیابی آمادگی برای تغییر    -

 تعیین ذی نفعان -

 تشکیل تیم  -

 تعریف دامنه )كار( -

 وضعیت فعلی   تعریف -

 تعریف وضعیت آینده -

 شناسایی موانع )در راه( تغییر -

 های تغییرتعیین توانمندساز -

 شناسایی منابع -

 شناسایی معیارها -

 :است ریز پشتیبانی از موارد مسئول ماژولی كه راتییتغ طراحی .8-5-2

   قدامات سازمانسایر ا اب رتباطارزیابی نحوه ا -

 برنامه ارتباطات تعریف -

 برنامه انگیزش یا پاداش تعریف -

 هااستقرار معیار -

 های جدید  سازی نقششفاف و استقرار -

های تغییر را به عهده دارد و شامل كاركردهای اجرا و نظارت بر اجرای برنامهماژولی كه  راتییتغ سازیپیاده .8-5-3

 زیر است:

 وكاركسبهای فرایند ها ومهندسی مجدد سیستمپشتیبانی از  -

 های جدیدپشتیبانی از انتقال به نقش -

 اتپایش تغییر -

 گزارش تغییرات -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: یداری منافع حاصلاپ .8-5-4

 پیگیری اجرای اصالحات الزم به منظور پایدارسازی تغییرات -

 بهبود یافتهتغییر/ هایحوزه كاراییپایش  -

 یند تغییرآهای آموخته شده از فرو استفاده مجدد از درس تعیین -

 های اصالحی برحسب نیازانجام فعالیت -

پژوهش،  تیریمد .8-6

 ینوآور فناوری و 
پژوهشی، تحقیقاتی و فناورانه سازمان و نیز چرخه ایده نوآورانه  هایمدیریت كلیه فعالیت

تا نتیجه )خدمت جدید، محصول جدید، فرآیندهای سازمانی جدید و ...( را برعهده دارد 

ها، فرآیندها و عملکردهای داخل سازمان و هم برای نوآوری )هم برای نوآوری در فعالیت

 ها(.در ارائه محصوالت و سرویس

ی پژوهش، فناوری زیربرنامه .1-1-1
 ینوآور و

حوزه پژوهش،  یهاتیاولو و هااستیس راهبردها، اهداف، بیتصو و نییتع ماژولی كه
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11 Health, Safety, Environment 

پژوهشی،  یهاتیفعال بر نظارت و اجرا ف،یتعر یهازمیمکان نییتع ،فناوری و نوآوری

زمانبندی،  .دارد عهده به را مرتبط منابع و فیوظا ها،تیمسئول نییتع ،فناورانه و نوآوری

های پژوهشی، فناورانه و نوآوری نیز برعهده این برآورد هزینه و تحلیل مخاطرات فعالیت

 ماژول است. 

های پژوهشی، مطالعاتی و تحقیق و توسعه پشتیبانی از تعریف، تصویب، اجرای كلیه طرح های پژوهشیمدیریت طرح .1-1-2

های دیگر( و اعالم )به صورت داخلی یا از طریق پیمانکاران خارجی و به وسیله سامانه

 نتایج و دستاوردها 

ازمانی های مختلف سها در حوزهماژولی كه پشتیبان مدیریت كشف، جذب و ثبت ایده پروری ایده .1-1-3

های های تخصصی( از طریق برگزاری كارگاههای عمومی و هم حوزه)هم حوزه

ها و پروری، برگزاری مسابقات و رویدادهای نوآورانه، فراخوان جذب ایده برای چالشایده

 مسائل سازمانی، ارتباط با نظام پیشنهادات منابع انسانی و ... است.

 ای سازمان توسط ارائه قابل خدمات محصوالت و به هاایده لیتبدد فرآین ماژولی كه تبدیل ایده به پدیده .1-1-1

سازی، تیم .كندیم یبانیپشت را های سازمانیفعالیت یاجرا یندهایفرآ در راتییتغ اعمال

های فنی، تخصصی، گری، مشاورههای مربوط به این فرآیند، مربیبرگزاری كلیه كارگاه

تجاری و حقوقی، تحلیل بازار و مشتریان، تدوین مدل درآمدی )در صورت نیاز( و ... 

 تحت پوشش این ماژول است.

نوآوری  یهاحوزه در تیصالح واجد افراد با ارتباط یبرقرار و ییشناسا ماژولی كه ینوآور شبکه تیریمد .1-1-1

 ،پردازانایده از تیحما ،یسازشبکه و یسازمانده ،)مشاورین، مربیان، تحلیلگران و ...(

 .دارد عهده به را دانش اشتراک و یهمکار یالگو فیتعر

 ایمنی، مدیریت .8-7

 محیط و بهداشت

 (11HSEزیست )

و محیط  سازمان یک كاركنان فیزیکی سالمت و امنیت از كه هاییسرویس یا افزارهانرم

 كنند.می زیست پیرامون در مقابل انواع مخاطرات پشتیبانی

 

ریزی و مدیریت برنامه .1-1-1
 HSEعملکرد 

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:

 HSEنفعان در ارتباط با های مقرراتی و ذیتعیین نیازمندی -

 HSEهای ارزیابی مخاطرات و فرصت -

 HSEمدیریت هزینه و فایده  -

های ایمنی و بهداشت با محوریت پیوستگی ایمنی و ارزیابی تدوین برنامه -
 فعاالنه

 تدوین برنامه مدیریت مصرف انرژی -

 تدوین برنامه جلوگیری از آلودگی محیط زیست -
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 HSEثبت تمام مشاهدات و رویدادهای مربوط به  -

 HSEگیری و گزارش عملکرد اندازه -

نماید )شامل ماژولی كه كلیه امور مرتبط با بهداشت محل كار و كاركنان را مدیریت می كار اشتبهد مدیریت .1-1-2

 ارزیابی تاثیر خدمات و عملکردهای سازمان بر بهداشت(.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های هوا، آب و فاضالب و پسماندهاشناسایی، ارزیابی و كنترل آلودگی -

پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاک، هوا،  شناسایی، ارزیابی و -

 گیاهان و حیوانات

 اطمینان از سالمت مواد غذایی كاركنان -

 هاهای كاری آنتنظیم برنامه تغذیه كاركنان با توجه به سالمت فرد و محیط -

های بهداشتی شامل عوامل گیری، ارزیابی و كنترل ریسکشناسایی، اندازه -

 زیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و مکانیکیآور فیزیان

ماژولی كه كلیه امور مرتبط با ایمنی شامل شرایط، ضوابط و استانداردها را پشتیبانی می  ایمنی مدیریت .1-1-3

  .نماید

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 یمنیا بر سازمان یعملکردها و خدمات ریتاث یابیارز -

 MSDS (Material Safety Data Sheet)مدیریت لیست  -

 تعریف لوازم و تجهیزات حفاظت فردی -

( و گواهینامه ایمنی خودروها و gatepassو  permitمدیریت مجوزها ) -

 ماشین آالت

 های ایمنیتعریف و ثبت فعالیت -

مات نماید )شامل ارزیابی تاثیر خدماژولی كه كلیه مصارف مرتبط با انرژی را مدیریت می انرژی مدیریت .1-1-1

 و عملکردهای سازمان بر مصرف انرژی(.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 یانرژ تیریمد یهاتیفعال ثبت و فیتعر -

 ثبت نتایج ارزیابی مدیریت انرژی -

 های پرمصرفشناسایی و ثبت دستگاه -

 تدوین و تغییر در فرآیندهای كاری از منظر مصرف بهینه انرژی -

 مدیریت انرژیهای حلپیگیری راه -

 محیط از حفاظت مدیریت .1-1-1
 زیست

های حلهای زیست محیطی و پیگیری راهگیری آالیندهشناسایی و اندازهماژولی كه 

شامل را بر عهده دارد ) ها، مدیریت پسماند و پسابكنترلی جهت كاهش یا حذف آالینده

 .ارزیابی تاثیر خدمات و عملکردهای سازمان بر محیط زیست(
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مدیریت تامین تجهیزات  .1-1-1
 نشانیایمنی و آتش

و باكس  ری، فای)كپسول آتش نشان یو آتش نشان یمنیا زاتیتجه نیتامماژولی كه 

 نماید.را مدیریت می (غیره

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 نشانیتعریف لوازم و تجهیزات آتش -

 هاتعریف افراد حاضر در شیفت -

 هاهای انجام شده شیفتبازدیدها و ثبت فعالیت -

 نشانیهای آتشثبت گزارش شیفت -

، یمنیا و ممیزی یبازرس .1-1-1
 ستیز طیبهداشت و مح

ارتباط با در  هایمربوط به بازرس هایستلیچک یرگیثبت و اندازه ف،یتعرماژولی كه 

 هایروش فی(، تعرغیره و مانکارانیپ آالت،نیمختلف )سازمان، پرسنل، ماش هایجنبه

 ی را به عهده دارد.ابیارز جینتا سهیشده و مقا فیتعر هایستلیبر اساس چک یابیارز

 یمبنا بر عملکرد یابیارز و شیپا و عملکرد یابیارز یهاشاخص نیتدو شامل سازمان عملکرد ارزیابی .8-8

 . است شده نیتدو یهاصشاخ

 عملکرد یابیارز و سنجش یهاشاخص و محورها نییتعریزی و برنامه ماژولی كه عملکرد یابیارز ریزیبرنامه .1-1-1

 سنجش منظور به كاركنان، و یاتیعمل یهابرنامه ،یسازمان یواحدها سطوح در سازمان

 عهده به را یسازمان یهااستیس و راهبردها یاجرا در تیموفق و اهداف تحقق زانیم

های كلیدی بر اساس همان معیارها و شاخص گیریهای ارزیابی و اندازه)شاخص دارد

، با انتخاب اندسازمان مشخص شده ریزی استراتژیکبرنامهكارایی سازمان، كه در هنگام 

 .(ای از آنها و/یا تدقیق آنها تعیین خواهد شدزیرمجموعه

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 در هر حوزهایجاد مدل سیستمی و شیوه پایش/ارزیابی سازمان  -

    هایندآوری فرگیری بهرهاندازههای مربوط به تعیین شاخص -

 گیری اثربخشی هزینه   اندازههای مربوط به تعیین شاخص -

 ی كاركنانیگیری كارااندازههای مربوط به تعیین شاخص -

 خدمات گیری زمان چرخهاندازههای مربوط به تعیین شاخص -

 زمانبندی پایش/ارزیابی -

 منابع پایش/ارزیابیتعیین  -

 شناسایی مخاطرات پایش/ارزیابی -

 یهاداده لیتحل و قیتلف ع،یتجم ،یگردآوراجرای پایش/ارزیابی عملکرد و  ماژولی كه  عملکرد و ارزیابی شیپا .1-1-2

تحلیل ، عملکرد یریگاندازه یهاشاخص یمبنا بر یاتیعمل یهابرنامه عملکرد به مربوط

 یبرا الزم اقدامات نییتعدر نهایت،  و درجه تغییرات موردنیازها و شکاف جهت درک نیاز

  .دارد عهده به را هاشاخص نیا بهبود

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
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 توضیح سیستم/سیستم/ماژولگروه 

بر مبنای اهداف و راهبردهای كالن سازمان )كه در  كاروكسب از تداوم كه افزارهایینرم وکارکسب تداوم .9

 . كنندمی شوند(، پشتیبانیریزی استراتژیک تعیین میسیستم برنامه

پدافند بحران و  مدیریت .9-1

 غیرعامل
های وقوع حوادث بحرانی، سازمان را در مدیریت بحران یاری افزاری كه در زماننرم

های پدافند غیرعامل نیز برعهده این سیستم نماید. همچنین تعریف و اجرای برنامهمی

اطالق  یاست و به مجموعه اقدامات ینظام ریدفاع غ ینوعاست. پدافند غیرعامل 

به  یاز وارد شدن خسارات مال توانیآن م یندارد و با اجرا ازیافزار نكه به جنگ گرددیم

سازمان  یو تلفات انسان یرنظامیو غ یو حساس نظام یاتیح ساتیو تاس زاتیتجه

 خسارات و تلفات را به حداقل ممکن كاهش داد. نیا زانیم اینموده  یریجلوگ

، و انواع بحران قیمصاد، فاجعه ،یاضطرار طیشراحادثه، بحران، ماژولی كه تعاریف انواع  عات بحران اطال تیریمد .9-1-1

ها و حوزه های پدافند غیرعامل،، امور دفاعی، اقدامات و شیوهها در سازمانبحران اثرات

 كند.و شرایط مخاطرات امنیت ملی را پشتیبانی می های پدافند غیرعاملفعالیت

های سازمان در راستای مدیریت بحران، به ماژولی كه تعریف كلیه اصول اولیه و برنامه ریزی مدیریت بحرانبرنامه .9-1-2

ازای هر نوع رویکرد مدیریت بحران )پیشگیری و مقابله( و انواع اقدامات پدافند 

ی( را پشتیبانی تیریو مد یفن ،یرنظامیغ ی دفاعی، امنیت ملی،هاتیفعالغیرعامل )انواع 

های مربوط به هر رویکرد نیز به كمک این ابع، مخاطرات و هزینهزمانبندی، من كند.می

، بحران در سازمان تیریمد یساختار و الگو نییعشود. همچنین تماژول تعیین می

، در سازمان یطرح واكنش اضطرار نیتدو ،های زیرمجموعهتعریف ستاد بحران و گروه

و شیوه مقابله با  بحران میت ساختار ،بحران میت لیتشک، بحران هایمیت یبندطبقه

 بحران نیز برعهده این ماژول است.

 كند.بحران و اصول پیشگیری از بحران را پشتیبانی میاز  یریشگیپماژولی كه مدیریت  مدیریت پیشگیری .9-1-3

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ها و اقدامات انجام شده جهت آمادگیبینیثبت پیش -

 هاثبت مانورها و تمرین -

 هاآوری دادهجمع -

 محاسبه معیارهای عملکرد -

 هاتحلیل عملکرد بر اساس داده -

 سازی گزارشاتآماده -

 توسعه برنامه بهبود عملکرد -
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 هاشناسایی نقاط قوت و ضعف در مانورها و بحران -

فرآیند اجرای مقابله با بحران بر اساس برنامه مدیریت بحران و ثبت نتایج برعهده این  مدیریت مقابله .9-1-1

 ماژول است.

ارزیابی كلیه عملیات مرتبط با مدیریت بحران برای بهبود مستمر بر عهده این ماژول  ارزیابی مدیریت بحران .9-1-1

 است.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

ها در انواع های مربوط به بازرسیلیستگیری چکتعریف، ثبت و اندازه -

 مختلف

 های تعریف شدهلیستهای ارزیابی براساس چکتعریف روش -

 بررسی نتایج ارزیابی -

 کپارچهی یکردیرو و مشترک چارچوب کی انطباق، تیریمد یهاسیسرو و افزارهانرم انطباق تیریمد .9-2

 یدولت دستگاه کی یروشیپ انطباق یهایازمندین همه آن در كه دنكنیم فراهم

از انطباق اقدامات و خدمات  تا سازدیم قادر را سازمان ستمیس نیا. شوندیم تیریمد

و  نیقوانوكار، قوانین باالدستی، سازمان، مقررات ناشی از كسب یهامأموریتسازمان با 

 استانداردهای صنعتی و سایر قوانین حقوقی اطمینان حاصل كند.

 مصوبات و نیقوان انطباق با .9-2-1
 یباالدست

 درون مصوبات ی،باالدست یابالغ احکام یاجرا مستمر یریگیپ و یابیرد ثبت، ماژولی كه

 و هادستورالعمل ،...( و دستمزد و حقوق بودجه، ،یمال ،یحقوق) نیقوان ی،سازمان

، موارد عدم تطابق هارتیمغا ، گزارشاحکام و مصوبات یاجرا گزارش هیته ها،نامهبخش

 (لزوم صورت در برای رفع این موارد و اشکاالتی ریگیپ و) احکام یاجرا عدم احتمالی و

 .دارد عهده به را

 یاستانداردها و نیقوان انطباق با .9-2-2
 یصنعت

و  نیقوان و صنعت بر متمركز مقرراتانطباق با  تا سازدیم قادر را سازمان ماژول نیا

 یاجرا مستمر یریگیپ و یابیرد ثبت،در این راستا،  .كند كنترل را استانداردهای صنعتی

ی در زمینه این قوانین و سازمان درون مصوبات قوانین و استانداردهای صنعتی،

 هیته ،در زمینه این قوانین و استانداردها هانامهبخش و هادستورالعمل استانداردها،

 عدم ، موارد عدم تطابق احتمالی وهارتیمغا قوانین و استانداردها، گزارش یاجرا گزارش

 (لزوم صورت در برای رفع این موارد و اشکاالتی ریگیپ وقوانین و استانداردها ) یاجرا

 .دارد عهده به را

 در یرمالیغمالی و  یهاتیفعال و ندهایفرآ كارگردش و اسناد یبررس بانیپشت ماژولی كه یزیمم .9-2-3

 مرتبط، مقررات و نیقوان با شده انجام یهاتیفعال تطابق از نانیاطم منظور به سازمان

 ندهایفرآ در مقررات و نیقوان از یاحتمال و تقلب تخلف موارد گزارش و ییشناسا كشف،

سنجی و آزمایش از طریق صحتاین ماژول  .است یرمالیغمالی و  یهاتیفعال و



 

  90 

وم
 د

ل
ص

ف
 

های مالی و غیرمالی می ركوردها )جهت اطمینان از دقت(، به ردیابی و مدیریت ممیزی

 پردازد.

 دیتول و ییشناسا قیطر از را هاتیقطع عدم تا دهدیم اجازه زانیربرنامه به كه یافزارنرم مخاطرات تیریمد .9-1

 یریگیپ و اشکال رفع یهابرنامه توسعه و یبندتیاولو پارامترها، میتنظ ها،کیمتر

 .كنند رفع وضوحبه سک،یر

این  .دارد عهده به را سازمان یداخل و یطیمح مخاطرات ییشناساپایش و  ماژولی كه مخاطرات ییشناسا .9-3-1

های مختلف مالی، منابع انسانی، ماژول شامل شناسایی و تعیین مخاطرات در جنبه

 های سازمان، قوانین باالدستی و ... است.حقوقی، دارایی

بروز، تعیین تحمل ریسک برای سازمان به  احتمال درصد) مخاطرات لیتحل ماژولی كه  مخاطرات لیتحل .9-3-2

 .دارد عهده به را( هر یک از مخاطرات اثر زانیمازای هر یک از مخاطرات و 

  مخاطرات برنامه نیتدو .9-3-3

1.  
 ،یبنددسته جمله از مخاطرات تیریمد با مرتبط یندهایفرآ یطراح ماژولی كه

 راهبرد نییتع های مرتبط با مخاطرات،ها و سیاستتوسعه و نگهداشت رویه ،یبندتیاولو

 وهیش و منابع نییتع ها،تیمسئول صیتخص ،با هر یک از مخاطرات مقابله کردیرو و

 .دارد عهده به را شیپا

  مخاطرات برنامه یاجرا .9-3-1

 
 ،ی مربوط به مدیریت مخاطراتکردهایرو و راهبردها یاجرا ش،یپا بانیپشت ماژولی كه

های مربوط همچنین فعالیت .استمخاطرات  برنامه در ارتباط با آموزش ی وبخشیآگاه

به مدیریت مخاطرات را پایش و آنالیز كرده و بر مبنای آن، برنامه را اصالح می كند. 

 های مربوط به مدیریت مخاطرات نیز بر عهده این ماژول است.دهی فعالیتگزارش

یم در هر یک از ها برای ترمها و فعالیتافزاری جهت پشتیبانی از مدیریت تالشنرم وکارکسبترمیم  .9-4

، كه دچار  ها، ساختار، تجهیزات و ...(سازمان )فرآیندها، سیاست وكاركسبهای جنبه

های اصالحی با همکاری متخصصین ایجاد مشکل شده است. در این سیستم برنامه

 ، حل هر گونه دغدغه ، تخصیص منابع ها با كارشناسانشود. اعتبارسنجی این برنامهمی

های كلی سازمان برای ترمیم توسط این سیستم پشتیبانی تعیین سیاستقانونی و 

 شود.می

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: ریزی ترمیمبرنامه .9-1-1

 های ترمیمها و فعالیتتعیین روش -

 های ترمیمیشناسایی و اختصاص منابع برای مدیریت فعالیت -

 های ترمیمیزمانبندی و برآورد هزینه فعالیت -

 شناسایی مخاطرات ترمیم -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:  های حقوقیجنبه بررسی .9-1-2

 بررسی چارچوب قانونی  -
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 جبران خسارت، جریمه و سایر اقدامات اصالحی -

 المللی مرتبطبررسی و تحلیل قوانین زیست محیطی و قراردادهای بین -

 بینی شده است. ماژولی كه جهت پشتیبانی از مطالعه علل آسیب، شکست و خرابی پیش عوامل شکست بررسی .9-1-3

 ها، ساختار، تجهیزات و ... در سازمان است.ماژولی كه پشتیبان ترمیم فرآیندها، سیاست ترمیم .9-1-1

شده این سیستم به جهت آمادگی در تعریف، ارزیابی و مدیریت اقدامات موردی مطرح  مدیریت اقدامات موردی .9-5

 است.

های سازمان در راستای مدیریت اقدامات ماژولی كه تعریف كلیه اصول اولیه و برنامه ریزی اقدامات موردیبرنامه .9-1-1

های مربوط به هر زمانبندی، تعیین منابع، مخاطرات و هزینه كند.موردی را پشتیبانی می

 شود.تعیین میریزی ایمنی اقدامات نیز به كمک این ماژول اقدام و برنامه

ریزی انجام شده و با ارجاع و ارتباط با اجرا و پوشش اقدامات موردی طبق برنامه اجرا و ارزیابی اقدامات موردی .9-1-2
های دیگر، بازنگری در این اقدامات و در برنامه تدوین شده در صورت نیاز، سیستم

مدیریت ایمنی این اقدامات، ارزیابی نحوه مصرف منابع، هزینه، زمان، قابلیت كاربرد، 
 موردی بر عهده این ماژول است. وضعیت ایمنی و ... اقدامات 

 

 توضیح گروه سیستم/سیستم/ماژول

سیستمی كه از كلیه امور اداری سازمان بر مبنای اهداف و راهبردهای كالن سازمان  خدمات اداری .11

 كند.شوند( پشتیبانی میریزی استراتژیک تعیین می)كه در سیستم برنامه

های استقرار، كنترل عبور و امالک و تاسیسات، امنیت فیزیکی مکانحفاظت فیزیکی  فیزیکی امنیت و حراست .11-1

بندی شده، مهمترین كاركردهای این مرور مراجعین و كاالها و مدیریت اسناد طبقه

 سیستم هستند.

های استقرار، ماژولی كه پشتیبان امور حفاظت و نگهبانی فیزیکی از امالک، مکان فیزیکی حفاظت .11-1-1

 های غیرمجاز است.سازمان در مقابل دسترسی تاسیسات و تجهیزات

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ثبت اطالعات نگهبانی از امالک -

 های استقرار، تاسیسات و تجهیزات سازمانثبت اطالعات مکان -

 هامشاهده و پایش دسترسی -

 هشدار در صورت دسترسی غیرمجاز -

احراز هویت و ثبت اطالعات و راهنمایی مراجعین به ماژولی كه پشتیبان شناسایی،   تردد كنترل .11-1-2

 شود.سازمان است. همچنین كنترل عبور و مرور كاال نیز توسط این ماژول انجام می

ماژولی كه دریافت، ارسال، گردآوری، نگهداری، بایگانی و امحای اسناد و مدارک  شده بندیطبقه اسناد مدیریت .11-1-3
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 ده دارد.سازمان را به عه بندی شدهطبقه

ریزی، اجرا و نظارت روزانه بر حمل و نقل كاركنان، تأمین منابع و ماژولی كه برنامه نقلیه .11-2

جایی راه دور كاركنان به منظور انجام وظایف شغلی و نقل و جابه هماهنگی حمل

 )تأمین خودرو، بلیط هواپیما، قطار...( را به عهده دارد.

سوابق بیمه، مالیات، معاینه فنی،  وظیفه ثبت اطالعات پایه وسایل نقلیه، ماژولی كه نگهداشت وسایل نقلیه  .11-2-1

طرح ترافیک، سرقت، تصادفات، تعمیرات، جرائم و مدیریت سوخت هر یک از وسائل 

 نقلیه در اختیار سازمان را به عهده دارد. كاركردهای این ماژول عبارتند از:

سنگین، سواری، وانت، تعریف انواع وسایل نقلیه شامل: خودرو )سبک،  -

 اتوبوس، مینی بوس، ون، كامیون، تریلر و ...( و موتور سیکلت

ها مانند: بندی انواع وسایل نقلیه دستگاه براساس نحوه استفاده از آنطبقه -

 عمومی، اختصاصی، تشریفاتی و ...

تعریف مشخصات عمومی انواع وسایل نقلیه موجود شامل: نوع، سیستم،  -

ه موتور، شماره شاسی، شماره رنگ، شماره شهربانی، سال مدل، رنگ، شمار

 ساخت، كارخانه سازنده، كشور سازنده و ...

گیرندگان وسایل نقلیه به همراه مشخصات تعریف رانندگان و تحویل -

 هاشخصی و شغلی آن

 تعریف و ثبت قوانین و مقررات مورد عمل -

ها با ذكر شهر و نتعریف مقصدها شامل: نام محل مورد مراجعه و نشانی آ -

 استان

ای و مسروقه ثبت مشخصات وسایل نقلیه خریداری شده، انتقال یافته، اجاره -

 پیدا شده

ثبت اطالعات و سوابق مربوط به چگونگی در اختیار گرفتن )خرید، انتقال،  -

اجاره و ...( وسایل نفلیه شامل: مجوزهای مربوط، مقدار و محل تامین اعتبار، 

 و .. مدت زمان اجاره

ثبت اطالعات مربوط به ضمانت وسایل نقلیه شامل: مدت و كاركرد  -

 ضمانت، موارد پوشش و عدم پوشش ضمانت و ...

نگهداری اطالعات مربوط به وسایل نقلیه حذف شده از سیستم شامل:  -

وسایل نقلیه فروش رفته، واگذار شده، به امانت داده شده، خارج از رده، 

 ... اسقاطی، اوراقی، مسروقه و

 تنظیم صورتجلسه و ثبت اطالعات و مستندات مربوط به حذف وسایل نقلیه -

 ثبت اطالعات مروبط به قطعات قابل استفاده باز شده از وسایل نقلیه اوراقی -

 نوع شامل آن سابقه و نقلیه وسایل بیمه به مربوط مشخصات ثبتامکان  -

 بیمه، حق گر،بیمه نام پایان، تاریخ شروع، نامه، تاریخ بیمه شماره بیمه،

 ...  و تعهدات میزان

 از استفادهتاریخ  شامل نقلیه وسایل بیمه از استفاده به مربوطثبت اطالعات  -
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 ... و خسارت بابت پرداختی یا دریافتی بیمه وجوه

 تاریخل: شام نقلیه وسایل عوارض و مالیات به مربوط العاتطا ثبت امکان -

 دستگاه مبلغ، است، آن به مربوط عوارض یا مالیات كه زمانی دوره پرداخت،

 عوارض یا و مالیات كننده دریافت

 تاریخل: شام نقلیه وسایل فنی معاینه به مربوط العاتطا ثبت امکان -

 مركز نشانی و نام هزینه، میزان مربوط، زمانی دوره كیلومتر، شماره معاینه،

 ... و معاینه نتیجه كننده، معاینه

 تاریخل: شام نقلیه وسایل ترافیک طرح به مربوط العاتطا ثبت امکان -

 و ...  مبلغ مربوط، زمانی دوره پرداخت،

 مکان و زمانل: شام نقلیه وسایل سرقت به مربوط اطالعات ثبت امکان -

 او اختیار در سرقت زمان در نقلیه وسایل كه شخصی یا راننده نام سرقت،

 ... و است بوده

 نقلیه وسایل سرقت پرونده نتایج و پیگیری به مربوط اطالعات ثبت مکانا -

 تصادف، زمانل: شام نقلیه وسایل تصادف به مربوط اطالعات ثبت امکان -

 ایجاد خسارت رانندگی، و راهنمایی پلیس نظر براساس مقصر نام راننده، نام

 و ... خسارت مبلغ برآورد شده،

 تصادفات از ناشی نقلیه وسایل تعمیرات های هزینه ثبت امکان -

 وسایل از یک هر با رانندگان جرایم سابقه به مربوط اطالعات ثبت امکان -

 مبلغ جریمه، مکان خودرو، شماره راننده، نام جریمه، تاریخمل: شا نقلیه

 ... و جریمه پرداخت وضعیت جریمه،

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: ریزی و زمانبندی امور نقلیهبرنامه .11-2-2

پیمانکاران و مؤسسات عرضه كننده تهیه بانک اطالعاتی از مشخصات  -
 خدمات ترابری

 ثبت مشخصات قراردادهای ارائه خدمات ترابری -
 سازمانهای عمومی ایاب و ذهاب ثبت برنامه مسیر سرویس -

 سازمانهای عمومی ایاب و ذهاب سرویسزمانبندی  -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: خدمات ترابری .11-2-3

امکان ثبت اطالعات مربوط به و مکان درخواست خدمات ترابری ا -
 های ترابری درخواست

های رسیده برای استفاده از مکان تخصیص وسایل نقلیه به درخواستا -
 خدمات ترابری

  قرارداد صورتحساب عملکرد پیمانکاران طرف ثبت -

 ثبت كلیه سوابق مربوط به ایاب و ذهاب سازمان -
 سایل نقلیهثبت مشخصات اشخاص و واحدهای در اختیار گیرنده و -

 تنظیم و صدور صورتجلسه تحویل وسایل نقلیه -

های اجرایی ثبت اطالعات مربوط به انتقال موقت وسایل نقلیه به دستگاه -
 دیگر
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 گیری وسایل نقلیه از اشخاص و واحدهاثبت اطالعات بازپس -
 هاثبت اطالعات مربوط به كاركرد وسایل نقلیه در انجام ماموریت -
های زمانی به سوخت مصرفی وسایل نقلیه در دورهثبت اطالعات مربوط  -

 مورد نظر
 تهیه صورتحساب كاركرد وسایل نقلیه برحسب راننده -
 صدور برگه اجازه خروج وسایل نقلیه -

افزاری كه كلیه امور مربوط به سفر و اسکان مهمانان داخلی و خارجی سازمان را نرم مهمانداری .11-1

 برعهده دارد.

ماژولی كه مدیریت سفر كلیه مهمانان داخلی و خارجی سازمان، شامل تهیه بلیط،  سفر مهمان مدیریت .11-3-1

تامین خودرو، بیمه سفر، ویزای مسافرتی و انتقال به/از مبادی ورود و خروج را برعهده 

 دارد.

 ماژولی كه مدیریت اقامت كلیه مهمانان داخلی و خارجی سازمان را برعهده دارد. مدیریت اقامت مهمان .11-3-2

 ماژول شامل كاركردهای زیر است:این 

 رزرو هتل یا مهمانسرا )انتخاب اتاق و مدت اقامت( -

 كنسل كردن رزرو محل اقامت -

 تعیین هزینه اقامت -

 صدور صورت حساب -

شکل مکانیزه و با را به ی مورد استفاده در سازمانكل فرآیند سفارش و تحویل غذا مدیریت امور تغذیه .11-4

 د.كنروشی نوین مدیریت می

 ماژولی كه مدیریت اطالعات مربوط به امور تغذیه را به عهده دارد. مدیریت اطالعات پایه تغذیه .11-1-1

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 تعریف و مدیریت انواع غذاها  -

 تعیین قیمت غذاها -

 های غذاییتعریف و مدیریت وعده -

 تعیین قوانین رزرو و كنسل هر وعده غذایی -

 رو روی هر وعدهتعیین تعداد مجاز رز -

 تعریف و مدیریت لیست سیاه رزرو -

 مشاهده تعداد غذاهای رزرو شده -

دهند و یا رزرو ماژولی كه توسط آن كاركنان سازمان غذای خود را سفارش می سفارش و رزرو غذا .11-1-2

 نمایند.می

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 انتخاب غذا -

 روزانه و هفتگیهای غذایی به صورت مشاهده لیست وعده -
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 كنسل كردن رزرو غذا -

 انتخاب نحوه تحویل غذا )در محل، بیرون بر( -

بر عهده  هاآن انجام وظایفمدیریت همکاری و ارتباطات بین افراد سازمان در جهت  مدیریت ارتباطات سازمانی .11-5

ها، پیگیری آن ، جلسات وقرارهای كاریبه این ترتیب، مدیریت  .افزار استاین نرم

ها، و در یاستفاده از بوردهای سازمانی جهت اشتراک اطالعات و تسهیل هماهنگ

ها سازمانجزء كاركردهای مهم حوزه اداری های كاری، نهایت، پشتیبانی از انجمن

 .شوداست كه توسط این ماژول انجام می

ثبت، ن، های مختلف سازماافراد و بخشكند وظایف روزانه كمک می ماژولی كه مدیریت وظایف .11-1-1

 شوند.بندی و مدیریت اولویت

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 های كاری مختلفتعریف تقویم -

 تعریف وظایف -

 تخصیص وظایف -

 بندی وظایفاولویت -

 یادآوری وظیفه -

 تعیین تاریخ سررسید وظیفه -

 تغییر وضعیت وظیفه -

 درج متن یا نظر روی وظیفه -

مطلع كردن  نیو افراد حاضر در جلسه و همچن هاآن یبرگزارت زمان جلسات، محل ثب مدیریت جلسات .11-1-2

باشد. مدیریت دستور جلسه و از امکانات این ماژول می افراد حاضر در جلسه

جهت تسهیل در تنظیم و همچنین مکانیزمی صورتجلسه نیز با این ماژول است. 

و ایجاد تقویم شخصی برای كاركنان سازمان را فراهم  هامدیریت جلسات، مالقات

در نهایت، فراهم كردن امکان برگزاری جلسه راه دور )با استفاده از ابزارهایی  نماید.می

كنند( نیز با این فراهم می VOIPكه انتقال صوت و تصویر را با استفاده از پروتکل 

در زمان واقعی مطرح شده و از توانند گونه جلسات، مباحث میماژول است. در این

 نمایش گراف، مستندات و نمودارها نیز استفاده شود.

های الکترونیک، پست شده و قابل دسترس ماژولی كه یک مجموعه برخط از پیام تابلو اعالنات .11-1-3

 كند. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:توسط كاربران مجاز را پشتیبانی می

 مدیریت ایجاد تابلو 

 مدیریت استفاده از تابلو 

 مدیریت محتوای تابلو 

 مدیریت قالب طراحی تابلو 
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ماژولی كه از همکاری و اشتراک اطالعات هم میان كاربران دارای عالیق مشترک و  انجمن .11-1-1

كند و مدیریت كاربران را بر اساس های كاربران مشترک پشتیبانی میهم میان كارگروه

كند. این ماژول شامل ک انجمن مشترک پیشنهاد مییک گروه از كاربران و ایجاد ی

 كاركردهای زیر است:

 ایجاد انجمن 

 مدیریت استفاده از انجمن 

 مدیریت اعضای انجمن 

 مدیریت ساختار انجمن 

های كاری، های كامل یا افراد برای بررسی، اضافه و اصالح زمانبندیماژولی كه از تیم اشتراک زمانبندی .11-1-1

كند. به این ترتیب، مدیریت زمانبندی های یکدیگر پشتیبانی میفعالیتجلسات و 

كارهای مشترک و گروهی برعهده این ماژول است. این ماژول زمانبندی رویدادها 

كند و ها و دیگر موارد را مدیریت میها، جلسات، مالقاتمانند سمینارها، سخنرانی

 دهد.انه را میامکان مدیریت زمانبندی ماهانه/هفتگی/روز

مدیریت دبیرخانه و  .11-6

 مکاتبات
محرمانه،  رخانهی)دبسازمان  ازیموردن یهارخانهیانواع دب افزار،با استفاده از این نرم

شود. همچنین كلیه تعریف می( غیرهو  یركزو م یمحل یهارخانهیدب ،یعاد رخانهیدب

های نامه عملیاتشود كه شامل افزار مدیریت میعملیات مرتبط با دبیرخانه در این نرم

و الصاق ضمیمه الکترونیکی به  هااسکن نامه، های داخلیهای صادره و نامهوارده، نامه

 باشد.میهای مرتبط ثبت نامهو  هانامه

 اژولی كه شامل كاركردهای زیر است:م مدیریت اطالعات دبیرخانه .11-1-1

  سازمان، یهارخانهیانواع دب فیتعر -

 تعریف انواع مکاتبات مانند: نامه، فاكس، تلگرام، یادداشت، حکم و ... -

بندی و سطح محرمانگی مانند: بندی نامه براساس اولویتتعریف طبقه -

 عادی، فوری، عمومی، محرمانه، خیلی محرمانه و ..

 نامهتعریف انواع موضوع  -

 تعریف شیوه ارسال نامه -

 های محلیتعریف انواع دبیرخانه -

 های محلیتعریف انواع بایگانی -

 تعریف انواع وضعیت كنونی نامه -

 تعریف انواع شرح رونوشت نامه -

 ها، نهادها و اشخاص طرف مکاتبهتعریف سازمان -

مکاتبه در خارج از ها و اشخاص طرف تعریف نام سمت مسئوالن دستگاه -

 سازمان

های طرف مکاتبه و تخصیص كاركنان با واحدهای سازمانی به تعریف گروه -

 هاگروه
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 تعریف انواع شرح ارجاع -

 تعریف پایه شاخص سال -

 تعریف قالی شماره نامه )وارده، داخلی و صادره( در هر دبیرخانه -

ر و امکان تعریف آدرس پست الکترونیکی و آدرس پستی و شماره تلفن كارب -

 وجود تقویم به صورت شخصی و عمومی

 تعریف مهر و امضای افراد -

ها )انحالل، تشکیل، تاثیرگذاری تغییرات تشکیالتی در ساختار دبیرخانه -

 ادغام و تجزیه(

 های وارده را به عهده دارد.ماژولی كه مدیریت كلیه عملیات ثبت و ویرایش نامه نامه وارده .11-1-2

 كاركردهای زیر است:این ماژول شامل 

ثبت مشخصات نامه وارده شامل شماره، تاریخ، موضوع، شرح، اطالعات  -

 دستگاه یا شخص فرستنده، تاریخ و ساعت ورود نامه و نوع تحویل

 ثبت مشخصات فرستنده و گیرنده، توزیع كننده و ثبت كننده نامه -

 اختصاص شماره اندیکاتور به همراه تاریخ ثبت به صورت خودكار -

 های مرتبط اعم از عطف، پیرو و بازگشتنامه ثبت -

 های نامهثبت پیوست -

 های نامهثبت رونوشت -

ثبت ارجاعات نامه به هر تعداد و اطالعات مربوط به بخش یا شخصی كه  -

 نامه به وی ارجاع شده و تاریخ و ساعت ارجاع و تاریخ مهلت اقدام

 بازگشتیهای دارای پیرو، عطفی و ایجاد ارتباط مابین نامه -

 ثبت نامه با شماره آزاد -

 تهیه و چاپ رسید نامه برای ارائه به تحویل دهنده -

ها شامل متن، عکس، فیلم و صدا به نامه مورد الصاق انواع ضمایم و پیوست -

 نظر

 تهیه و ثبت متن هامش -

 نویسی متعدد با سطح دسترسی كنترل شدههامش -

 امضای نامه -

 چاپ نامه -

های ارباب های شخصی یا نامهه )مانند درخواستهای بدون شمارثبت نامه -

 ها در آینده(رجوع و دسترسی سریع به این نامه

 های صادره به عهده دارد.ماژولی كه مدیریت كلیه عملیات ثبت و ویرایش نامه نامه صادره .11-1-3

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

شرح، اطالعات ثبت مشخصات نامه صادره شامل شماره، تاریخ، موضوع،  -

 دستگاه یا شخص گیرنده نامه، نوع تحویل و ..

 ثبت اطالعات مربوط به ارجاع نامه صادره -
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های اجرایی و اشخاص )حقیقی و حقوقی( با صدور نامه صادره به دستگاه -

 حفظ سابقه

 ها داخل برنامهتایپ و ویرایش نامه -

 م تایپ مجددتعریف و ذخیره موضوع و كلید واژه برای نامه به منظور عد -

 نویس نامه و تصحیح مکرر آن تا مرحله نهاییتهیه پیش -

 نویس تایید شده به نامهتبدیل پیش -

های با موضوعات و متون یکسان و تشکیل فهرست مخاطبان برای نامه -

 هاارسال گروهی نامه

 تایید نامه صادره از طرف مقامات مربوط -

 بازگشتهای مرتبط اعم از عطف، پیرو و ثبت نامه -

 گذاری مورد نظر سازمانگذاری نامه صادره مطابق ساختار شمارهشماره -

 اختصاص شماره اندیکاتور به همراه تاریخ ثبت به نامه صادره -

 ارسال نامه از طریق فاكس توسط سیستم -

 های نامه صادرهتعیین تعداد و نوع پیوست -

 ارسال تصویر نامه ارسالی به صورت اسکن شده -

 امضای نامه -

 چاپ نامه -

های داخلی را به عهده ها و پیامماژولی كه مدیریت كلیه عملیات ثبت و ویرایش نامه مکاتبات داخلی .11-1-1

 دارد.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 ایجاد، پیگیری و كنترل مکاتبات داخلی بین واحدها -

 گذاری سازمانهای داخلی مطابق ساختار شمارهگذاری نامهشماره -

 نام و سمت فرستنده و گیرندهثبت  -

 های نامهتعیین تعداد و انواع پیوست -

 های مرتبط اعم از پیرو، بازگشت و عطفتعیین نامه -

 ویرایش نامه -

 تهیه پیش نویس -

 امضای نامه -

 پاسخ به نامه -

 ارجاع نامه -

 الصاق ضمیمه الکترونیکی به نامه -

تابل، گردش و مدیریت كارت .11-1-1

 پیگیری مکاتبات
 شامل كاركردهای زیر است:ماژولی كه 

 تابل افراد كارت تیریمد -

 ها ارجاع و گردش انواع نامه تیریمد -

 هانامه انواع از کی هر محل و تیوضع یریگیپ -
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ها و دوره تعریف جانشین و تفویض اختیار با تعریف محدودیت بر روی نامه -

 زمانی تفویض

 غیرمتمركز(های مختلف گردش مکاتبات )متمركز، نیمه متمركز و روش -

های وارده و كارهای های وارده به كارتابل مسئولین و ارجاع نامهتوزیع نامه -

 مرتبط از طریق كارتابل

 اعالم دریافت نامه جدید -

های مرتبط به آن و رویت و پیگیری تشکیل پرونده برای كارها و نامه -

 ها در سازمانگردش پرونده

 الم خاتمه كار از طریق ارجاع كنندههای ارجاع شده و اعپاسخگویی به نامه -

 ارجاع نامه به صورت تصویر، صوت، پیغام تلفنی و ... -

 استفاده و كنترل مركزی تاریخ در كلیه مراحل گردش مکاتبات -

 استفاده از امضای دیجیتال در كلیه مراحل گردش مکاتبات -

 هایی كه عملیات آن خاتمه نیافتهاعالم وضعیت نامه -

دهندگان و شاهده گردش ارجاعات شامل فهرست ارجاعكنترل، پیگیری و م -

 وارهكنندگان به صورت درختاقدام

 استفاده از قلم نوری در پاراف و ارجاع نامه -

 پیگیری نامه وارده و روند حركت یک نامه در تمام واحدهای سازمان -

تعیین مهلت اقدام پاسخ برای هر نامه وارده، داخلی، كارها، دستورها و  -

 های ارجاع شدهپیام

پیگیری مراحل مختلف كار از طریق كارتابل، دستیابی به علل تاخیر در  -

 انجام كارها، ردیابی وضعیت فعلی آن و نتایج اقدامات انجام شده روی نامه

های انجام پیگیری توسط خود سیستم به صورت خودكار، ارسال پیام -

 دیركرد اقداماتپیگیری، جویا شدن نتیجه كار و ارائه هشدار در مورد 

های ارجاع شده و پیگیری مستمر اقداماتی كه باید تا پیگیری كلیه نامه -

 تاریخ معینی انجام شوند و تاخیر دارند.

 های قبلپیگیری و ردیابی مکاتبات سال -

ها از طریق جستجو در شماره، تاریخ، موضوع، نام دستگاه پیگیری ارجاع نامه -

ده، نام دستگاه یا شخص )حقیقی و یا شخص )حقیقی و حقوقی( فرستن

 حقوقی( گیرنده

ها، های بایگانی، ارتباط بین آنانواع پرونده تیریمدبایگانی،  تیریمد افزارنرم ی اسنادگانیبامدیریت  .11-7

 بر عهده دارد. دهی، كنترل نسخ و ... را آدرس

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: های بایگانیمدیریت پرونده .11-1-1

  هاپرونده انواع تیریمد -

  هاپرونده نیب ارتباط -

  یکیزیف یگانیبا یدهآدرس -
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 کیالکترون یگانیبا یدهآدرس -

 تعریف درختواره بایگانی اسناد -

 هاتعریف سطوح دسترسی واحدها و كاربران به اسناد و پرونده -

 تعیین دسترسی مشخص به ایجاد، تغییر و بروزرسانی -

 انجام شدهثبت تعداد مراجعات و ورویدادهای  -

ها به سند و جستجو براساس كلیه های متنوع و انتساب آنتعریف تگ -

 هاتگ

 ها نظیر پویشگر، فکس و ایمیلدریافت اسناد از انواع ورودی -

 مدیریت كار همزمان روی اسناد -

 های یک سندافزودن، حذف و جایگزینی فایل -

 جستجوی اسناد براساس محتوا و ویژگی -

 ر اسناد توسط كاربرانتائید، رد و انتشا -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: مدیریت نسخ .11-1-2

 ها پرونده ینسخ و كنترل همزمان كنترل -

 های مختلف سندحفظ سوابق نسخه -

 های نسخ قبلی یک سندمشاهده و دریافت فایل -

 بازگرداندن نسخه جاری سند به نسخه مورد نظر در تاریخچه -

 

 توضیح گروه سیستم/سیستم/ماژول

 ارتباطات برون سازمانی .11

9.  
های ها و سازمانهای اجرایی، شركتمدیریت ارتباطات با نهادهای حاكمیتی و دستگاه

های صنعتی و تجاری و های شبه دولتی، مجموعهگذاران، تشکلهمکار، تابعه، سرمایه

یزی رمحافل متنفذ )بر مبنای اهداف و راهبردهای سازمان كه در سیستم برنامه

 شوند( به عهده این سیستم است.استراتژیک تعیین می

مدیریت ارتباط با  .11-1

های گذاران، گروهسرمایه

 صنعتی، تجاری و غیردولتی

11.  

های گذاران و گروهاین سیستم جهت مدیریت، كنترل و بهبود ارتباطات با سرمایه

ها، اقوام و اقلیتهای مردم نهاد، های غیر دولتی، سازمانصنعتی، تجاری، تشکل

روستائیان و عشایر و ...  با درنظر گرفتن مباحث استراتژیک سازمان، تطبیق با قوانین 

های مناسب ارتباطات و مالی، تطبیق با قوانین حقوقی و مصوبات باالدستی، مکانیزم

 بازاریابی در نظر گرفته شده است.

 است:ماژولی كه شامل كاركردهای زیر  ارتباط یزیربرنامه .11-1-1

 بازار گرانتحلیلدهندگان، دریافت و مدیریت اطالعات بانکداران، وام -
های های صنعتی و تجاری و اتاقگذاران، سهامداران، گروه، سرمایهسرمایه

 بازرگانی

 ارزیابی الزامات روابط  -
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های روابط مناسب از منظر راهبردی، مالی، تحلیل و تعیین انواع و شیوه -
 ستی و بازاریابیحقوقی، مصوبات باالد

 های مناسب بهره بررسی و ثبت نرخ -

 هاهای دسترسی آسان به وامبررسی، تعیین و ثبت شیوه -

 های جذب سرمایهبررسی، تعیین و ثبت شیوه -

های الزم برای ارتباطات موثر به ازای هر یک از بانکداران، تعیین فعالیت -
های ران، سهامداران، گروهگذا، سرمایهسرمایه بازار گرانتحلیلدهندگان، وام

 های بازرگانیصنعتی و تجاری و اتاق

 های ارتباطیزمانبندی و تحلیل هزینه فعالیت -

 های ارتباطیتخصیص منابع الزم برای فعالیت -

 های تجاری و صنعتیگذاران و گروهتحلیل مخاطرات ارتباط با سرمایه -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: اجرای ارتباطات .11-1-2

 ریزی انجام شدهها طبق برنامهاجرای فعالیت -

های گروه خدمات ها از طریق سیستممدیریت جلسات، مکاتبات و تماس -
 اداری

 های انجام شده در راستای بهبود ارتباطاتارزیابی اثربخشی فعالیت -

مدیریت ارتباطات با  .11-2

نهادهای حاکمیتی و 

 خدماتی

11.  

های اجرایی، ارتباطات با دولت، دستگاهسیستمی جهت مدیریت، كنترل و بهبود 

های شبه دولتی و نهادهای خدماتی با درنظر گرفتن نهادهای دولتی و حاكمیتی، تشکل

مباحث استراتژیک سازمان، تطبیق با قوانین حقوقی و مصوبات باالدستی و 

های عمومی و دولتی در سطح های مناسب ارتباطات با هدف تضمین سیاستمکانیزم

 ای، ملی و جهانی در نظر گرفته شده است.منطقه

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: ریزی ارتباط. برنامه11-2-1

های اجرایی، نهادهای دولتی و دریافت و مدیریت اطالعات دستگاه -
 های خیریه، خدماتی و مشاركتیهای شبه دولتی، سازمانحاكمیتی، تشکل

 ارزیابی الزامات روابط  -

های روابط مناسب از منظر راهبردی، حقوقی و تعیین انواع و شیوه تحلیل و -
 مصوبات باالدستی

های های الزم برای ارتباطات مؤثر به ازای هر یک از دستگاهتعیین فعالیت -
های های شبه دولتی، سازماناجرایی، نهادهای دولتی و حاكمیتی، تشکل

 خیریه، خدماتی و مشاركتی

 های ارتباطیه فعالیتزمانبندی و تحلیل هزین -

تعیین نمایندگان در های ارتباطی؛ به ویژه، تخصیص منابع الزم برای فعالیت -
 نهادهای حاكمیتی

 تحلیل مخاطرات ارتباط با نهادهای مورداشاره -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: . اجرای ارتباطات11-2-2

 ریزی انجام شدهها طبق برنامهاجرای فعالیت -

 نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و ...مدیریت پاسخگویی به  -

های گروه خدمات ها از طریق سیستممدیریت جلسات، مکاتبات و تماس -
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 اداری

 های انجام شده در راستای بهبود ارتباطاتارزیابی اثربخشی فعالیت -

لوایح قانونی مرتبط با مأموریت تهیه و تنظیم یا همکاری در تدوین ماژولی كه از  لوایح و قوانین. 11-2-3

گذاری، بررسی و اعالم نظر در سازمان برای ارائه به مجلس و سایر نهادهای قانون

ها و قوانین مرتبط با مأموریت سازمان، مطرح در مجلس و سایر نهادهای مورد طرح

 كند.گذاری پشتیبانی میقانون

ها، نهادها و نترل و بهبود ارتباطات با كلیه سازماناین سیستم جهت مدیریت، ك المللمدیریت روابط بین .11-1

اشخاص خارجی مرتبط با مأموریت سازمان با درنظر گرفتن مباحث استراتژیک سازمان، 

تطبیق با قوانین مالی، تطبیق با قوانین امنیتی، تطبیق با قوانین حقوقی و مصوبات 

 است. های مناسب ارتباطات در نظر گرفته شدهباالدستی و مکانیزم

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: ارتباط یزیربرنامه .11-3-1

الملل مرتبط با سازمان شامل مباحث سفرهای مرتبط تعریف انواع روابط بین -

ها، مهاجرت، پناهندگی و ها، نمایشگاهبا ماوریت سازمانی، شركت در همایش

... 

 مرتبطها و افراد خارجی دریافت و مدیریت اطالعات سازمان -

 ارزیابی الزامات روابط  -

های روابط مناسب از منظر راهبردی، مالی، تحلیل و تعیین انواع و شیوه -
 حقوقی، امنیتی و مصوبات باالدستی

 های ارتباطیزمانبندی و تحلیل هزینه فعالیت -

 های ارتباطیتخصیص منابع الزم برای فعالیت -

 تحلیل مخاطرات ارتباط با نهادها و اشخاص خارجی -

 ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: اتارتباط یاجرا .11-3-2

 ریزی انجام شدهها طبق برنامهاجرای فعالیت -

 های انجام شده در راستای بهبود ارتباطاتارزیابی اثربخشی فعالیت -

های حقوقی به سازمان و كاركنان آن، مدیریت سیستمی جهت مدیریت مشاوره حقوقی .11-4

های ازمان و كاركنان آن )در محدوده مسائل و فعالیتهای حقوقی در ارتباط با سوكالت

سازمان(، مدیریت دعاوی در ارتباط بین سازمان و كاركنان آن با افراد حقیقی و حقوقی 

های سازمان(، بررسی قراردادها و اسناد خارج از سازمان )در محدوده مسائل و فعالیت

 رسمی مرتبط با سازمان در نظر گرفته شده است.

هم برای مدیریت دعاوی حقوقی و كیفری سازمان علیه دیگران و هم برای  ماژولاین   یدعاو تیریمد .11-1-1

)در محدوده مدیریت دعاوی حقوقی و كیفری دیگران علیه سازمان یا افراد سازمان 

طراحی گردیده است و كلیه مراحل مربوط به دعاوی های سازمان( مسائل و فعالیت

 .صادره را مدیریت می نمایدحقوقی و كیفری و اجرای احکام 
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 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

 میتقد ی،حقوق دادخواست میتنظ و هیته یامور حقوق هیكلامور حقوقی:  -
مدارک الزم شركت در  هیو ته یدگیرس وصالح  ییدادخواست به مرجع قضا

 نماید.و غیره را مدیریت می یجلسات دادرس

در  انتیخ ،یاختالس، كالهبردار لیاز قبامور كیفری: كلیه امور كیفری  -
 میو تنظ تیشکا طرحشامل كه ، را رهیجعل سوء استفاده و غ، سرقت، امانت
باشد، مدیریت و غیره می پرونده در شعب مربوطه دادگاه لیتشک، هیشکوائ

 نماید.می

 عهده بر را سازمان هیعل صادره احکام تیریمد فهیوظ ماژول نیااحکام:  -
 .دارد

 یحقوق وكالت و مشاوره .11-1-2

12.  
)در این ماژول كلیه امور مشاوره و وكالت حقوقی مورد نیاز سازمان و كاركنان سازمان 

 كند.را مدیریت میهای سازمان( محدوده مسائل و فعالیت

 شامل كاركردهای زیر است:

 مدیریت مشاوران و وكال: كلیه امور مرتبط با اطالعات مشاوران و وكال  -

های منابع انسانی، مدیریت كلیه امور وكالت )در ارتباط با حوزهامور وكالت:  -
 ها، مستغالت و ...( در سازمان قراردادها، تعهدات، دارایی

امور مشاوره: مدیریت كلیه امور مشاوره )در ارتباط با حوزه های منابع  -
 ها، مستغالت و ...( در سازمانانسانی، قراردادها، تعهدات، دارایی

 مقررات حقوقیقوانین و  .11-1-3

11.  
 ،یگذارقانون یاز ابتدا یحقوق اتیو مقررات، آراء و نظر نیمشتمل بر قوانماژولی كه 

و مقررات  نیقوانشامل  و ... شرفتهیپ یجستجوها تیشده با قابل یبصورت ساختاربند

 و اختصاصی است. یعموم

مخاطبین و جامعه هدف سازمان، مدیریت سیستمی كه پشتیبان مدیریت ارتباطات با  ایرسانه و عمومی روابط .11-5

 های مختلف است.ای و ایجاد و انتشار اخبار در كانالارتباطات رسانه

 مشترک كه یكاربران یبرا ،شوندیم یبروزرسان دائماً كه راخبری  یمحتواها ماژولی كه اخبار تیریمد. 11-1-1

 .كندیم فراهم اند،شده محتواها آن

 كاركردهای زیر است:این ماژول شامل 

 تهیه، گردآوری و ضبط خبر -

 هاپایش اخبار رسانه -

 ویرایش خبر -

 های خبریساخت بولتن -
در  خبری متنی، صوتی و ویدئویی محتوای ارائهو  رسانیانتشار، اطالع از ماژولی كه  یخبر یهاكانال تیریمد .11-1-2

های شبکه، فضای مجازی و های همگانیرسانههای خبری مختلف و متنوع، كانال

 ارتباطاتجهت كنترل  ،ی نیزتعامل یابزارهادر این راستا، از . كندیم یبانیپشتاجتماعی 

 و جادیا یروهمچنین  ابزارها نیا. شودیم استفاده كاربران از گروه ای زوج کی نیب
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در  .كنندیم لیتسه را گفتگو و مکالمه زمیمکان كرده، تمركز كاربران نیب ارتباط حفظ

ها نیز استفاده نهایت، از این ماژول برای كنترل )و در نتیجه بهبود( روابط با رسانه

شود. این ماژول از مولفه كاربردی مدیریت كانال )در گروه مولفه مدیریت توسعه می

 نماید. افزار( بابت ارائه عملکردهای خود استفاده مینرم

های الزم برای برگزاری رویدادهای عمومی )داخلی مدیریت و پشتیبانی از تمام فعالیت یعموم یدادهایرو .11-1-3

یا خارجی( كه سازمان متولی آن است )شامل زمانبندی، اختصاص و هماهنگی مکان 

 رویداد، تخصیص منابع، فراخوان و ...(. 

 

 توضیحات سیستم 

جستجو و بازیابی( كلیه اطالعات پایه مشترک  مدیریت متمركز )ثبت، ویرایش، حذف، سیستم اطالعات پایه

های سازمان به ها، كاالها و ..، كه توسط سایر سامانهسازمان، شامل اشخاص، سازمان

 شوند.صورت مشترک استفاده می

 

 های کاربردیمؤلفه 2-2

مراتبی هر یک از ، فهرست سلسله3-2در جدول نشان داده شده است.  1-2های كاربردی در شکل شمای كلی مؤلفه

، های مرتبط در سطوح دوم و سوم، ارائه شده است. به ازای هر گرروه مولفره  ها و ماژولهای مولفه با ذكر مولفهگروه

 مولفه و ماژول، توضیحات مرتبط در همان جداول بیان شده است.

 

 

 

 

 

 مدیریت داده مولفهگروه  یمراتب سلسله فهرست: 2-2جدول 

امنیت، 

مدیریت 

هویت و 

 دسترسی

 

 مدیریت داده

مدیریت 

توسعه 

 افزارنرم

ابزارهای 

 کاربر نهایی

 یکاربرد هایمؤلفه کالن یشما 4-2 شکل
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 هامؤلفه مراتبیسلسله فهرست 2-2 جدول

 توضیحات گروه/مؤلفه/ماژول

كاربردی كلیدی مرتبط با مدیریت داده است. این سه  این گروه شامل سه مولفه مدیریت داده .1

های مدیریت اطالعات جغرافیایی موردنیاز تمامی سامانهمولفه به ترتیب جهت 

ی سازمانی و در نهایت، پشتیبانی از هاداده لیپردازش و تحل ،یگردآورسازمان، 

 ای در سازمان است.گرافیک و مقوالت چندرسانه

كند. اطالعات جغرافیایی، افزاری كه از مدیریت اطالعات جغرافیایی پشتیبانی مینرم 12اطالعات جغرافیایی .1-1

 كند.های روی سطح زمین یا باالی آن را توصیف میاطالعاتی است كه مکان

 كند.های جغرافیایی پشتیبانی میآوری دادهماژولی كه از جمع داده جغرافیایی آوریجمع .1-1-1

ای و هوایی و های ماهوارهآوری اطالعات از طریق عکسماژولی كه از جمع ایپردازش تصاویر هوایی و ماهواره .1-1-2

 كند.ویرایش و تحلیل اطالعات تصویری پشتیبانی می

كند و امکان كشف، های فضایی آنالین پشتیبانی میكه از ارتباط با داده ماژولی 13زیرساخت داده فضایی .1-1-3

 نماید.ها را فراهم میدسترسی و استفاده از آن

با كوچک كردن افزار ها است. این نرمماژولی جهت پشتیبانی از ایجاد نقشه 11نگارینقشه .1-1-1

های وسیع زمین خصوصیات فضایی )ابعاد( انواع مختلف اجسام و سطوح بزرگ مثل

كند تا قابل مشاهده های وسیع را كوچک میپهنه ترتیب،این به  .سر و كار دارد

 .دنشو

های مبتنی بر های اطالعاتی روی دادهبکارگیری تحلیل آماری و دیگر تکنیک تحلیل داده جغرافیایی  .1-1-1

پشتیبانی  11كند. همچنین این ماژول از كدینگ جغرافیاییجغرافیا را پشتیبانی می

های كند. كدینگ جغرافیایی تجزیه و تحلیل مکانی را با استفاده از سیستممی

كند. كدینگ یابی تسهیل میهای هوشمند موقعیتاطالعات جغرافیایی و سیستم

سازی توصیف یک مکان است: به طور نمونه یک آدرس جغرافیایی فرآیند غنی

های مرجع مکانی مانند ساخت یی از دادهپستی یا نام مکان با مختصات جغرافیا

                                                      
12 Geospatial information 

13 Spatial data infrastructure 

11 Cartography 

11 Geocoding 
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 چندضلعی، زمین، آدرس خیابان، كدپستی و غیره. 

های متداول یافته شده در دنیای ها و زیرساختافزاری كه از مدلسازی شبکهنرم 11های هندسیشبکه .1-1-1

های گاز، خطوط تلفن و كند. شبکه توزیع آب، خطوط برق، لولهواقعی پشتیبانی می

توانند با استفاده از یک های منبع هستند كه میهایی از جریانیان آب نمونهجر

 شوند.شبکه هندسی تحلیل 

 11مدلسازی هیدرولوژیکی .1-1-1
و پیدایش خصوصیات و نحوه توزیع افزاری كه از مدلسازی هیدرولوژیکی )نرم 

بینی پیشافزار عمدتاً برای كند. این نرم( پشتیبانی میآب در طبیعتگردش 

 شود.هیدرولوژیکی و برای درک فرآیندهای هیدرولوژیکی استفاده می

افزاری كه از مدلسازی با استفاده از خواص توپولوژیکی اشیاء فضایی پشتیبانی نرم 11مدلسازی توپولوژیکی .1-1-1

های توصیف روابط بین اشیاء فضایی است. كند. توپولوژی یکی از مکانیزممی

ای است، همراه با مجموعه نقاط از مجموعه یک ،یکتوپولوژ فضای یک

ها ای از اصول كه نقاط را به همسایهبرای هر نقطه، كه از مجموعه هاهمسایگی از

بنابراین، این موضوع اساس بسیاری از عملیات  .كندكنند، پیروی میمرتبط می

 فضایی است.

كند. این موضوع شامل های فضایی پشتیبانی میسازی دادهافزاری كه از مدلنرم مدلسازی داده فضایی .1-1-9

 موارد زیر است:

 های برداری به صورت نقاط گسسته، خطوط و چندضلعیارائه داده -

)به صورت یک  Rasterهای فضایی به صورت نمایش و عرضه داده -
 های مربعی(ماتریس مستطیل شکل از سلول

 19كاریكاشی -

درون  یهاستمیها از ساز داده یعیحجم وس لیپردازش و تحل ،یگردآور ،BIهدف  تجاریهوش و تحلیل .1-2

 در مؤثر وكاركسب ارزش به دادهزیادی از  حجم لیتبد تینها و در یسازمان

ابزار،  نیا. است یلیتحلهوشمند  یهاگزارش بستر جادیا قیطر از یسازمیتصم

های آینده بینیمختلفی از تاریخچه اطالعات، اطالعات جاری و پیش یدیدها

ارائه  سازمانداده  هآوری شده در انباراطالعات جمعتحلیل وكار را بر مبنای كسب

                                                      
11 Geometric networks 

11 Hydrological modelling 

11 Topological modelling 

19 Tiling 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C_(%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C)
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 تحلیل،دهی، توان شامل موارد گزارشدهد. كاركردهای عمومی این ابزار را میمی

 ی پیشگویانه دانست.هاو تحلیل 21سازمان كارایی مدیریت ،21كاویداده

 22بارگذاری و انتقال استخراج، .1-2-1
(ETL) 

های مختلف سازمان، انتقال و ها و اطالعات از سیستمماژولی جهت استخراج داده

بارگذاری آنها در انباره یا مخزن داده. این ماژول در واقع پشتیبان فرایندی است كه 

ها از منابع اطالعاتی مورد نیاز موجود در سازمان یا خارج از آن، بر اساس آن داده

های قدیمی و صفحات گسترده های متنی، سیستمفایل های داده،مانند پایگاه

شوند و سپس در استخراج شده و تبدیل به اطالعاتی سازگار با فرمت مشخص می

شوند. برخی ابزارهای یک مخزن اطالعاتی با عنوان انباره داده بارگذازی می

 عبارتند از:  ETLاستاندارد 

- PowerCenter 

- Infospherer Information Server 

- Data Integrator 

- SQL Server Integrated Services 

- Data Integration Studio 

های مختلف سازمان های استخراج شده از سامانهماژولی جهت نگهداری تمام داده داده انباره .1-2-2

 های زیر:با حفظ جامعیت و صحت آنها، شامل بخش

 هاداده تجمیع -

 مدیریت قواعد تمیزكردن دادهها، تعریف و كردن داده تمیز -

 گیری دادهپشتیبان -

)كه شامل بخشی از اطالعات موجود در  Data Martتعریف و مدیریت  -
ایجاد شده  Data Mart در یکانبار داده است )یک دید از انباره داده(. 

از لحاظ  اطالعاتی وجود دارد كه گروه مذكور، ،كاری مشخص برای یک گروه
توان به فرمت مناسب آن نیاز دارد و این اطالعات را می تحلیلی و محتوایی به

 (برای گروه مذكور نمایش داد.

ها، مراتب دادهتعریف و مدیریت فراداده انباره داده )تعریف و مدیریت سلسله -
 ابعاد داده، مدیریت ریزدانگی، كاتالوگ داده(

 تعریف و مدیریت سطوح دسترسی در انباره داده -

)مکعب داده برای نمایش  Data Cubeهای داده مکعبتعریف و مدیریت  -
شود. هر بعد از های موردنظر استفاده میداده به همراه برخی معیارها و اندازه

تواند دو بعدی، سه بعدی یا حتی با ابعاد مکعب )كه البته بر خالف نام آن، می
های مکعب لدهد و سلوباالتر باشد(، یک خصیصه در پایگاه داده را نشان می

داده بیانگر اندازه موردنظر )مثال مقدار بیشینه، كمینه، متوسط، مجموع و ...( 
ها برای حصول نتایج وجوهای روی این مکعبهستند. به این ترتیب، پرس

                                                      
21 Data Mining 

21 Corporate Performance Management (CPM) 

22 Extract – Transfer - Load 
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 های پشتیبان تصمیم بسیار مفید هستند(های مناسب سیستمتحلیلی و داده

 سنجی دادهصحتتعریف و مدیریت قواعد تبدیل و  -

شناسایی داده: فرآیند شناسایی تمام مخازن داده در یک سازمان و تجزیه و  - تحلیل داده .1-2-3
تحلیل شِما و ارزش داده و الگوی آنها جهت شناسایی ارتباط بین عناصر 

 ای داده

 داده كاوی -

 بینانهگویانه و پیشتحلیل پیش -

 تحلیل آماری -

 یافتههای غیرساختتحلیل داده -

 سازی توصیفیمدل -

 سازیسازی و شبیهبهینه -

بندی معنایی داده: شامل فرآیندهایی برای ایجاد مجموعه مشتركی از طبقه -
و  وكاركسبهای معنایی كه توسط تحلیلگران اطالعات، تحلیلگران برچسب

 شود.معماران داده استفاده می

 زیر:های ماژولی شامل بخش تجاری هوش دهیگزارش و داشبورد .1-2-1

هایی كه )ایجاد و نمایش گزارش 23دهی موردیتعریف و مدیریت گزارش -
   شوند(شخصا طراحی ساختاردهی می

 دهی استانداردتعریف و مدیریت گزارش -

یافته نیمه )یک گزارش ساخت 21تعریف و مدیریت كارت امتیاز متوازن -
وند. این شهای طراحی مشخص تهیه میاستاندارد كه با استفاده از روش

ها توسط ها توسط مدیران برای ردیابی، نظارت و كنترل اجرای فعالیتگزارش
 شوند(ها استفاده میكارمندان و نیز پایش نتایج حاصل از این فعالیت

محاسبه و نمایش  های كلیدی عملکرد سازمانی:تعریف و مدیریت شاخص -
ریزی تم برنامههای كلیدی عملکرد سازمانی تعریف شده در سیسشاخص

 تصویرسازی داده به صورت تعاملی استراتژیک

وكاری یا سازمانی است. به گیری كسبهای تصمیمماژولی برای پشتیبانی از فعالیت تصمیم پشتیبان سیستم .1-2-1

ریزی یک سازمان را پشتیبانی این ترتیب، مدیریت، عملیات و سطوح مختلف برنامه

توانند به سرعت تغییر نمایند؛ كند كه میكمک میكند و به اتخاذ تصمیماتی می

 توانند به سادگی از قبل توصیف شوند.تصمیماتی كه نمی

 كند.پشتیبانی میای افزاری كه از گرافیک و مقوالت چندرسانهنرم ایچندرسانه و گرافیک .1-1

ها به وسیله نمادهایی دادهكه در آن طوریها، بهماژولی برای نمایش گرافیکی داده نمایش گرافیکی .1-3-1

شود. از این ها، نقاط، اندازه و غیره نمایش داده میها، خطوط، قطعهمانند میله

ها افزار، جهت ایجاد نمودارهای تصویری برای بیان ارتباطات بین مفاهیم، ایدهنرم

 شود.های اطالعاتی نیز استفاده مییا سایر بخش

                                                      
23 Adhoc Reporting 

21 Balanced Scorecard 
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های محتوایی مدیریت، توسعه و دستکاری محتواهای متشکل از فرم ماژولی جهت ایچندرسانه .1-3-2

 مختلف نظیر متن، صدا، تصویر، انیمیشن، ویدئو یا تعامالت.

 كند.ماژولی كه از ضبط، ذخیره و دستکاری تصاویر گرافیکی پشتیبانی می پردازش تصویر .1-3-3

متحرک یا ویدئوها در یک كامپیوتر را ماژولی كه امکان دسترسی و ویرایش تصاویر  گر ویدئوویرایش .1-3-1

 كند.فراهم می

این مولفه كاربردی برای جستجوی داده و اطالعات مورد نظر در بین گروهی از  موتور جستجو .1-4

گیرد. برای این منظور، واسطی در اختیار كاربران یا ها مورد استفاده قرار میداده

معیارهای خود را برای داده مورد نظر شود كه های كاربردی دیگر گذاشته میبرنامه

بیان كرده و موتوری وجود دارد كه داده مورد نظر را بر اساس معیارهای داده شده 

 یابد.می

های زیر جهت جستجو بر اساس منابع مختلف ها و فناوریاین ماژول شامل روش جستجو .1-1-1

 است:

جستجو انجام های كامپیوتر شخصی كاربر جستجوی دسکتاپ: روی فایل -

 دهد.می

: فناوری بازیابی اطالعات است كه امکان جستجوی 21جستجوی متحد -

دهد كند. یک كاربر یک درخواست جستجو میهمزمان چند منبع را فراهم می

های داده یا سایر موتورهای جستجو توزیع كه در موتورهای جستجو، پایگاه

های مختلف را ز بخششود. سپس روش جستجوی متحد، نتایج حاصل امی

 كند.برای نمایش به كاربر تركیب می

موتور جستجوی انسانی: یک موتور جستجو است كه از مشاركت انسان جهت  -

سازی كند و به كاربران در شفاففیلتر كردن نتایج جستجو استفاده می

 كند.درخواست جستجویشان كمک می

های موتورهای داده: یک ابزار جستجو است كه از 21موتور فراجستجو -

 كند.جستجوی دیگر در اینترنت برای تولید نتایج خود استفاده می

یک موتور جستجوی چندكاره است كه شامل خصوصیات  :21چندجستجویی -

موتور جستجو و موتور فراجستجو است. همچنین قابلیت بازیابی مجموعه 

 ارد.بندی شده است، دنتایج جستجو را كه قبالً توسط كاربر طبقه

هایی را برای ها و فناوریاین ماژول با هدف پشتیبانی از ماژول جستجو، روش محتوا نوع بر اساس جستجو .1-1-2

                                                      
21 Federated Search 

21 Metasearch Engine 

21 Multisearch 
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 نماید:جستجو بر اساس انوع محتوای زیر فراهم می

 جستجوی متن  -

 جستجوی عکس -

 جستجوی ویدئو -

هایی را برای و فناوری هااین ماژول با هدف پشتیبانی از ماژول جستجو، روش 21جستجو بر اساس واسط .1-1-3

ها كند. برخی از این قابلیتهای مختلف واسط فراهم میجستجو بر اساس قابلیت

 عبارتند از:

: یک روش برای جستجو و فیلتر از طریق متن است. 29جستجوی تدریجی -

كند، یک یا چند متن ممکن برای نتیجه كه كه كاربر متن را تایپ میزمانی

شود. این پاسخ فوری، اغلب بالقاصله به كاربر نشان داده میشود و پیدا می

 كند.نیاز میكاربر را از تایپ كل كلمه یا عبارت بی

: سعی در بهبود دقت جستجو با درک قصد جستجوگر و 31جستجوی معنایی -

مفهوم اصطالحات مورد جستجو به محض مشاهده در ناحیه داده جستجو 

 تر.یستم بسته، جهت تولید نتایج مرتبطدارد، چه در وب و چه در یک س

یک سیستم موتور جستجو است كه در آن كاربر   جستجوی مبتنی بر انتخاب: -

 دهد.های موجود انجام میوجو را فقط با انتخاب یکی از گزینهیک پرس

هایی را برای فناوریها و این ماژول با هدف پشتیبانی از ماژول جستجو، روش جستجو بر اساس محدوده .1-1-1

نماید. برخی از این جستجوهای مختلف بر اساس محدوده قابل جستجو فراهم می

 انواع جستجو عبارتنداز:

ای عام از مستندات و منابع  دادهجستجوی عمومی: این جستجو بر پایگاه -

مبتنی است؛ یعنی یک مجموعه دیجیتالی سازمان یافته از مراجع منتشر شده 

ها، انتشارات دولتی و ها، گزارشها، مقاالت كنفرانساالت و روزنامهشامل مق

 ها و غیره.حقوقی، اختراعات، كتاب

جستجوی سازمانی: روشی برای جستجو در منابع مختلف سازمانی مانند  -

های داده، اینترانت و غیره كه برای مخاطبان تعریف شده در دسترس پایگاه

 است.

وتور جستجوی عمودی از این نظر از یک موتوری یک م :31جستجوی عمودی -

جستجوی عمومی متمایز است، كه روی بخش خاصی از محتوای برخط 

متمركز است. دامنه محتوای عمودی ممکن است براساس موضوع، نوع رسانه 

                                                      
21 Search by Interface 

29 Incremental Search 

31 Semantic Search 

31 Vertical Search 
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توان به عنوان مثال، به یا سبک محتوا تعیین شود. از برخی موارد عمودی می

موضوعاتی مانند خرید، صنعت خودرو، اطالعات حقوقی، اطالعات پزشکی، 

 ادبیات علمی، جستجوی شغلی و سفر اشاره كرد. 

 

 

 توضیحات گروه/مؤلفه/ماژول

های های كاربردی است كه در توسعه سایر سامانهاین گروه شامل كلیه مولفه افزارمدیریت توسعه نرم .2

ها، در توسعه بسیاری از اغلب این مولفهافزاری سازمانی قابل بکارگیری هستند. نرم

 ( قابل استفاده هستند.صورت مشترک)به های سازمان سامانه

  12سیستم مدیریت اسناد .2-1

(DMS) 
های یک سازمان را كنترل و مدیریت ، ذخیره و نگهداشت اسناد و فایلافزاراین نوع نرم

های مدیریت اسناد جهت ذخیره، آرشیو و ردیابی اسناد الکترونیک و سیستمكند. می

های اجرایی به موجب گیرند. برخی دستگاهتصاویر اسناد كاغذی مورد استفاده قرار می

ای ها )یا سوابق( مختلفی را برای مدت زمان قابل مالحظهمقررات الزم است پرونده

های تولید اسناد بسیار باال است كه انتظار تراكنشنگه دارند؛ در برخی موارد، حجم 

 ها به صورت نمایی افزایش یابد.رود در طول سالمی

 كند.پویش و بارگذاری اسناد را پشتیبانی می اسناد بارگذاری و 33پویش .2-1-1

 كند.میاز ارجاع به سایر اسناد و اطالعات برای دستیابی به محتوای مرتبط پشتیبانی  اسناد ارجاع .2-1-2

این ابزار معموال از بازیابی اسناد از  جستجو و بازیابی اسناد بر عهده این ماژول است. اسناد بازیابی و جستجو .2-1-3

تفسیر تصاویر در كند. ( پشتیبانی میسازینمایهیافته )طریق ساختار عددگذاری ساخت

 ( نیز برعهده این ماژول است.OCRقالب متن )

ترل و تایید ها، كنمدیریت نسخه .2-1-1
 اسناد

ها محتوای اسناد پشتیبانی گذاری، ویرایش و تصویب اسناد قبل از انتشار آناز نسخه

 كند.می

 كند.از آرشیو و انباره اسناد پشتیبانی می كتابخانه/مخزن اسناد .2-1-1

 14سیستم مدیریت محتوا .2-2

(CMS) 
، ذخیره، نگهداشت و بازیابی محتواها و اطالعات یک سیستم یا افزاراین نوع نرم

برای مدیریت محتواها، ایجاد، ویرایش و حذف كند. در واقع، سایت را پشتیبانی میوب

 ها در نظر گرفته شده است.آن

                                                      
32 Document Management System 

33 Scan 

31 Content Management System 
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های دولتی تفاوت دارد، اما چرخه ها و اهداف مدیریت محتوا در میان دستگاهروش

ائه محتوا، بر مبنای ایجاد، بروزرسانی، انتشار، ترجمه، آرشیو و بازیابی حیات چگونگی ار

استاندارد محتوا خواهد بود. برای مثال، یک یا بیشتر نویسنده یک نمونه از محتوای 

كند. در طول زمان، این محتوا ممکن است ویرایش شود. یک یا دیجیتال را ایجاد می

ی اعمال كنند و سپس محتوا را برای انتشار چند نفر ممکن است برخی نظرات ویرایش

های مختلف باشد. انتشار ممکن است به تأیید نمایند. انتشار ممکن است به شکل

معنای ارسال محتوا به دیگران باشد، یا به سادگی، ارائه مجوز دسترسی دیجیتال به 

محتوای خاص به یک شخص یا گروهی از اشخاص معین باشد. بعدها این محتوا 

مکن است توسط یک شکل دیگر از محتوا جایگزین شود و در نتیجه بازنشسته یا م

 حذف شود.

CD-ها، سایت، محتوای وب31CBTافزار امکان ایجاد منابع آموزشی، محتوای درس محتوا تألیف .2-2-1

ROM كند.های تعاملی را فراهم میو حتی برنامهها 

 تائید و كنترل ها،نسخه مدیریت .2-2-2
 محتوا

افزاری كه از كنترل محتوای استفاده شده توسط یک سازمان و ذینفعان آن نرم

های های مختلف )مانند برنامههمچنین اجازه تأیید محتوا در قالب كند.پشتیبانی می

گردش كار محتوا نیز برعهده این ماژول است. گردش كار از  دهد.تعاملی( را می

كند. این بخش ها پشتیبانی میئول كار بر روی آنمسیریابی محتواها بین كاربران مس

سازی یک روند بازبینی و تائید برای محتوای جدید یا بروزرسانی اغلب برای پیاده

كار به عبارتی برای مدیریت افرادی است كه دقیقاً بر روی شود. این گردشاستفاده می

قاً چه كاری را در چه زمانی انجام كنند؛ اینکه دقیعناصر محتوایی یا قالب محتوا كار می

كنند، هایی را برای سایرین كه روی یک صفحه كار میدهند؟ سیستم گردش كار پیام

كند. همچنین به كمک آن نماید و جزئیات اقدامات انجام شده را مشخص میارسال می

اشخاص  ها به جایها ممکن است به نقشها را تعیین نمود. اعالمیهتوان نقشمی

دهنده، گرافیست و های نمونه عبارتنداز: نویسنده، ویرایشگر، توضیحارسال شوند. نقش

 منتشركننده. 

زدن و برچسباز شناسایی محتوای مشخص درون یک مجموعه بزرگتر از محتوا،  بندی محتواطبقه .2-2-3

 كند.سازی محتوا پشتیبانی میآوری و خالصهمحتوا با هدف جمع تجمیع

ای از جمله آوری، مدیریت و انتشار اطالعات در هر شکل یا رسانهماژولی كه از جمع نتشار و ارائه محتواا .2-2-1

 كند.اینترانت، اینترنت و غیره پشتیبانی می

                                                      
31 Computer-based Training 
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ها یا مقاالت به ها، كتابسایتها، وبمخزن آنالین كلیه محتواها از جمله سخنرانی كتابخانه محتوا .2-2-1

 شده است.اشتراک گذاشته 

سیستم مدیریت و  .2-1

خودکارسازی فرآیند 

 16وکارکسب

های وكار را از زیرساختسازد تا فرآیندهای كسبها را قادر میافزاری كه سازماننرم

وكار پشتیبانی های كسبسازی و گردش فرآیندفناوری مجزا كنند و از مدلسازی، شبیه

 نماید.می

 31وكاركسب هایفعالیت پایش .2-3-1
(BAM) 

كند. یکی از وكاری كمک میهای كسبماژولی است كه به پایش و نظارت بر فعالیت

، ارائه اطالعات روی داشبوردهایی است BAMحل ی راههای قابل مالحظهویژگی

بخشی از ( هستند و برای اطمینانKPI) 31های كلیدی عملکردكه حاوی شاخص

گیرند. این اطالعات توسط مورد استفاده قرار میوضعیت فعالیت و عملکرد 

گیری، تجزیه و تحلیل و اطمینان وكاری برای ارائه دید، اندازههای فنی و كسبتراكنش

شوند. همچنین برای تشخیص و وكار استفاده میهای كلیدی كسباز وضعیت فعالیت

 BAMهای سیستمشوند. اگر چه هشدار  مشکالت درحال پیشرفت استفاده می

 BAMكنند، ها استفاده میمعموالً از صفحه نمایش داشبورد كامپیوتر برای ارائه داده

( متمایز است، از این جهت كه BIاز داشبوردهای استفاده شده توسط هوش تجاری )

به طور بالدرنگ یا نزدیک به بالدرنگ پردازش شده  BAMهای رویدادها در سیستم

هایی كه سرعت، كیفیت و كارایی گیریگیرند )برای تصمیمو در داشبورد قرار می

وجو با استفاده از پرس BIبخشند(، ولی داشبوردهای وكار را بهبود میفرآیندهای كسب

شوند. بسته به فاصله بازیابی می ها در فواصل زمانی از پیش تعیین شدهدادهاز پایگاه

توانند مشابه باشند یا به می BIو  BAMزمانی بازخوانی انتخاب شده، داشبوردهای 

 ای متفاوت باشند. طور گسترده

 فرآیند سازیشبیه و مدلسازی .2-3-2
 وكاركسب

فرآیند، كاربران را قادر به مدلسازی فرآیندهای سازی ابزارهای مدلسازی و شبیه

ها بر مبنای نتایج حاصل از ها و اصالح مدلسازی و اجرای این مدلوكار، پیادهكسب

توانند در وكار میسازد. به عنوان نتیجه، ابزارهای مدلسازی فرآیند كسباجرا می

های فرآیند ارهای اجرای مدلوكار شفافیت ایجاد كرده و همچنین معیفرآیندهای كسب

كنند. عالوه بر این، این ماژول امکان تعیین برخی معیارهای را فراهم می وكاركسب

سازی و مدلسازی )و نه اجرای واقعی( اجرای فرآیند از جمله موارد زیر را از طریق شبیه

 نماید:فراهم می

                                                      
31 Business Process Management and Automation System 

31 Business Activity Monitoring 

31 Key Performance Indicators 
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 مصرف منابع در فرآیندها -

 زمان چرخه فرآیندها -

 فرآیندهاحجم  -

 های قابل اجرا با توجه به منابع موجودتعداد چرخه -

 19وكارموتور فرآیند كسب .2-3-3

(BPE) 
افزاری است كه امکان اجرا و نگهداری وكار یک چارچوب نرمیک موتور فرآیند كسب

هایشان یکپارچگی فرآیندها و فعالیت BPEكند. های كاری مرتبط را فراهم میجریان

سازد. همچنین از طریق آن، ناوری اطالعات سازمانی را خودكار میدر یک محیط ف

باید. كاربردی گسترش میارتباط بین منابع داده/فرآیند مختلف در یک یا چند برنامه

های مختلف از قبیل میزان امکان تعیین میزان كارایی فرآیندها براساس شاخص

رآیندها، حجم خروجی فرآیندها، مصرف منابع، میزان زمان موردنیاز برای اجرای ف

میزان به كارگیری فرآیندها، میزان فواصل بین اجراهای یک فرآیند با توجه به 

وكار و میزان گسستگی یک فرآیند از دیدگاه زیرفرآیندها را نیز های كسبنیازمندی

 كند.فراهم می

كه مراحل فرآیند، قوانین مربوط به افزاری كاربردی است كار، نرمیک موتور گردش 41كارموتور گردش .2-3-1

كار جریان كند. یک موتور گردشگیری در فرآیند و اطالعات مسیر را تعریف میتصمیم

ها در یک كند. این موتور، وضعیت فعالیتاطالعات، وظایف و رویدادها را تسهیل می

كند ارت میجریان كاری )نظیر پردازش و تائید یک فرم درخواست وام( را بررسی و نظ

كند. اقدامات ممکن است هر چیزی از ذخیره یک و فعالیت یا اقدام جدید را تعیین می

فرم درخواست در یک سیستم مدیریت اسناد تا فرستادن ایمیل یادآوری به كاربران 

ساز جریان كار همچنین ممکن است به موتورهای هماهنگباشد. و موتورهای گردش

 ند. موتورهای گردش كار سه عملکرد اصلی دارند:كاری اشاره داشته باش

 معتبر كار کی یاجرا در یفعل دستور ایآ نکهیا یبررس: یفعل تیوضع دیتائ -
 .است

 كار نیا انجام به مجاز یفعل كاربر ایآ نکهیا یبررس: كاربران مجوز نییتع -
 .است

 به شروع كار گردش موتور قبل، مرحله دو از پس: طیشرا پتیاسکر یاجرا -
 اجرا اگر: شودیم انجام ندیفرآ دو آن در كه كندیم طیشرا پتیاسکر یابیارز
 خطا کی نه، اگر و گرداندیبرم موفق جهینت شود، كامل تیموفق با

 .گرداندیبرم

وكار، ها و اختالفات بین فرآیندها در چرخه كسببندی و رفع تعارضماژولی جهت جمع ارزیابی و حل تعارض .2-3-1

ارزیابی میزان اتکاپذیری فرآیندها از نظر میزان توانایی فرآیند در انجام همچنین 

                                                      
39 Business Process Engine 

11 Workflow Engine 
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ها، نرخ خطا یا عدم پاسخگویی فرآیندها، میزان رضایت یا شکایات كاربران، فعالیت

میزان انطباق فرآیند با قوانین استانداردهای حریم خصوصی و میزان و نحوه دسترسی 

 ای فاقد ریسک یک فرآیند را به عهده دارد.به فرآیندها از دیدگاه امنیت و اجر

مدیریت قوانین  .2-4

 41وکارکسب
افزار مورد استفاده برای تعریف، استقرار، اجرا، نظارت و نگهداری منطق نرم

های عملیاتی داخل یک گیری )با توجه تنوع و پیچیدگی آن(، كه توسط سیستمتصمیم

شود، وكار نیز شناخته میشود. این منطق كه به عنوان قوانین كسبسازمان استفاده می

ها و الزامات مشروطی است كه برای تعیین اقدامات رخ داده ها، نیازمندیشامل سیاست

شود. این قوانین ممکن است از مقررات قانونی، ها استفاده میها و سیستمدر برنامه

 های سازمان و یا دیگر منابع برداشت شوند.سیاست

های وكار در نسخهگیری و قوانین كسبدهد كه منطق تصمیماین مخزن اجازه می قوانین مخزن .2-1-1

دهندگان فنی مختلف به شکل جداگانه از كد اصلی برنامه نگهداری شود. ابزارها، توسعه

گیری موردنیاز را تعیین و از مخزن توانند منطق تصمیموكار میو كارشناسان كسب

 استخراج كنند. 

افزاری است كه یک یا چند قانون وكار یک سیستم نرمیک موتور قوانین كسب وكاركسب وانینق موتور .2-1-2

های كاربردی، دهد برنامهكند. در واقع، اجازه میوكار را در طی زمان اجرا میكسب

گیری مدیریت شده در مخزن را صدا زده و آن را با استفاده از این موتور منطق تصمیم

های سازمانی و دیگر . همین سیستم، امکان تعریف قوانین )شامل سیاستاجرا كنند

دهد. موتور قوانین معموالً از تصمیمات عملیاتی( و آزمون هر كدام جدای از كد را می

ها و دیگر ، پیش شرط12دو ناسازگاریها، دوبهمفاهیمی مانند قوانین، حقایق، اولویت

 كند.توابع پشتیبانی می

مدیریت پیچیدگی و عدم  پشتیبانی ازاست كه برای  یافزارنرم وریاای از فنرده سازی کاربردچهیکپار .2-5

 .های توزیع شده، طراحی شده استسامانه تجانس موجود در ماهیت

و در سطح  سیستم عامل ای در باالی الیهافزار به عنوان الیهمیانبه عنوان نمونه، 

یک  افزارمیان ،این حالتدر  .گیردشده قرار می توزیع برنامه كاربردی زیرین الیه

كه از طریق  مواردیورای  ،افزارهای كاربردینرم ای است كه خدماتی بهافزار رایانهنرم

افزار مشخصاً قسمتی از یک بنابراین میان. دهدارائه می ،عامل موجود استسیستم

افزارها میان. زار كاربردی نیستافها یا یک نرمعامل، سامانه مدیریت پایگاه دادهسیستم

  (I/O) ورودی/خروجی دادن كارهای را در برقراری ارتباط و انجام دهندهتوسعه كار

                                                      
11 Business Rule Engine 

12 Mutual Exclusion 
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 .یشان متمركز شوندهدف مشخص برنامه رتوانند بها میكند و آنساده می

 تعامالت با افزارینرم هایبرنامه بین ارتباطات سازیپیاده و طراحی برای كه افزارینرم سازمانی خدمات گذرگاه .2-1-1

 .شودمی استفاده گراسرویس معماری در متقابل

 هایدارایی و مختلف هایسیستم بین اطالعاتی هایپیام ارسال امکان كه افزارینرم گراافزار پیاممیان .2-1-2

IT كندمی فراهم مختلف ارتباطی هایفناوری از استفاده با را. 

محور از مخزن داده مشترک به عنوان انتزاع مركزی استفاده -افزارهای دادهدر میان  13محور-افزار دادهمیان .2-1-3

ها با یکدیگر ها در مخازن و خواندن از آنشود. فرستنده و گیرنده با نوشتن دادهمی

 كنند.ارتباط برقرار می

فناوری است كه با استفاده از آن اشیاء توزیع شده با اشیاء راه دور ارتباط برقرار كرده و  11دالل درخواست شیء .2-1-1

سازی اشیاء را محصورسازی كرده و به كاربران اجازه پیاده ORBكنند. تبادل داده می

 ها به توسعه كاربردها بپردازند.دهد كه با دسترسی به واسطمی

دهد كه یک رویه همانطور كه بر روی می افزار اجازهاست كه در آن یک میان پروتکلی فراخوانی رویه راه دور .2-1-1

دهی دیگری نیز اجرا شود، بدون شود، بر روی فضای آدرسكامپیوتر محلی اجرا می

 سازی نماید.ساز صریحاً جزئیات تعامالت راه دور در آن را پیادهآنکه برنامه

پذیری كشف، توصیف و تعامل .2-1-1
 یسسرو

 افزارنرم این. كندمی فراهم گراسرویس معماری در را مختلفی خدمات كه افزارینرم

 توصیف زبان اسناد به دسترسی كردن فراهم و SOAP هایپیام بررسی برای

 هایفرمت و 11پروتکل اتصاالت WSDL. شوداستفاده می( WSDL) وب سرویس

 دایركتوری در در شده لیست هایسرویسوب با ارتباط برقراری برای موردنیاز پیام

 .كندمی توصیف را سرویس

 شبکه هایربات ،SMS، EMAIL مانند هاییكانال مدیریت وظیفه سیستم این کانال مدیریت .2-6

 باشد.می دارا را غیره و اجتماعی

 قیطر از شانیا به خدمات یبرخ ارائه یحت و انیمشتر به اطالعات یبرخ ارائه جهت مدیریت پست الکترونیک .2-6-1

 Email بستر

 یبرخ ارائه یحت و انیمشتر به اطالعات یبرخ ارائه جهت SMS سیسرو یهاتیقابل پیام كوتاه تیریمد .2-6-2

 :عبارتنداز SMS بستر قیطر از شانیا به خدمات

                                                      
13 Data-Centric 

11 Object Request Broker (ORB) 

11 Protocol Bindings 
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 یگروه ای یتک كوتاه امیپ ارسال -

o ندهیآ در ارسال امکان 

o همراه تلفن یگوش یرو بر كوتاه امیپ شینما و افتیدر نحوه 
 (موقت ای حافظه در شده رهیذخ) رندهیگ

 یارسال یهاكوتاه امیپ تیوضع -

 ماندهیباق اعتبار افتیدر -

 امیپ افتیدر -

 سیسرو وب قیطر از انبوه كوتاه امیپ ارسال تیقابل -

o خاص یكدپست محدوده به ارسال 

o یكدپست محدوده به مربوط هاشماره تعداد افتیدر 

o خاص شهر یهاشماره تعداد افتیدر 

o خاص شهر به امیپ ارسال 

o خاص شهر به تیجنس و سن براساس ارساس 

o انبوه امیپ ارسال لغو 

 یافتیدر امیپ تیهدا -

 مختلف یهاسامانه استفاده جهت مناسب یهاسیسرووب و ها API ارائه -
 انیمشتر به خدمات ای اطالعات ارائه یبرا سازمان

 یهاشبکه هایسرویس .2-6-3
 یاجتماع

و در هر  یانسان یرویبه حضور ن ازیبدون ن یاجتماع یهاشبکه یهاا استفاده از رباتب

. در دادمختلف كاربران پاسخ مناسب  یهاتوان به درخواستیاز شبانه روز م یساعت

 فقط كاربر هر تا كرد نییتع یمختلف سطح دسترس یكاربرها یتوان برایمربات 

 .كند افتیدر را خود یدسترس سطح در مشخص اطالعات

داشته  ید هر كاربردنتوانیم یاجتماع یهاشبکه یهاتوان گفت كه رباتیدر واقع م

 فیآن تعر یكه برا ییهاو برنامه سازمان تیها به خالقد. نحوه استفاده از آننباش

 :است ریها به شرح زآن یاز كاربردها یدارد. برخ یبستگ ،كندیم

 یهاتیتواند فعالیم یاجتماع شبکهربات  کی: و پرتال سازمان تیساوب با ارتباط -1 -
 شبکهرا در بستر سازمان  تیساوبكند و امکانات مختلف  نهیرا كوتاه و به سازمان
 فرم ای دگاهیتوان هر زمان دیم ،كاربران قرار دهد. بعنوان مثال اریدر اخت یاجتماع
. نمود افتیآن را در یاجتماع شبکهدر  ماًیمستق شد، ارسال تیسا در یدیجد تماس
به صورت  ،ردیگیقرار م سازمان پرتالكه در را  یدیجد یمحتوا ایتواند اخبار یربات م

 كاربران ارسال كند. یخودكار برا

را به  سازمان وكاركسبتواند یم یاجتماع شبکه: بات سازمان وكاركسب یمعرف -2 -
تواند انواع خدمات مختلف خود یم سازمانكند.  یاز مخاطبان معرف یاگسترده همجموع

 در جستجو امکان و كند ارسال مخاطبان یبرا یتک ایشده  یبندرا به صورت دسته
 ها و ثبت سفارش را به مخاطبان خود بدهد.آن

 یانجام برخ یحت ایمختلف سازمان جهت ارائه اطالعات  یهاارتباط با سامانه -3 -
 هاارائه شده توسط آن سامانه یهاAPIخدمات بر اساس 

است كه اطالعات، اسناد و امور مهم اعم از  یمکان ایدروازه  ،پرتال، درگاه کی یسازمان پرتال .2-6-4
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 یده، سازمانکپارچهیصورت مرتبط را به یهااطالعات و اسناد درون سازمان و سازمان

 كاربرانو  كارمندان، ، اسناداطالعات تیریو مد رییتغ ،و امکان ثبت دینمایم تیریو مد

گوناگون  یهامختلف تحت وب و تحت شبکه یهاجامع و به روش یرا به صورت

 یهاتیاز قابل یکی نیهمچن. دینمایفراهم م رهیو غ نترانتیا یهامانند شبکه یگرید

 یعنی ؛سازمان است یازهایها، امکان ارتقاء و گسترش بر اساس نپرتال یو اساس ژهیو

و  دیعمل نما وتریكامپ شرفتهیمادر بورد پ کی هیرا دارد كه شب تیقابل نیپورتال ا کی

سازمان در طول زمان قابل گسترش و  یازهایها و امکانات آن با توجه به نبخش هیكل

و  یجانب یهاصورت برنامهبه دیو امکانات جد هاتیقابل كهیطورهب ؛باشد یسازژهیو

 آن باشند. یبر رو یاندازساخته شده و قابل راه ستمیس یماژول برا

شود كه در آنها، با گرفتن یک شماره، یک قطعه ضبط شده هایی اطالق میبه سیستم تلفن گویا .2-6-5

خواهد با استفاده از صفجه كلید تلفن خود، عدد یا صوتی فعال شده و از شنونده می

ای از پایگاه داده برای داده درج شده یا دادهای در پایگاهه تا دادهكاراكتری را وارد كرد

 انیمشتر بهو حتی برخی خدمات  اطالعات یبرخشنونده خوانده شود. از این طریق، 

 شود.ارائه می

های اداری را با ها و نامهشود كه امکان ارسال و دریافت فرمبه دستگاهی گفته می فکس .2-6-6

 سازد.خطوط تلفن مهیا میاستفاده از 

ساختار فیزیکی كوچکی است كه شامل یک كامپیوتر و صفحه نمایش بوده و اطالعات  كیوسک .2-6-7

 دهد.را به افراد )مشتریان و كارمندان( نمایش می

2-6-8. USSD11 
USSD  در امیپ ارسال روش کی ی،دستور كد قیطر از امیارسال پ انهم ای 

 و ستین شبکه نیا یذات یهاتیقابل جزء تیقابل نیا. باشدیم اماسیج شبکه

 یخاص نهیهز بدون كه شودیم محسوب اماسیشبکه ج خدمات ارزش افزوده جزء

 ارسال از موجود یهایگوش تمام باًیتقر گرید طرف از. است شبکه تمام به افزودن قابل

 .ندینمایم یبانیپشت هاامیپ گونهنیا افتیدر و

 در شبکه SDCCH یكنترل دهیگنالیس كانال از امیجهت ارسال پ USSD در

GSM شودیاستفاده م. 

سازد تا صوت های مختلف با فواصل مختلف را قادر میفناوری است كه افراد در مکان ویدئو كنفرانس .2-6-9

با یکدیگر  و تصویر یکدیگر را به صورت زنده دریافت كرده و همانند جلسات حضوری

تواند با امکانات افزوده دیگری ارتباط داشته و تبادل نظر نمایند. ویدئو كنفرانس می

ها و ... نیز همراه همانند تبادل اسناد و مدارک، اشتراک در تهیه مدارک، ارسال عکس

                                                      
46 Unstructured Supplementary Service Data 

https://fa.wikipedia.org/wiki/GSM
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 باشد.

 عبارتند از: های اجراییهای عمومی دستگاهبرخی كاربردهای ویدئو كنفرانس در سامانه

 آموزش كارمندان -

 جلسات درون سازمانی از راه دور -

 جلسات برون سازمانی از راه دور )جهت ارتباطات خارج از سازمانی( -

 مصاحبه از راه دور )مثال جهت آزمون داوطلبین استخدام( -

 دوركاری -

 حراست ویدئویی -

 مدیریت بحران )در سامانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل( -

های مددكاری( رفاه و انگیزش )مثال مشاوره سامانه های مختلف درمشاوره -

 و در سامانه حقوقی

 و ییاجرا یهادستگاه یرسم یهااعالن واسطه بدون یکیجهت ارسال الکترون كارپوشه .2-6-11

 خدمات افتیدر یكه متقاض یحقوق موسسات و مردمكلیه  به كشور یعموم ینهادها

 به یرسم و یادار یهانامه افتیپوشه هر فرد صندوق در د.هستن یعموم و یدولت

 .باشدیم کیالکترون صورت

 كاركردهای این ماژول عبارتند از:

 هر فرد  یپوشه برا یپنل شخص کی جادیا -

امکان تفویض دسترسی به پوشه جهت مشاهده یا اخذ پرینت و تحویل به  -

 خواست و اعالم كاربر نهایی. درمتقاضی، در صورت 

 اعالم وصول پیام از طریق تلفن همراه و رایانامه فرد  -

 نیا براساس و كندیم جادیا هشدار مشخص، نیقوان ای ماتیتنظ براساس كه یامؤلفه  هشدار و هیاعالم تیریمد .2-7

  .فرستدیم هیاعالم هشدارها،

دهد، بدون دولتی را میای كه به كاربران امکان پرداخت در قبال دریافت خدمات مؤلفه درگاه پرداخت .2-8

در نظر گرفتن اینکه این خدمات دقیقا چه خدماتی هستند. مثال ممکن است برای 

، اخذ گذرنامه جدید یا ... از فرآیند مشابهی برای پرداخت وكارتمدید یک مجوز كسب

ها یا بازپرداخت ها، شامل تلفیق حساباستفاده شود. این مؤلفه امکان مدیریت پرداخت

 دهد.نیز میرا 

این مؤلفه هم امکان خرید و هم امکان ارائه خدمات مرتبط با حوزه فناوری اطالعات را  فروشگاه دیجیتالی .2-9

كند. به عبارت دیگر، فروشگاه دیجیتال، تدارک و های دولتی فراهم میبرای سازمان

وكارها از یک سو و كلیه كسب های دولتیعرضه خدمات فناوری اطالعات بین سازمان

كند. انواع مختلفی كه برای  خدمات های مختلف از سوی دیگر را تسهیل میدر اندازه

 تواند مطرح باشد، عبارتند از:مذكور می
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 طراحی واسط و تجربه كاربری -

 افزارهای مهندسی و توسعه نرمهر یک از فعالیت -

 بازاریابی، ارتباطات و مشاركت -

 امنیت سایبری -

 علم داده -

 پشتیبانی و عملیات -

 محتوا و نشر -

های كنندگان خدمات )از جمله دستگاهاین فروشگاه همچنین به فروشندگان و عرضه

وكارهای نوپا، كارها شامل كسبدهد تا خود را به انواع كسباجرایی( اجاره می

های خصوصی معرفی كنند. این موضوع امکان كمک به های اجرایی و شركتدستگاه

های دولتی كند. همچنین سازمانوكارها توسط دولت را فراهم میاین كسب رشد

 جویی نمایند.های خود صرفهتوانند از این خدمات بهره گرفته و در هزینهمی

شود. بخشی از جهت سهولت ایجاد و توسعه خدمات تحت موبایل استفاده می خدمات توسعه موبایل .2-11

برآورده شده است، اگرچه   (MBaasی دولت همراه )كاركردهای این مؤلفه در سکو

سکوی دولت همراه امکانات دیگری نیز دارد )كه به مهمترین آنها در قالب مولفه 

، مدیریت پیام كوتاه و USSDكاربردی مدیریت كانال اشاره شده است؛ مانند 

 های شبکه اجتماعی(.سرویس

 هاسرویس از استفاده میزان از آگاهی و دولتی هایارزیابی كارایی سرویس افزارپایش نرم .2-11

 یریتمدمشتریان و محتوایی گویی سواالت فنی جهت پاسخ مراكز تماسدر این مولفه،  خدمات مرکز تماس .2-12

 در و خدمات افزارهابا ارائه راهنمایی جهت استفاده از نرم مدیریت مركز تماس .شودمی

 درباره كه مشخصی هایسوال به تماس مركز نوع این. گرددمی تشکیل بخش این

 این. دهدمی پاسخ باشد،می … و نصب استفاده، نحوه مورد در مشتریان مشکالت

 .دارد كاربرد نیز مشتریان كردن متقاعد نیز و شکایات بررسی جهت بخش

 

 توضیحات مؤلفه/ماژول

های معمول كاربران سازمانی فعالیتهای كاربردی است كه از ای از برنامهمجموعه ابزارهای کاربر نهایی .3

 كند.های معمول دفتری و اداری( پشتیبانی می)مثال فعالیت

 شود.افزاری كه برای ایجاد یا اصالح یک شیء گرافیکی استفاده مینرم كشیدن تصاویر .3-1

 هابرای ارسال، دریافت و مدیریت ایمیل ایمیل .3-2

 شود.اطالعات، معموالً به صورت اسالیدشو استفاده میافزاری كه برای نمایش نرم ارائه .3-3

http://mahanvoip.com/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3
http://mahanvoip.com/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3
http://mahanvoip.com/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3
http://mahanvoip.com/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3
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بعدی از سطرها و -افزاری كه برای ایجاد، اصالح یا خواندن یک ماتریس دونرم 11گستردهصفحه .3-1

 شود.ها استفاده میستون

 شود.افزاری كه برای نوشتن، ویرایش، فرمت كردن و چاپ متون چاپی استفاده مینرم پردازش متن .3-1

افزار امکان ورود، نمایش و بررسی افزاری كه پشتیبان چند زبانه بودن است. این نرمنرم پشتیبانی چند زبانه .3-1

 نماید.های مختلف مورد نیاز را فراهم میلغوی زبان

هایی را كه ها برای ذخیره، ارسال و استخراج فایلسازی فایلاین ابزار قابلیت فشرده سازی فایلفشرده .3-1

 كند. اند، فراهم میفشرده شده

یک برنامه كاربردی كه یک تصویر را پس از گذشت زمان از پیش تعیین شده، روی  11محافظ صفحه نمایش .3-1

دهد. محافظ صفحه نمایش در صفحه نمایش و نمایشگر دستگاه كاربر نشان می

شود. محافظ میهنگام اجرا برای به حداقل رساندن دسترسی غیر مجاز نیز استفاده 

 صفحه نمایش شامل توانایی خودكار قفل كردن دستگاه است.

ابزارهای نمایش برای اتصال مانیتورها/پروجکتورهای اضافه و برای تغییر وضعیت  ابزار نمایش .3-9

شوند. برخی ابزارهای نمایش در سیستم عامل مقیم هستند، وضوح تصویر استفاده می

توان با استفاده از ابزارهای خاص، كه با آداپتور صفحه میهای پیشرفته را اما قابلیت

 نمایش ارائه شده است، به دست آورد.

مورد نیاز است. باید توجه  PDFهای یک سندخوان برای خواندن اسنادی مانند فایل 19سندخوان .3-11

شوند كه این موضوع افزارها به طور منظم بروزرسانی میگونه نرمكرد كه نسخه این

 های بسته باشد. ساز باشد و باعث مشکالتی در محیطتواند برای كاربران مشکلمی

تواند كند، كه میی بر وب فراهم میمرورگر وب یک واسط برای كلیه محتواهای مبتن های تحت وبهای برنامهچارچوب .3-11

های كاربردی وب، به دلیل این در اینترنت یا اینترانت باشد. اغلب موضوع ارائه برنامه

های شود. اما برنامهدید كه به سادگی مبتنی بر مرورگر هستند، دست كم گرفته می

ند. این فاكتورها باید های اضافی برای اجرا یا نمایش نیاز داركاربردی اغلب به افزونه

مورد توجه  قرار گیرد تا قابلیت استفاده و اطمینان را تحت تاثیر قرار ندهد. به طور 

های كاربردی وب خاص، خدمات پشتیبانی مرورگرهای قدیمی قابلیت نمایش برنامه

 ها بهدهد. برای مثال، برخی برنامهرا، كه به مرورگرهای قدیمی نیاز دارند، ارائه می

 نیاز دارند. Internet Explorer 6توسعه دهنده اختصاصی 

                                                      
11 Spreadsheet 

11 Screen Saver 

19 Document reader 
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حلی است برای دسترسی امن از خارج از مرزهای دستگاه به محیط كاربر نهایی. به راه دسترسی از راه دور امن .3-12

دهد تا از راه دور به واسط كاربری یک منبع محاسباتی به كاربران مجاز اجازه می

 حسابرسی یا مدیریت فرآیند دسترسی داشته باشند.منظور نصب، پیکربندی، 

 

 توضیحات گروه/مؤلفه/ماژول

امنیت، مدیریت هویت و  .4

 دسترسی
، 11هایی است كه از مدیریت هویت و دسترسیافزارها و سرویساین گروه شامل نرم

های دولتی های سازمانشناسایی، كنترل و حسابرسی )ممیزی( تعامالت با دارایی

افزارها با رعایت نظام و قواعد امنیتی، امکان دسترسی مجاز به كنند. این نرممیپشتیبانی 

های امنیتی كنند. سرویسرا فراهم می منابع درست در زمان مناسب و با دالیل مناسب

های محافظت از اطالعات و های امنیتی، روشگیرند. سرویسنیز در این بخش قرار می

ی، استفاده، افشا، اختالل، تغییر و یا خرابکاری غیرمجاز های اطالعاتی از دسترسسیستم

دهند. پذیری پوشش میجامعیت، محرمانگی و دسترس فراهم كردنمنظور را به

ها در حالت سکون و یا انتقال های امنیتی در واقع به محافظت از داراییسرویس

 پردازند.می

حاکمیت و مسئولیت  .4-1

 هویت
در  قابل اعتمادحاكمیت هویت دیجیتالی  منظوربهها زمانافزاری است كه در آن سانرم

كنند. بر خالف سازمان و نیز ابزارهای مورد نیاز آن، قوانینی را ایجاد، پایش، و اعمال می

 جای تمركز برمولفه مدیریت و عملیات )مولفه بعدی(، مولفه حاكمیت و مسئولیت، به

 پردازد.ها میسازمانهویت یک سازمان خاص، بیشتر به ارتباطات بین 

ها / قوانین / توسعه سیاست .1-1-1
 هانیازمندی

ماژولی برای ایجاد یک چارچوب قابل اعتماد شامل شناسایی یا اتخاذ قوانین، 

های مرتبط با ها و فناوریمنظور حاكمیت استفاده از هویتها بهها، و سیاستنیازمندی

 هویت در داخل یک اجتماع یا گروه خاص، است.

تصدیق و اعتباربخشی به  .1-1-2
 هویت

قادر به  كه یک سازمان از طریق آن ماژولی برای ارزیابی، تایید و شناسایی رسمی است

های ارزیابی بر مبنای یک صدور گواهی )به صورت قابل اعتماد( و یا انجام فعالیت

سنجی صورت گرفته و معین چارچوب قابل اعتماد است. به این ترتیب، ارزیابی و صحت

های تعریف شده در چارچوب كننده سرویس یا محصول با نیازمندیشود كه آیا فراهممی

 قابل اعتماد منطبق است یا خیر.

موارد فسخ و لغو  دهی عملکرد و كارایی مکانیزم هویت، مانند لیستماژولی كه از گزارش دهی هویتگزارش .1-1-3

جبران حادثه و غیره، پشتیبانی  ها، بازیابی وهای كاربری، وقایع، حادثه، لیست حسابشده

                                                      
11 Identity and Access Management (IAM) 
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 كند.می

ماژولی است كه برای تفکیک وظایف در عملکردهایی كه نیاز به یک سیستم ثانویه  51انطباق تفکیک وظایف .1-1-1

 رود.های ناشی از اشتباه و یا شیادی دارند، بکار میجهت پیشگیری از خسارت 12پیشگیر

یع شواهد انطباق یک موجودیت سازمانی با قوانین، ماژولی كه از فرآیند بازبینی و تجم انطباق هویت .1-1-1

 كند.های سازمان، پشتیبانی میها و نیازمندیسیاست

مدیریت و عملیات  .4-2

 هویت
افزاری برای  ارائه تمام عملیات اصلی الزم جهت مدیریت هویت )مانند احراز هویت، نرم

 نام و ...( در یک سازمان است.ارائه مجوز دسترسی، ثبت

ها و ای از سازمانای را برای مجموعهماژولی كه مدیریت نقش متمركز و یکپارچه نقش مدیریت .1-2-1

 نماید.ها فراهم میها بدون مالحظه محل جغرافیایی آنسرویس

های مدیریت هویت و كار برای نیازمندی سازی گردشمنظور طراحی و پیادهماژولی به مدیریت گردش كار هویت .1-2-2

 دسترسی است.

و مدیریت نام ثبت .1-2-3
 دایركتوری

صدور و مدیریت  باهدفدیجیتالی  هایماژولی كه پشتیبان فرآیند ایجاد و مدیریت هویت

 مجوزها است.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

برنامه كاربردی هویت: پشتیبان فرآیندی است كه توسط آن، سازمان  -
 كند.نام میدرخواست شروع ثبت

ها برای نام: پشتیبان فرآیند مدیریت و انتشار ویژگیثبت 13كنترل ویژگی -
 نام است.  ثبت

های هویت نام: پشتیبان فرآیند تایید یا انکار ویژگیسنجی ویژگی ثبتصحت -
كند سنجی كرده و بررسی میها را صحتمدعی است كه درستی این ویژگی

 شده تعیین شده باشند.های دقیق و تضمینكه نیازمندی

گیری است كه آیا یک موجودیت نام: پشتیبان تصمیمگیری ثبتصمیمت -
های الزامات تعیین شده در رابطه با هویت )سازمان، بخش، فرد( با نیازمندی

 دیجیتالی یا اعتبارنامه مطابقت دارد یا خیر؟

مدیریت دایركتوری هویت: پشتیبان فرآیند مدیریت لیست هویت و كاربران  -
 ها در سازمان است.مرتبط با آن هویت

 ماژولی كه پشتیبان فرآیند ارتباط یک هویت دیجیتالی با یک اعتبارنامه است. اعتبارنامه .1-2-1

 شامل كاركردهای زیر است:این ماژول 

پشتیبان فرآیندی است كه توسط آن، یک هویت دیجیتالی تأمین اعتبارنامه:  -

                                                      
11 Separation of Duties (SoD) Compliance 

12 Fail safes 

13 Attribute 
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 شود.به صاحب یک اعتبارنامه تفویض و تخصیص داده می

پشتیبان فرآیند اتصال یک توكن فیزیکی یا الکترونیکی به یک ل توكن: اتصا -
 اعتبارنامه است.

 ها به یک اعتبارنامه است.پشتیبان فرآیند اتصال ویژگیاتصال ویژگی:  -

پشتیبان فرآیندی است كه در آن عملیات صدور مجوز، در پاسخ به لغو هویت:  -
توكن یا ویژگی نامعتبر را لغو احراز هویت و مجوزدهی، یک هویت دیجیتالی، 

 كند.می

   كند.ماژولی كه صحت یک یا چند اعتبارنامه )ادعای یک هویت دیجیتالی( را تعیین می احراز هویت .1-2-1

 های زیر است: این ماژول شامل سرویس

 پذیر: ماژولی كه از یک رویکرد مبتنی بر ریسک برای احراز هویت تطبیق

كند. پیچیدگی چالش احراز هویت بر مبنای ریسک احراز هویت پشتیبانی می

اند از شود. فاكتورهای اثرگذار در تعیین ریسک عبارتتراكنش تعیین می

ط با فشردن های مرتبو مولفه IPپروفایل كاربر، نوع اتصال، محل جغرافیایی 

 . صفحه كلید

  احراز هویت چندعاملی: ماژولی كه از احراز هویت چندعاملی، كه نیازمند دو یا

(، "داندمی"بیش از دو عامل احراز هویت شامل عامل دانش )چیزی كه كاربر 

( و عامل ذاتی )چیزی كه كاربر "دارد"عامل مالکیت )چیزی كه كاربر 

 كند. ( است، پشتیبانی می"هست"

 های انجام شده حراز هویت خارج از شبکه: ماژولی كه پشتیبان احراز هویتا

در احراز هویت  هایی خارج از شبکه اصلی است )معموالًها و شبکهدر كانال

توان به ارسال رمز عنوان مثالی از این مورد، میشود(. بهچندعاملی استفاده می

ی تکمیل مراحل احراز بار مصرف به كاربران از طریق تلفن همراه برایک

 هویت اشاره كرد.

 های زیستی: ماژولی كه از احراز هویت مبتنی بر احراز هویت از طریق ویژگی

كند. شناساگرهای زیستی، خصوصیاتی های زیستی پشتیبانی مییژگیو

روند. به گیری هستند كه برای توصیف افراد بکار میتمایزدهنده و قابل اندازه

های زیستی، روشی برای شناسایی یژگیوهمین دلیل، احراز هویت مبتنی بر 

تحت  هایی كهو كنترل دسترسی است. همچنین برای شناسایی افراد در گروه

پایش هستند، نیز قابل استفاده است. شناساگرهای زیستی معموال به دو دسته 

های فیزیولوژیکی با شکل بدن شوند. ویژگیفیزیولوژیکی و رفتاری تقسیم می

افراد مرتبط است. مانند اثر انگشت، وریدهای كف دست، تشخیص چهره، 

DNA های رفتاری یک های رفتاری مرتبط با الگوو شناسایی عنبیه. ویژگی
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 فرد هستند. مانند ریتم تایپ كردن، راه رفتن و صدا.

 كند. ها پشتیبانی میسرویس: ماژولی كه از امنیت وب11هاسرویسامنیت وب

كند تا جامعیت، ایجاد می SOAPبهبودهایی در پروتکل  این سرویس

 فراهم شود. محرمانگی و احراز هویت پیام

11.  

 ذكر شده در باال كاركردهای زیر باید پوشش داده شوند: هایبرای هر كدام از سرویس

درخواست احراز هویت: پشتیبان فرآیندی است كه در آن، یک سازمان  -
 كند.عملیات احراز هویت را شروع می

احراز  باهدفارائه اعتبارنامه: پشتیبان فرآیندی است كه در آن، یک سازمان  -
 كند.هویت، یک اعتبارنامه را ارسال می

سنجی اعتبارنامه ارائه شده سنجی اعتبارنامه: پشتیبان فرآیند صحتصحت -
 است.

گیری برای قبول و یا رد نتیجه گیری احراز هویت: پشتیبان تصمیمتصمیم -
 سنجی اعتبارنامه است.فرآیند صحت

سنجی اعتبارنامه است در صورتی رد هویت: پشتیبان رد نتیجه فرآیند صحت -
 شخصی نتیجه اعتبارسنجی نادرست باشد.كه بیشتر از یک تعداد م

ماژولی كه پشتیان اعطا و یا جلوگیری از برخی دستورات خاص جهت دسترسی به منابع  مجوزدهی .1-2-1

 است.

 های زیر است: این ماژول شامل سرویس

 های سازمان: ماژولی برای ذخیره و ارسال به سیستم 11ورود یکپارچه

های محلی و اینترنت است. اعتبارنامه رمزگذاری شده كاربر از طریق شبکه

سیستم ورود یکپارچه، اعتبارنامه كاربر را در یک پایگاه داده اعتبارنامه ذخیره 

های كند. كاربران نهایی نیازی به حفظ رمزهای مختلف برای برنامهمی

های توانند در برنامهربردی متفاوت ندارند و فقط با استفاده از یک رمز میكا

حل عمومی مختلف ورود پیدا كنند. با توجه به اینکه ورود یکپارچه یک راه

توانند از مزیت افزار میهای كاربردی میانكند، بسیاری از برنامهفراهم می

 ه كاربر استفاده كنند. منظور ذخیره و ارسال اعتبارنامورود یکپارچه به

 كنندگان : ماژولی برای پشتیبانی از ارتباط بین فراهم11های متحدسرویس

ها هستند كه در آن احراز هویت توسط كنندگان سرویسهویت و فراهم

كننده هویت انجام شده و سپس نتیجه این احراز هویت توسط فراهم

اعطای مجوز استفاده گیری در ارتباط با كننده سرویس برای تصمیمفراهم

 شود.می

                                                      
11 WebService Security  

11 Single Sign On (SSO) 

11 Federation Services 
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  كنترل دسترسی: ماژولی برای پشتیبانی از اعطای حق دسترسی به كاربر بر

 های دیگر است.اساس نقش و یا ویژگی

  مدیریت دسترسی به وب: ماژولی برای كنترل دسترسی به منابع وب بوده و

وب( فراهم كننده مدیریت احراز هویت، مجوزدهی مبتنی بر سیاست )به منابع 

 دهی است.های گزارشو سرویس

  ورود یکپارچه به وب: ماژولی است كه دسترسی كاربران به منابع از طریق

كند. كاربران با استفاده از اینترنت و با استفاده از یک اعتبارنامه را فراهم می

ها و های مختلفی كه مربوط به بخشسایتتوانند در وباین اعتبارنامه، می

 فاوتی هستند، ورود كنند.های متسازمان

 های وكالت است؛ : ماژولی برای پشتیبانی از سرویس11های وكالتسرویس

مالی و یا  معامالتای برای اعطای مسئولیت نامهرضایت كه یزمانمانند 

 قانونی وجود داشته باشد.

 امتیاز یا مجوز به  ،اعطای یک حق كنترل دسترسی به پایگاه داده: پشتیبان

به نحوی است های دسترسی ای از قواعد و خط مشیمجموعهاس بر اسكاربر 

 .شودهای مورد نظرش مجاز میكه كاربر با استفاده از آن در دستیابی به داده

های ذكر شده در باال كاركردهای زیر باید پوشش داده برای هر كدام از سرویس

 شوند:

سازمان عملیات درخواست مجوزدهی: پشتیبان فرآیندی است كه در آن، یک  -
 كند.مجوزدهی را شروع می

ها برای های مجوزدهی: پشتیبان فرآیند مدیریت و انتشار ویژگیكنترل ویژگی -
 مجوزدهی است.  

های های مجوزدهی: پشتیبان فرآیند تایید یا انکار ویژگیسنجی ویژگیصحت -
 سنجیها را صحتهویت مدعی است. به این ترتیب كه، درستی این ویژگی

شده مجوزدهی های دقیق و تضمینكند كه نیازمندیكرده و بررسی می
 رعایت شده باشند. 

گیری برای قبول و یا رد دسترسی به گیری مجوزدهی: پشتیبان تصمیمتصمیم -
 منابع بر اساس نتایج فرآیندهای مجوزدهی است.

 بخشد.ها را تسهیل میارنامهها را محدود كرده و قابلیت حمل اعتبارتباط بین تراكنش 58حریم خصوصی .1-2-1

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

سازی هویت: پشتیبان فرآیندی است كه در آن، آن دسته از مخفی -
كنندگان سرویس كه درگیر یک تراكنش هستند، امکان مشاهده سایر فراهم
كنندگان كنندگان درگیر را ندارند. بر اساس نوع تراكنش و تعداد فراهمفراهم

سازی هویت برای جلوگیری از مشاهده شدن توسط سرویس درگیر، از مخفی
 شود.ها استفاده مینفعان تراكنشسایر ذی

                                                      
11 Delegation Services 
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مستعارسازی هویت: پشتیبان فرآیندی است كه در آن، یک واسط، از ایجاد  -
ارتباط بین یک هویت دیجیتالی و یک شخص یا سازمان، توسط 

 كند.كنندگان جلوگیری میفراهم

: پشتیبان فرآیندی است كه در آن، یک هویت امکان استفاده 19ناپذیری پیوند -
های مختلف را بدون اینکه كسی چندین باره از یک سرویس و یا سرویس

 ها را داشته باشد، دارد.امکان مرتبط كردن این استفاده

وكالت معامله: پشتیبان فرآیندی است كه در آن به یک واسط )وكیل، حسابدار  -
جهت انجام معامالت حقوقی و یا اشتراک اطالعات شخصی، وكالت و غیره(، 
 شود.داده می

ها، مجوزها و سایر های كاربری، خصیصهماژولی است كه سازمان توسط آن حساب هویت  روزرسانیبه .1-2-1

اطالعات هویتی را به جهت تعیین میزان واجد شرایط بودن افراد در داشتن یک حق، 

 ای و یا مبتنی بر رویداد باشد.صورت دورهتواند بهروزرسانی میبه كند. اینروزرسانی میبه

ها اعتبارنامه، خصیصه تداومماژولی برای پشتیبانی از ترمیم هویت است. منظور از ترمیم،  ترمیم هویت .1-2-9

های هویتی در برابر یک رویداد امنیتی یا حریم خصوصی )مانند نقض و سایر سرویس

 ها و غیره( است. اطالعات، اختالل سرویس

دهد، ماژولی كه از اصالح خطاهایی كه در حین عملیات و پردازش سیستم هویت رخ می تصحیح خطای هویت .1-2-11

 كند. پشتیبانی می

( های امنیتیبر مبنای دغدغههای چند سازمان را )افزاری است كه ارتباط بین تراكنشنرم پذیری هویتتعامل .4-1

ها در یب سازمانترت ینبد كند.را تسهیل می 11هاكرده و قابلیت حمل اعتبارنامهمحدود 

های هویتی را یک اكوسیستم هویتی، امکان ایجاد و نگهداری ارتباطات و تبادل داده

 (.ها بین دو سازمان sessionایجاد خواهند داشت )مثال 

مخازن و  روی سکوهای متفاوت،های مختلف بر ماژولی كه پشتیبان نگاشت هویت نگاشت هویت  .1-3-1

 های كاربری به یک هویت واحد هستند.برنامه

یری، جهت حمایت از قابلیت انتقال پذتعاملماژولی برای پشتیبانی از فرآیند تسهیل فنی  تبادل اعتبارنامه هویت  .1-3-2

 اعتبارنامه بین شركای یک مجموعه خاص و یا در اكوسیستم هویت، است.

ها و فناوری حاكمیت استفاده از هویت به جهتماژولی برای تبادل سیاست و قانون  هویتتبادل سیاست/ قانون  .1-3-3

 هویت، است.

های مختلف، به منظور استفاده در سازمانماژولی است كه در آن یک فرمت هویت به تبدیل هویت .1-3-1

 شود.فرمت هویت دیگری تبدیل می

                                                      
19 Unlinkablity  

11 Credentials  
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پشتیبانی از زبان   .1-3-1
گذاری تضمین امنیت نشانه

(11SAML) 

برای  XMLگذاری تضمین امنیت )چارچوب مبتنی بر ماژولی كه پشتیبان زبان نشانه

هایی در ارتباط با عناوین است، و هر عنوان تبادل اطالعات امنیتی است كه به شکل بیانه

گذاری تضمین امنیت نقش ی امنیت است( است. زبان نشانهشامل یک هویت در دامنه

 یکی در سطح دولت دارد.اساسی در احراز هویت الکترون

های اطالعاتی از دسترسی، استفاده، افشا، افزاری جهت محافظت اطالعات و سیستمنرم یرمزنگار سیسرو .4-4

منظور فراهم كردن جامعیت، محرمانگی، و اختالل، تغییر و یا خرابکاری غیرمجاز و به

 پذیری از طریق رمزگذاری و رمزگشایی است.دسترس

است )شامل  13ماژولی كه پشتیبان مدیریت كلید رمزنگاری و یا مدیریت متغیرهای كلید 12یرمزنگار دیكل تیریمد .1-1-1

های درگیر در چرخه حیات كلید مطابق با سیاست امنیتی توافق شده(. این تمامی فعالیت

همچنین این   ها و امضاهای دیجیتالی استفاده شود.نامهتواند همراه با گواهیماژول می

( پشتیبانی IPهای )پروتکل مدیریت كلید ساده برای شبکه SKIPپروتکل ماژول ار 

 كند.می

های ذخیره شده در درایو محلی و یا رمزگذاری كل جهت پوشش رمزگذاری بر روی داده ویدرا یرمزگذار .1-1-2

 درایو محلی برای مشتریان انبوه است.

شود، ها مبادله میهای سازمانطریق شبکهماژولی برای محافظت از اطالعاتی كه از  اطالعات یرمزگذار .1-1-3

شود. خصوص در معماری ابر، نیز میاست. این محافظت شامل اطالعات ساكن، به

ها از منظور محافظت از مجموعه دادهشود كه بههمچنین محصوالتی را نیز شامل می

 كنند.های رمزنگاری استفاده میروش

 رود. های رمزنگاری در الیه انتقال شبکه بکار میماژولی است كه برای اعمال سرویس رمزگذاری شبکه .1-1-1

های قابل رمزگذاری رسانه .1-1-1
 انتقال

 شود.سازی قابل انتقال استفاده میهای ذخیرهماژولی كه برای رمزگذاری دستگاه

های امنیت سرویس .4-5

 شبکه
 ICTهای های امنیتی در داخل و مابین شبکهدهنده نیازمندیافزاری كه پوششنرم

 است.

 رمزگذاری شبکه تحت بخش قبل پوشش داده شده است.نکته: 

كند تا جریان ترافیک بین متصل می به همهای متفاوت امنیتی را هایی با سیاستشبکه رساختیز محافظ .1-1-1

های زیرساختی دارند( را كنترل هایی كه مجموعه قوانینی برای سرویسها )شبکهشبکه

                                                      
11  Security Assertion Markup Language (SAML) 

12 Crypto Key Management (CKM) 

13 Key Variable Management (KVM) 
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 كند.

شبکه را به عهده  کیاطالعات مربوط به كاربران و منابع  یدهو سازمان رهیذخ فهیوظ سیسرو یركتوریدا .1-1-2

. شود تیریمد كاربران به منابع شبکه یدسترس تا دهدیامکان را م نیداشته و ا

كاربران و منابع مشترک شبکه عمل  نیمحافظ ب هیال کیبه عنوان  سیسرو یركتوریدا

 .كندیم

 یشرفتهپ یتیپروتکل امن یک IPSecكند. پشتیبانی می IPSecماژولی كه از پروتکل   11نترنتیا تیامن پروتکل .1-1-3

مورد ی اینترنتی هابسته یافتدر ارتباطات و ارسال و در یتامن یجادا یاست كه برا

 گیرد.یاستفاده قرار م

پروتکل ایمیل اینترنتی  .1-1-1
(S/MIME) 

است. همچنین این ماژول، یک روش سازگار  S/MIMEماژولی كه پشتیبان پروتکل 

، MIMEكند. بر اساس استاندارد اینترنتی ها فراهم میبرای ارسال و دریافت امن داده

S/MIME های الکترونیکی یک سرویس  امنیتی رمزنگاری شده برای كاربردهای پیام

)احراز هویت، جامعیت پیام، انکارناپذیری مبدا از طریق امضای دیجیتال و محرمانگی 

فقط محدود به پیام نیست، بلکه با  S/MIMEكند. داده از طریق رمزگذاری( فراهم می

 نیز قابل استفاده است. HTTP، نظیر MIMEهای ههر مکانیسم انتقال سازگار با داد

، یک پروتکل باز و SSLكند. پروتکل پشتیبانی می SSLماژولی كه از پروتکل  11SSLپروتکل  .1-1-1

های كامپیوتری است. پروتکل غیراختصاصی برای امن كردن ارتباطات داده در شبکه

SSL مانند مابین پروتکل( های الیه كاربردHTTP ،Telnet ،FTP  وNNTP و )

( قرار گرفته است. از جمله امکانات TCP/IPو  UDPهای ارتباطی )مانند پروتکل

SSL ها و احراز هویت احراز هویت سرور، جامعیت پیام، رمزگذاری داده از اندعبارت

 .TCP/IPاختیاری كاربران برای ارتباطات 

كند. این پروتکل یک روش مستحکم برای پشتیبانی می SSHماژولی كه از پروتکل  11SSHپروتکل  .1-1-1

سازی، به دلیل پشتیبانی از احراز هویت، فشرده SSHاحراز هویت كاربر است. 

دو مولفه مهم دارد:  SSHشود. محرمانگی و جامعیت، اغلب در اینترنت استفاده می

یتم رمزنگاری )نوعی الگوریتم رمزنگاری( برای احراز هویت و الگور RSAتبادل گواهی 

Triple DES 11برای رمزنگاری نشست . 

                                                      
11 Internet Protocole Security (IPSec) 

11 Secure Sockets Layer 

11  Secure Shell 
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، باعث ایمنی ارتباطات در TLSكند. پروتکل پشتیبانی می TLSماژولی كه از پروتکل  11TLSپروتکل  .1-1-1

های كاربردی كاربر و یا سرور، امکان ارتباطات شود. این پروتکل برای برنامهاینترنت می

 دزدی پیام، مداخله و استراق سمع جلوگیری شود.كه از یطوربهكند، یمامن را فراهم 

های سرویس .4-6

 19زیرساخت کلید عمومی 
های موردنیاز برای ایجاد، ها و رویهافزاری كه زیرساخت كلید عمومی شامل سیاستنرم

 كند.های دیجیتالی را مدیریت مینامهمدیریت، توزیع، استفاده، ذخیره و لغو گواهی

نامه مدیریت گواهی .1-1-1
 تالیدیجی

منظور امن ها )به صورت قابل اعتماد( بهنامهماژولی برای مدیریت و استفاده از گواهی

 كردن دسترسی به اطالعات است.

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

های شخصی(: امکان احراز هویت نامهاحراز هویت كاربر )گواهی -
منظور تایید را به های كاربردی كاربربرای برنامه های شخصینامهگواهی

 كند.ها، فراهم میهویت آن

 كند.های دیجیتالی پشتیبانی مینامهنامه دیجیتالی: از لغو گواهیلغو گواهی -

 (CA11نامه دیجیتال )نامه دیجیتالی: توسط مركز صدور گواهیصدور گواهی -
های دیجیتالی و دسترسی امن به نامهشود تا گواهیاستفاده می قابل اعتماد

 یا یقیشخص حق یک یجیتال،د یمرجع صدور گواهاطالعات را فراهم كند. 
( را صادر یعموم یدكل هایی)گواه یجیتالد هاییاست كه گواه یحقوق

مورد نظر به اسم  یكه موضوع گواه كندیم ینتضم یجیتالد ی. گواهكندیم
 است كه در آن گفته شده است. یحبهمان صا

های دیجیتالی: برای پشتیبانی از احراز هویت نامهاحراز هویت گواهی -
دسترسی به منابع  كنترلمنظور های دیجیتالی است. احراز هویت بهنامهگواهی

شبکه و اینترنت از طریق مدیریت هویت كاربر است. یک سند الکترونیکی 
منظور اثبات هویت و تصاحب كلید عمومی در شبکه نامه دیجیتالی( به)گواهی

 شود.یا اینترنت صادر می

یک الگوریتم امضای  كننده ینمعماژولی كه پشتیبان مدیریت امضای الکترونیکی ) یکیالکترون یامضا تیریمد .1-1-2

دیجیتال برای كاربردهایی كه نیاز به امضای دیجیتالی دارند، نه امضای دستی( است. 

كننده را احراز هویت الگوریتم امضای دیجیتال، جامعیت داده امضا شده و نیز هویت امضا

ها دقیقا توسط منظور اثبات اینکه دادهكند. همچنین الگوریتم امضای دیجیتال بهمی

ین معنی كه امضاكننده به اشود؛ مضاكننده، امضا شده است )انکارناپذیری( استفاده میا

تواند ادعا كند، كه داده را امضا نکرده است. چراكه كلید خصوصی هر شخص، فقط نمی

شود. رویکرد دیگری عالوه بر كلید خصوصی صورت امن نگهداری میدر نزد خودش به

                                                      
11  Transport Layer Security 
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هر بوده و حتی اگر كلید خصوصی فاش شود، باز هم موجود دارد كه مبتنی بر زمان

 امضای دیجیتال معتبر خواهد بود. 

 این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

امضای سند: جهت ایجاد یک امضای دیجیتالی برای یک سند با استفاده از  -
های مهر )دادههایی نظیر شماره حساب، میزان باقیمانده حساب و زمانداده

حفظ جامعیت داده و  به جهتخصوصی برای شخص( است. این ماژول 
جیتال تضمین اعتبار و نیز محافظت از داده در برابر تغییرات بعد از امضای دی

شود. با استفاده از این سرویس، هویت دیجیتالی به )و غیرمجاز( استفاده می
 شود.صورت رمزنگاری شده( مرتبط میسند الکترونیکی )به

كند. برخی مهر مورد اعتماد را فراهم میزمان مهر: سرویسسرویس زمان -
راه مهر بوده )زمان و تاریخ همیجیتال مبتنی بر زماندهای امضای روش

امضای دیجیتال( و حتی اگر كلید خصوصی فاش شود، باز هم امضای 
دیجیتال معتبر خواهد بود. در این روش معموال زمان و تاریخ مبتنی بر 

 اطالعات زمانی یک شخص ثالث، قابل اطمینان خواهد بود.

امضای تراكنش: جهت ایجاد یک امضای دیجیتالی برای یک تراكنش با  -
مهر یی نظیر شماره حساب، میزان باقیمانده حساب و زمانهااستفاده از داده

حفظ جامعیت  به جهتهای خصوصی برای شخص( است. این ماژول )داده
داده و تضمین اعتبار و نیز محافظت از داده در برابر تغییرات بعد از امضای 

شود. با استفاده از این ماژول، هویت دیجیتال )و غیرمجاز( استفاده می
 شود.صورت رمزنگاری شده( مرتبط میبه تراكنش الکترونیکی )به دیجیتالی

 تولید كلید: برای تولید كلیدهای رمزنگاری -

ها، ضد ویروس و ...( از طریق افزاری )مانند لیست سفید برنامههای نرمگونه مولفهاین گر امنیتیکنترل .4-7

به اطالعات و  های غیرمجازفیلتر كردن محتوا و یا جلوگیری از دسترسی برنامه

 كند.های امنیتی را پشتیبانی میها، كنترلسیستم

 یهابرنامه دیسف ستیل .1-1-1
 یكاربرد

ی اجرا بر روی دستگاه های كاربردی مورد تایید، اجازهماژولی است كه فقط به برنامه

 دهد.كاربر را می

ماژولی كه برای كنترل محتوای اطالعات ارسالی/ دریافتی از طریق وب، ایمیل، یا سایر  محتوا یتیامن كنترل .1-1-2

خصوص از طریق اینترنت( استفاده ها )بهها یا بخشها، سازمانها، مابین شبکهروش

بندی محتوا، كاربردهای سانسور یا قوانین دسته كردن یلترفافزار شامل شود. این نرممی

 .ها استبر روی فایل

 ماژولی برای پشتیبانی از انحالل و تخریب یک سیستم هستند. 11انحالل و تخریب .1-1-3

سازی قابل های ذخیرههای خارجی و دستگاههای خواندن و نوشتن به پورتدسترسی مدیریت پورت دستگاه .1-1-1

 كند.( را كنترل میUSBهای حمل )دستگاه

                                                      
11 Decommissioning and Disposal 
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های شبکه از یک دستگاه و ما بین بخشماژولی برای كنترل امن دسترسی شبکه به/  حفاظت محیطی .1-1-1

 ها است.ها و دروازهشامل فایروال

های امنیتی سرویس .1-1-1
 دسترسی فیزیکی

های ها، دستگاهها، درها، اتاق تجهیزات، رکها، محوطهماژولی برای تنظیم ورود به گیت

 ای و زیرساخت كابل است.سرور و شبکه

های امنیتی طیف كنترل .1-1-1
 رادیویی

های طیف رادیویی مانند های سازمان با استفاده از دستگاهاز اطالعات و دارایی ماژولی كه

راه ( و كنترل از 12ECMهای تلفن همراه، تجهیزات شمارنده الکترونیکی )مسدودكننده

 كنند.ساز، محافظت میهای انفجاری دستدستگاه دور

هایی تکثیری برنامه-دن نفوذ و خودمنظور جلوگیری، شناسایی و از بین برماژولی كه به ضد ویروس .1-1-1

ها و سایر شود. ابزار ضد ویروسی در برابر ویروسشوند، استفاده میكه اجرا و پخش می

كند. برخی كاركردهای متداول در این تهدیدات در سطح دستگاه، محافظت ایجاد می

 بالدرنگ. ریزی شده و بررسیاند از: بررسی )اسکن( دستی، بررسی برنامهابزارها عبارت

 ایو ناخواسته یگروه هاییامپها، كند. هرزنامهها را فیلتر میماژولی است كه هرزنامه ضد هرزنامه .1-1-9

 یلتحو هاییستمس ی واانتشار رسانه یلشامل اكثر وسایام )انتقال پ یستمسهستند كه از 

 كنند. می استفاده ءسویجیتال( د

ای از فنون كنترل دسترسی جهت اعمال محدودیت در پشتیبان مجموعهماژولی كه  مدیریت حقوق الکترونیکی .1-1-11

 افزار و یا محصوالت/خدمات دارای حق كپی رایت است.استفاده از سخت

پایش امنیتی  .4-8

 های سازمانسرویس
 های یک سازمان از دید امنیتی است. افزاری كه پشتیبان مدیریت و پایش سرویسنرم

پیگیری و ضبط ممیزی  .1-1-1
 امنیتی 

ها برای شناسایی، ثبت )الگ( و پایش ای از قابلیتماژولی كه پشتیبان مجموعه

های یک برنامه كاربردی، سیستم و یا شبکه در برابر یک تهدید و یا بحران فعالیت

 امنیتی است.

كاربر  ماژولی برای مدیریت، گزارش و اعمال پیکربندی موردنیاز امنیتی برای دستگاه یک مدیریت پیکربندی امنیت .1-1-2

ای از شوند كه در آن مجموعهها با نام ثبت ممیزی نیز شناخته میهستند. این سرویس

های یک برنامه كاربردی، سیستم و یا شبکه ها برای شناسایی و پایش فعالیتتوانمندی

 شوند.شرح داده می

حلی برای یک پاسخ فعال و راهها برای ایجاد ای از قابلیتماژولی كه پشتیبان مجموعه مدیریت رخداد امنیتی .1-1-3

رخداد  امنیتی )دسترسی غیرمجاز به سیستم اطالعاتی سازمان(، تهدید و یا یک بحران 

حل دهی و مدیریت راهامنیتی است. كاركردهای این ماژول شامل كشف، گزارش
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 شوند.ها میرخدادهای امنیت اطالعات و بحران

 وش و آنالیز امنیتی است.ماژولی كه پشتیبان ه هوش و آنالیز امنیتی .1-1-1

گیری ها برای اندازههای كلیدی كارایی است. این شاخصماژولی كه پشتیبان شاخص گیری امنیتاندازه .1-1-1

 شوند.ها( استفاده میپذیریمدیریت كارای امنیت )تشخیص رخدادها و درمان آسیب

ها و غیره نفوذها، تهدیدات، بحراندهی رخدادها، ماژولی برای پشتیبانی از گزارش دهی امنیتگزارش .1-1-1

ی خصوص یمحرهای امنیتی و های امنیتی با سیاستمنظور پیگیری انطباق سرویسبه

 سازمان است. 

 هاواسط 2-3

های داخلی سازی بین سامانهشود كه از یکپارچهافزارها و خدمات اشاره میای از نرم، به مجموعهبخشدر این 

كنند. به این ترتیب، این بخش های خارج از دستگاه پشتیبانی میهای داخلی دستگاه با سامانهدستگاه یا بین سامانه

 افزاری است.های نرمسازی بین داراییافزارهای موردنیاز جهت ایجاد یکپارچهالزم و نرم 13هایشامل معرفی واسط

حاصل خواهد شد. در این حالت،  SOAی مبتنی بر سازها از طریق مدیریت یکپارچهسازیاولین سطح از یکپارچه

 SOAهای جدید( به صورت سازگار با های دستگاه )به ویژه، سیستمها و سرویسفرض بر این است كه اغلب سیستم

( تامین خواهد ESBسازی به طور ویژه توسط گذرگاه خدمات سازمانی )اند. این سطح از یکپارچهطراحی و توسعه یافته

بینی افزار پیشقبل( در مدل مرجع ملی نرم بخشسازی كاربرد )ه به عنوان یک ماژولِ مولفه كاربردی یکپارچهشد ك

های كاربردی در افزاری برای طراحی و اجرای تعامالت و ارتباطات بین برنامهشده است. این ماژول، یک الیه نرم

( كلیدی است. این EAIافزار سازمانی )سازی نرمیکپارچه، وجود ماژول ESBكند. در كنار فراهم می SOAمحیط 

افزار ها، كه یک میانها و سرویسسازی است كه از یک مجموعه از فناوریماژول در واقع یک چارچوب یکپارچه

 EAI دهند، تشکیل شده است.های كاربردی در میان یک سازمان را شکل میها و برنامهسازی سیستمجهت یکپارچه

های كاربردی آن ایجاد نماید. در كنار موارد باال، توصیه كار سازمان و برنامهوتواند یک دید كلی جدید از كسبمی

مدل مرجع فناوری  در شده معرفی استانداردهای و هاسازی، پشتیبانی از فناوریشود كه در این سطح از یکپارچهمی

 مانند) گراپیام افزارمیان بخش سرویس،/كاربرد سازییکپارچه طبقه سرویس، واسط و سازییکپارچه كشور، در حوزه

AMQP، MQTT، XMPP، JMS،)، سرویس گذرگاه بخش ،(داده توزیع سرویس مانند) محور-داده افزارمیان بخش 

 درخواست دالل بخش ،(Mule ESB، JBoss ESB، OpenESB، Microsoft BizTalk Server مانند) سازمانی

 و( XML-RPC، SOAP، JSON-RPC مانند) دور راه رویه فراخوانی بخش ،(CORBA، COM، DCOM مانند) شیء

                                                      
13 Interfaces 
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 و توصیف كشف، استانداردهای و( شده تعبیه افزارمیان تراكنش، پردازش كنترل مانند) افزارمیان انواع سایر

 افزارنرم مرجع مدل كاربردی هایمؤلفه و هاسیستم كلیه توسعه نیز در (UDDI، WSDL مانند) سرویس پذیریتعامل

درنظرگرفته شود. به عنوان آخرین موضوع در سطح  (افزارنرم از موردانتظار كاركردهای اساس بر و ممکن جای تا)

ل های كاربردی نسهای موروثی پرداخت. این بخش پشتیبان ارتباط بین برنامهسازی سیستماول، باید به یکپارچه

 های كاربردی نسل قبلی است.جدید و برنامه

پذیری داده افزار، تعاملهای كاربردی مطرح شده در مدل مرجع نرمها و مولفهسازی مناسب بین سیستمبرای یکپارچه

داده و خدمات میان  گذاریاشتراکبههایی برای افزار یا سرویسنیز اهمیت بسیاری دارد. این بخش شامل نرم

نامه ساختار داده است. این های مختلف است. یک عنصر اصلی از این بخش، سرویس لغتها و مولفهیستمس

و قواعد نگاشت استفاده شده توسط سرویس انتقال داده برای نگاشت  11ها، ساختار و فرادادهسرویس، تعریف داده

كند. سرویس انتقال داده عنصر مهم دیگری است كه میافزار مقصد را پشتیبانی ها یا نرمهای ورودی به سرویسپیام

افزار مقصد دهد و داده را به فرمت خروجی موردنیاز سرویس یا نرمهای ورودی را دریافت كرده و انتقال میپیام

 كند.نگاشت می

ت كه در ادامه توصیف نیاز اس 11هاییها و درگاهسازی مکانیزم كالن شرح داده شده در باال، به واسطبرای پیاده

هایی هستند كه پشتیبان ارتباط، ارسال و تبادل اطالعات از طریق افزارها یا سرویسشوند. منظور از واسط، نرممی

كنند، های تحویل، اطالعات موردنیاز برای رسیدن به مقصد موردنظر را فراهم میباشند. كانالیک روش معمول می

نمایند. از سوی دیگر، کان وقوع تعامل براساس یک چارچوب از پیش تعیین شده را فراهم میها امكه واسطدر حالی

های الکترونیکی خودكار های الیه اطالعات و واسطهایی هستند كه به عنوان درگاهافزارها و یا سرویسها، نرمدرگاه

های الکترونیکی های مختلفی را برای ارائه واسط، درگاهافزارهاشوند. این نرمها استفاده میها یا سیستمبین شبکه

های شبکه فراهم های مرتبط یا دامنههای خارجی و یا به شکل داخلی، بین گروهها یا طرفخودكار با سازمان

 كنند.می

های مناسب در جدول زیر افزار، استانداردها و فناوریهای موردنیاز در مدل مرجع نرمها و درگاهدر ارتباط با واسط

 اند.شرح داده شده

 

                                                      
11 Meta-Data 

11 Gateways 
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 افزارنرم مرجع مدل ازین مورد یهادرگاه و هاواسط مناسب یهایفناور و استانداردها 1-2 جدول

 توضیحات واسط

 ها یاهای كاربردی، سیستمهایی كه از ثبت و كشف برنامهافزارها یا سرویسنرم اكتشاف سرویس

سازی جهانی كنند. برای مثال، توصیف، كشف و یکپارچهها پشتیبانی میسرویسوب

(11UDDI یک فهرست مستقل از پلتفرم و مبتنی بر )11XML  ،است كه به كمک آن

 UDDIتوانند خود را در اینترنت معرفی و ثبت كنند. وكارهای دنیا میكلیه كسب

های كاربردی وب سرویسی است كه توسط مکانیسمی برای ثبت و مکانیابی برنامه

شود تا ( حمایت می11OASISسازمان توسعه استانداردهای اطالعات ساختاریافته )

وكارها را به انتشار فهرست خدمات، كشف یکدیگر و تعریف نحوه استفاده از كسب

 قادر نماید. های كاربردی در اینترنتخدمات یا برنامه

 یهابرنامه ایاستفاده از خدمات وب  نحوه از توصیفكه  هاییسرویس ای هاافزارنرم توصیف سرویس/واسط

 کی( 19WSDLوب ) سیسرو فیزبان توص ،د. به عنوان مثالنكنیم یبانیپشت یكاربرد

عملکرد ارائه شده  فیتوص یاست كه برا XMLبر  یمبتن واسطكننده  فیزبان تعر

 سرویس، یک توصیف کی WSDL. ردیگیم اروب مورد استفاده قر سیسرو کیتوسط 

یی باید به چه پارامترهااینکه  س،یسروآن  یاز نحوه فراخوان توسط ماشین قابل خواندن

 .، استگرداندیرا باز م یاداده یچه ساختارهااینکه و  آن ارسال شود

11API افزاری های نرممنبع كه قرار است به عنوان یک واسط توسط مؤلفه توصیف مبتنی بر كد

( APIنویسی كاربردی )جهت برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده شود. واسط برنامه

های شیء و متغیرها ای، كالسها، ساختارهای دادهممکن است شامل توصیف روال

 باشد.

و  OASISاست كه توسط  XMLاین زبان از خانواده استانداردهای مبتنی بر پذیر گذاری توسعهزبان نشانه

                                                      
11 Universal Description, Discovery and Integration 

11 Extensible Markup Language 

11 Organization for the Advancement of Structured Information Standards 

19 Web Services Description Languages 

11 Application Programming Interface 
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ار الکترونیکی وككسب

(11ebXML) 

UN/CEFACT شود، كه مأموریتشان ارائه كردن یک زیرساخت باز مبتنی حمایت می

وكار الکترونیک با یک است كه امکان استفاده عمومی از اطالعات كسب XMLبر 

 زگار با تمام شركای تجاری را فراهم كند.پذیر، امن و ساروش تعامل

( یک مجموعه قوانین را برای كدگذاری اسناد در XMLپذیر )گذاری توسعهزبان نشانه

یک فرمت كه هم قابل خواندن توسط انسان و هم قابل خواندن توسط ماشین است، 

ی وب تولید شده توسط كنسرسیوم جهان XML 1.0كند. این زبان در توصیف تعریف می

(W3C) .و چندین توصیف مرتبط دیگر تعریف شده است 

12XSLT  یک قالب تبادلی برای تبدیل یک سندXML  به سایر سندهایXML ها یا سایر فرمت

 گیرد.مورد استفاده قرار می HTMLمانند 

Restful APIs 13REST ای توزیع شده مانند های ابررسانهافزار برای سیستمیک سبک معماری نرم

یک مجموعه از قواعد معماری است كه به كمک آن،  RESTوب گسترده جهانی است. 

 توانند طراحی شوند. های وب( میAPIهای وب )سرویس

یروی از چهار اصل طراحی مبنایی زیر پ RESTسازی از یک سرویس وب یک پیاده

 كند:می

  استفاده از متدهایHTTP به طور شفاف 

 بدون حالت بودن 

  نمایشURIهای مشابه با ساختار پرونده 

  انتقالXML، JSON یا هر دو 

11SOAP ( پروتکل دسترسی به شیء سادهSOAP یک پروتکل برای تبادل اطالعات ساختاری ،)

 XMLاین پروتکل روی  های كامپیوتری است.سازی خدمات وب در شبکهجهت پیاده

ی كاربرد بستگی های الیههایش متکی است و معموالً به سایر پروتکلبرای فرمت پیام

( و پروتکل انتقال نامه ساده HTTP11دارد؛ به ویژه به پروتکل انتقال ابر متن )

(SMTP11.برای تبادل و انتقال پیام متکی است ) 

                                                      
81 Electronic Business eXtensible Markup Language 

12 Extensible Stylesheet Language Transformations 

13 Representational State Transfer 

11 Simple Object Access Protocol 

11 HyperText Transfer Protocol 
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TCP/IP های كامپیوتری ارتباطی استفاده شده روی اینترنت و شبکههای ای از پروتکلمجموعه

های ( اولین پروتکلIPو پروتکل اینترنت )  (11TCPمشابه است. پروتکل كنترل ارسال )

كند اتصال انتها به انتهایی را فراهم می TCP/IPتعریف شده در این استاندارد هستند. 

ریابی و دریافت داده در مقصد را تعیین دهی، ارسال، مسیبندی، آدرسكه چگونگی بسته

های نماید. این عملکرد در قالب چهار الیه انتزاعی، برای مرتب كردن كلیه پروتکلمی

ها به شود. الیهترین تا باالترین سازماندهی میمرتبط، مطابق با محدوده شبکه از پایین

ای كه در یک بخش داده اتصال شامل متدهای ارتباطی برای شرح زیر هستند: الیه

كند؛ الیه های مستقل را مرتبط میماند؛ الیه اینترنت، كه شبکهمشخص شبکه باقی می

كند؛ و الیه برنامه كاربردی كه تبادل انتقال كه ارتباطات میزبان به میزبان را كنترل می

 نماید.های كاربردی فراهم میداده فرآیند به فرآیند را برای برنامه

11FTP ها از یک میزبان به میزبانی دیگر بر پروتکل شبکه استانداردی است كه برای انتقال فایل

شود. پروتکل انتقال فایل ، مانند اینترنت، استفاده میTCPروی یک شبکه مبتنی بر 

(FTP) دهنده ساخته شده است و از ارتباطات خدمت-گیرندهبر روی یک معماری خدمت

روشی FTP كند. دهنده استفاده میگیرنده و خدمتای جداگانه بین خدمتكنترلی و داده

سایت یا سرور است. این پروتکل تقریباً توسط ها به یک وباستاندارد برای انتقال فایل

 شود.های میزبانی وب پشتیبانی و یا پیشنهاد میكنندگان/شركتتمام تامین

 توضیحات درگاه

های دولتی سازمان هایدرگاه

 های دیگربا بخش

 G2G)شهروندان با دولت(،  C2Gهایی كه عملکردهایی مانند افزارها و یا سرویسنرم

سازی كنند؛ مانند یکپارچهوكار به دولت( را فراهم می)كسب B2G)دولت با دولت( و 

ی تبادالت بانکی و شبکه تبادل اطالعات بانکی )شتاب( برا SWIFTبانکی با استفاده از 

 داخل كشور.

سیستم را برای تبادل اطالعات -هایی كه تعامل درگاه سیستمافزارها یا سرویسنرم 19دستور و كنترل

                                                                                                                                                                  
11 Simple Mail Transfer Protocol 

11 Transmission Control Protocol 

11 File Transfer Protocol 

19 Command and Control 
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 كنند؛ از جمله سیستم مدیریت نبرد، موانع، حوادث و سایر موارد مرتبط. بحرانی فراهم می

رسانی سیستم را برای خدمات پیام-درگاه سیستمهایی كه تعامل افزارها یا سرویسنرم 91پیام رسمی

هایی مانند عدم افزارها معموالً دارای ویژگیدهند. این نرمرسمی مأموریتی ارائه می

 شده هستند.های تحویل تضمین، ردیابی كامل و زمانبندی91انکار

های ایمیل را برای سرویس سیستم-هایی كه تعامل درگاه سیستمافزارها یا سرویسنرم 92پیام غیررسمی

 Microsoftافزار سازمانی مانند افزارها ممکن است فقط یک نرمدهند. این نرمارائه می

Exchange كنندگان خارجی باشند.های فراهمیا سرویس 

سیستم را برای مدیریت دسترسی -هایی كه كاركرد درگاه سیستمافزار یا سرویسنرم دسترسی از راه دور

افزارها به طور معمول كنند. این نرمهای سازمان فراهم میها یا سیستمكاربر به شبکه

 كنند.استفاده می VPNمبتنی بر وب هستند و از پروتکل 

93MMS/SMS های سیستم را برای سرویس-هایی كه تعامل درگاه سیستمافزارها یا سرویسنرم

 كنند.فراهم می SMS/MMSرسان پیام

سیستم را برای مدیریت -هایی كه كاركرد درگاه سیستمافزارها یا سرویسنرم دسترسی وب

 كنند.های مبتنی بر وب ارائه میسرویس

                                                      
91 Formal Messaging 

91 Repudiation 

92 Informal Messaging 

93 Multimedia Messaging Service 
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 سومفصل 

 افزارموارد کاربرد مدل مرجع نرم
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 افزارمدل مرجع نرم موارد کاربرد 3

شوند. این موارد كاربرد در واقع موارد و نحوه استفاده از مدل افزار ارائه میدر این بخش موارد كاربرد مدل مرجع نرم

افزاری سازمانی را های نرمكنندگان سامانههای اجرائی و تامینتوسط دستگاههای مختلف افزار در زمینهمرجع نرم

عالوه بر شرح مورد كاربرد، رویکرد استفاده به صورت گام به گام و  %كنند. برای هر مورد كاربردمشخص می

 ائه شده است.مخاطرات و مالحظاتی كه برای استفاده از آن مورد كاربرد مطرح هستند )در صورت وجود(، ار

 های اجراییدستگاه اطالعات فناوریهای هزینه کاهش :1 کاربرد مورد 3-1

 است. مدرن و قدیمیافزاری نرم هایسیستم با اجرایی زیردستگاه چندین شاملكشور  اجراییهای دستگاههر یک از 

در  تکراری هایسیستم وجود در داراست. راافزاری نرم هایسیستم از خود سبد اجرایی زیردستگاهدستگاه و  هر

تقریبا  ،های یک دستگاه اجراییهای اجرایی زیرمجموعه دولت و حتی در محدوده زیردستگاهمحدوده كلیه دستگاه

 است. مشکل هااین سیستم شناسایی اما دارد،ن وجودتردیدی 

 اطالعات فناوریهای هزینه كاهش برای فرصتی دنبال بهبه نوبه خود،  اجرایی دستگاهطبیعی است كه دولت و هر 

ایران و به طور خاص، به  سازمانی معماریچارچوب  هایسیاستبرای نیل به این هدف، به عنوان یکی از  است.

 دری موجود افزارهانرم تمامافزار، باید این نکته ضرورت یابد كه عنوان یکی از ضوابط برآمده از مدل مرجع ملی نرم

مدل مرجع  به هاافزارنرم نگاشت از پس شوند. نگاشت افزارنرم مرجع مدل به اجرایی زیردستگاه و راییاج دستگاه هر

 استفاده ،افزارهااستفاده اشتراكی از نرم برایهای مناسب فرصت تای جستجو شوند تکرارافزارهای نرم باید ،افزارنرم

 پیدا هاقیمت كاهش برای مذاكرهیا  و مجوزها تثبیت، مذاكره برای اطالعاتی هایسیستمبین  سازییکپارچه، مجدد

 هافرصت تاشوند می مرورهای دولتی ایران و سازمان دولت سراسر دری انجام شده هانگاشتبه عبارت دیگر،  .شود

 هایمؤلفه و هاسیستم گاشتن با .شود شناسایی اجرایی هایدستگاه بین مجدد استفاده و گذاریاشتراکبه برای

 به دیگر و شودمی تولید جستجو قابل داده مجموعه یک ،افزار )به عنوان مبنای اصلی(مدل مرجع نرم به كاربردی

 از هانمونه تلفیق شود: منجر ذیل موارد به است ممکن تحلیل و تجزیه این نیست.نیاز  دستی اطالعات آوریجمع

)و در مواردی در سطح كلیه  اجرایی دستگاهیک  سطحدر  مجوزهای به مجوزها سازییکپارچه كاربردی، برنامه یک

)و در مواردی در سطح  اجرایی دستگاه سطح در جدید حلراه یک انتخاب مجوز، تجدید زمان درهای اجرایی( دستگاه

 فراهم جهتی یک دستگاه وكاركسب فرآیندهای تغییر حتی یا شود، میزبانی ابر در كههای اجرایی( كلیه دستگاه

 .موجود سیستم یکاستفاده مجدد از  امکان كردن
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 رویکرد استفاده:

های كاربردی موجود خود را به مدل ها و مولفهها، ماژولای، سیستمهای اجرایی، به طور دورهكلیه دستگاه -1

 كنند. افزار نگاشت میمرجع نرم

 برای .مشخص شود مجدد استفاده و گذاریاشتراکبه برای هافرصت تا شودمی جستجو تکرارها سپس -2

 مركز مدیریت )مانند عملکرد یک برای سیستم چندین مادر، اجرایی دستگاهسطح  در است ممکن مثال،

 و هستند دست پایین هایتماس كننده دریافت هادستگاهزیر كهجاییآن از شود. پیدا خدمت( میز تماس/

 تا كنندمی همکاری باهم هااین زیردستگاه كنند، كار مركزی راهنمایی مركز یا خدمت میز با كه دارند نیاز

 )در مجتمع و كامل حلراه یک تنها نه موضوع این شود. میزبانی ابر در بتواند كه نمایند انتخاب را حلیراه

  شود.می سازمان داده مركز از استفاده كاهش باعث بلکه كند،میرا تامین  مادر( دستگاه كل سطح

هستند،  مشابه وكاركسب فرآیندهای دارای كه اطالعاتی هایسیستمتجمیع  برایمناسب  هایفرصت -3

در  غیاب و حضور سیستم چندین كه است شدهشخص مشود. برای مثال، فرض كنیم بررسی می

 هدف باها این زیردستگاه وكاركسب نیازهایحال  دارد. وجودهای یک سازمان دولتی مادر زیردستگاه

به عنوان یک مورد كاربرد دیگر، در  شود.می تحلیل و تجزیه سیستم، یک قالب در هاسیستم اینتجمیع 

 از پشتیبانی جهت استاندارد غیر كاری ساعات با كارمندانی كه شود مشخصاثنای این بررسی ممکن است 

 شده انتخاب سیستم باوجود دارند؛ یعنی كارمندانی كه شیوه كاركرد آنها  هاسازمان زیر از یکی مأموریت

 تحلیل كارمندان ایناز  پشتیبانی جهت قوانین تغییر برای هاییجایگزیندر این راستا، ابتدا  ندارد. تطبیق

 راه یکایجاد  یا و كارمندان، این برای خاص سیستم یک توسعه شاملیی هاحلراهتوان سپس می شود.می

 .ارائه داد كارمندان این با مطابقسازمان )یا حتی دولت(  مركزی سیستم از سرویس یک فراخوانی برای

 هاهزینه كاهش برای مذاكره یا مجوزها سازییکپارچه برای هاییفرصت یافتن جهتی تکرارافزارهای نرم -1

)یا در  اجرایی زیردستگاه چندین كه دهدمی نشانبرای مثال، فرض كنیم نتیجه نگاشت  .شوندبررسی می

 جای به كنند.می استفاده خاص عملکرد یک برایی یکسان افزارنرم ازمواردی چندین دستگاه اجرایی( 

مجوزها، آنها را  تجدید زمان در است بهتر كهنمود  گیریتصمیمتوان می ها،نمونهو تجمیع  سازییکپارچه

 .كرد مذاكره هزینهكاهش  روی و ،نمود ادغام)یا در مواردی در سطح دولت(  جراییا دستگاه مجوز سطح در

 

 مخاطرات و مالحظات:

 های كاربردی موجود خود ها و مؤلفهها، ماژولای سیستمهای اجرائی در نگاشت دورهعدم همکاری دستگاه

 افزاربه مدل مرجع نرم

 بنابراین  داراست. را مدرن و قدیمیافزاری نرم هایسیستم از خودش سبد نمونه دولتی، اجرایی دستگاه هر

افزار انجام بندی مناسب و در قالب اجزای مدل مرجع نرمافزار باید در سطح دانهنگاشت به مدل مرجع نرم

 افزارهای مشترک فراهم شود. شود تا حداكثر میزان شناسایی نرم

 در  است. مشکل هاآن شناسایی است، تکراری اطالعاتی هایسیستم وجود یدمؤ عمومی توافق اینکه با

ها یکسان است، اما زمانی كه اجزای این های برخی سیستمبعضی موارد با اینکه عملکردها و قابلیت
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شوند؛ زیرا ممکن های یکسانی منجر نمیشوند، لزوماً به سیستمافزار نگاشت میها به مدل مرجع نرمسیستم

های مختلف را های متفاوتی باشند و امکانات و ویژگیها و سازمانها، شركتهای سیستمدهندهعهاست توس

سازی كرده باشند، و یا به عبارت های مربوطه پیادهافزاری متفاوت در سیستمها و ساختارهای نرمدر قالب

های متفاوتی برآورده كرده باشند. به همین روشها را با ها و عملکردهای موردنیاز سازماندیگر، قابلیت

ها را مد نظر قرار داد؛ بلکه های سیستمهای اطالعاتی تکراری، صرفا نباید ویژگیدلیل در شناسایی سیستم

 های سیستم مربوطه را با دقت بررسی كرد.محور بوده و قابلیت-باید نگاشت و جستجو، قابلیت

 لیدل به ،... و هاستمیس یسازکسانی مجوزها، ادغام ای یسازیکپارچه در هادستگاه موثر یهمکار عدم 

 یدولت یهادستگاه ییاجرا یندهایفرآ و ساختار در یكند

 با مذاكره هنگام دركشور  طالعاتا یفناور سازمان ژهیو به و دولت یبانیپشت و یهمراه به ازین 

 یهاطرح ارائه قیطر از مثالً مجوزها ادغام و یسازیکپارچه جهت افزارینرم هایحلراه كنندگانارائه

 یقیتشو

 شیپ عنوان به ییاجرا یهادستگاه یافزارنرم یهاستمیس موجود وضع یمعمار از یکاف مستندات وجود 
 نگاشت ازین

 عدم شد، اشاره یسازکپارچهی و ابر همچون یمقوالت با مرتبط یهایفناور به فوق، حاتیتوض در کهیحال در 

 دشوار را (الزم یهایبررس انجام از پس) مرتبط یهایفناور یریبکارگ ها،سازمان در مباحث گونهنیا بلوغ

 .دینمایم زیبرانگ چالش و

 

 

 سازمان نیازهای رفع جهت مناسب راهکارهای تعیین :2 کاربرد مورد 3-2

 وكاركسب نیازهای كردن برآورده جهتاطالعاتی مناسب  هایفناوریها و حلراه تعیینهدف از این مورد كاربرد، 

 این شود. پشتیبانی ممکن جای تانیز  گذاریاشتراکبهنگرش  ازضمن اینکه  است،در یک سازمان  شده شناسایی

 جهت مرجع هایمدل سایر با ارتباط در تواندمیافزار مدل مرجع نرمگونه چ كه دهدمیهمچنین نشان  كاربرد مورد

 شود. استفادهفناوری اطالعات  موجود هایدارایی از مجدد استفاده قابلیت ایجاد

انجام شده به  هاینگاشت مخزن ازسازمان،  معماراندر راستای نیل به هدف مذكور، متولیان فناوری اطالعات و 

 است ممکن كه هاییحلراه و هایسسرو ها،سیستم یافتن جهت(، 1)طبق توضیح مورد كاربرد  افزارمدل مرجع نرم

كاری سازمان ونیاز این امر، نگاشت نیازهای كسبالبته پیش نمایند.می استفاده كنند، برآورده رایک سازمان  نیازهای

وكاری یک كسب نیازهای بین نگاشتافزار است. به این ترتیب، و به صورت غیر مستقیم، به اجزای مدل مرجع نرم

افزار قابل شناسایی هستند؛ نرم مرجع مدلهای كشور )كه بر اساس مخزن نگاشت در موجود هایحلراه وسازمان 

افزاری ارائه كنندگان نرمهای دیگر وجود دارند یا توسط تامینهایی كه در حال حاضر در دستگاهحلمثال، راه
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 كرد جستجوسادگی  به توانمی را جامعی و گسترده اطالعاتاین نگاشت،  از استفاده باو  ،آیدشوند( به دست میمی

افزار و با توجه به ارائه نگاشت بین مدل مرجع نرم شوند. شناساییگذاری اشتراکبه یا مجدد استفاده برای هافرصت تا

توان نگاشت افزار محدود نیست، بلکه مینرمهای مرجع در این پروژه، این مورد كاربرد صرفا به مدل مرجع سایر مدل

های مرجع را نیز )به طور غیرمستقیم( یافت. به این ترتیب، امکان شناسایی اجزای موردنیاز نیازها به اجزای سایر مدل

ل شود. با توجه به تمام اطالعات قابهای استفاده مجدد، در سطح داده، فناوری و امنیت نیز فراهم میو پتانسیل

-داده تحلیل یک انجام برای استاندارد هایروش از توانندمیدر سازمان  حلراههای مسئول یافتن استنباط، گروه

 باشد،آن متناسب  فاهدا وسازمان  محیط با كافی اندازه به كه وجود( صورت )در حلیراه تعیین و هدفمند محور

های امنیتی ، فناوری و مولفهتواند شامل دادهافزاری مربوطه، میحل، عالوه بر عناصر نرماین راه .نمایند استفاده

 متناسب نیز باشد.

 

 استفاده: رویکرد

 به خود نیازهای نگاشت از استفاده باسپس  كند.می شناسایی را خودوكاری كسب نیازهایابتدا  سازمان -1

ها )طبق مورد سایر دستگاه در موجود هایحلراهافزار و استفاده از نگاشت این اجزا به نرماجزای مدل مرجع

 خود نیازهای رفع جهت مناسب راهکارهای ،افزاركنندگان نرمهای ارائه شده توسط تامینحل( و راه1كاربرد 

  كند.می پیدا را

های مرجع در این پروژه، اجزای افزار و سایر مدلنگاشت بین مدل مرجع نرم از سوی دیگر، با توجه به ارائه -2

شوند. به این ترتیب، امکان های مرجع نیز شناسایی میافزاری مربوطه در سایر مدلحل نرممتناظر با راه

 شود:های زیر فراهم میبررسی و تحلیل مواردی از قبیل نمونه

  ؛قابل محاسبه ییكارا هایشاخص شناسایی جهت)عملکرد(  ییكارا مرجع مدل به نگاشتاستفاده از 

  شوند؛می یبانیپشت كه هاییسرویس یمستندساز جهت وكاركسب مرجع مدل به نگاشتاستفاده از 

  نیعناو و موضوعات از یانواع چه نکهیا یمستندساز جهت داده مرجع مدل به نگاشتاستفاده از 

 .شودبوده و میزبانی می موجود یشنهادیپ حلراه درای داده

 وكاركسب یهاستمیس تمام یمستندساز جهت افزارنرم مرجع مدل به نگاشت COTS كه ییهامؤلفه ای 

 شوند؛ مجدد استفاده ای یآورجمع توانندیم

  ارتباط با  در هایفناور هیكل یمستندساز جهت)فناوری(  رساختیز مرجع مدل به نگاشتاستفاده از

 شوند؛ مجدد استفاده ای بیترك است ممکن كه یزاتیتجه یبنددسته...، و  و شبکه پلتفرم،

  یتیامن تیوضع باافزاری نرم حلراه قیتطب نیتضم جهت تیامن مرجع مدل به نگاشتاستفاده از 

 ای حساس اطالعات گونه هردر ارتباط با  ی مهم در سازمانهاكنترل و هااستیس)با توجه به  سازمان

 .(یخصوص میحر حفظ یهادغدغه
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 زیر موارد یافتن جهت هانگاشتانواع  مخزن ازتوان می ،های مرحله قبلنگاشت از استفاده باهمچنین  -3

 :نمود استفاده

 پشتیبانی راموردنیاز  یهاعملکرد بهبودتامین یا  كههای موجود حلراه و ها،سرویس ها،سیستم 

 كنند؛می

 باید در  كهناموجود  یهاحلراه و هاسرویس ها،سیستمRFP؛ها منعکس شوند 

 از پشتیبانی جهت كه اسناد، مدیریت سیستم یا كار گردش ابزار جمله از مشترک،كاربردی  هایمؤلفه 

 شوند؛ مجدد استفاده یا شده گذاشته اشتراک به توانندمی نیازها

 ابر؛ هایسرویس یا میزبانی مانند نیازهاییاز  پشتیبانی برایفناوری موردنیاز  هایپلتفرم 

 بود. خواهندموردنیاز  كه امنیت هایمؤلفه 

 از توانمی باشد، كاملهای مرجع افزار و سایر مدلنرم مرجع مدل به هاسازمان سایر نگاشت كه صورتی در -1

افزار، فناوری، زیرساخت و امنیت در زمینه نرم هاسازمان سایر توسط شده تهیه یا سازیپیاده هایحلراه

 .بهره برد موجود حلراههای قابلیت از، سرویس طریق از و دور راه از یا كرد مجدد استفاده

 و كرده سازیپیاده را مرجع مدلطبق  مناسب راهکارتوان می ،گام قبل از استفاده امکان عدم صورت در -1

  گذاشت. اشتراک به هاسازمان سایر استفاده جهت

 

 مخاطرات و مالحظات:

 كره شته باشند دا وجود زیادی هایحلراهممکن است  دولت، سرتاسر در هم و اجرایی دستگاه درون در هم 

حل( )جهت انتخاب بهترین راه آسان و سریع گیریتصمیم قابلیت بنابراین باشند. بالقوه كاندیدهایتوانند می

 کی هر از استفاده یبرا تواندیم X ییاجرا دستگاه مثال، عنوان به است. مهم موجود اطالعات از استفاده با

و برر   هدفمنرد،  محرور -داده لیر تحلیک  از حاصل جینتا براساساز آنها،  چکدامیه ای ی موجودهاحلراه از

 :ردیبگ میتصم ر،یز لیدال مثال ل،یدال از یمتنوع طیف مبنای

 ییاجرا دستگاه حلراه A: 

o خاص دستگاه  یسفارش حلراه کی رایز نشود، انتخاب است ممکنA ای است؛ 

o است كم نظر به آن یهانهیهز چون شود، انتخاب است ممکن. 

 ییاجرا دستگاه حلراه B: 

o ای شود؛یم یزبانیم یداخل صورت بهصرفا  رایز نشود، انتخاب است ممکن 

o كندیم استفاده اعتماد قابل محصول کی از رایز شود، انتخاب است ممکن. 

 ییاجرا دستگاه حلراه C: 

o ییاجرا دستگاه رایز نشود، انتخاب است ممکن C ای است؛ تیمشکال دچارافزار نرم فروشنده با 

o منجر مناسب یزبانی/ممجوز نهیهز بهاشتراكی  استفاده حجم رایز شود، انتخاب است ممکن 

 .شدخواهد 

 ییاجرا دستگاه حلراه D: 
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o افزارهاینرم از زیادی تعداددر آن،  رایز نشود، انتخاب است ممکن COTS، یهانهیگز و ابر 

 ای است؛ آمده یرضروریغ و یتکرار به صورت موجود،

o وضع در فرد به منحصر یواقع یهایازمندین یبرخپوشش  لیدل به شود، انتخاب است ممکن 

 .است نگرفته قرار توجه مورد گرید معمول یهاحلراه در كهسازمان  موجود

 ییاجرا دستگاهخود  یداخل حلراه X )مثال موجود در در زیردستگاهی دیگر(: 

o ای است؛ نشده میتنظ یاضافو ظرفیت  حجم یبرا رایز نشود، انتخاب است ممکن 

o كندرا به صورت بهتری تامین می یکپارچگی رایز شود، انتخاب است ممکن. 

 و ساختار در یكند لیدل به ی یکدیگرهاحلراه از مشترک استفاده در هادستگاه موثر یهمکار عدم 

 اجرایی یهادستگاه ییاجرا یندهایفرآ

 متناظر مرجع مدل به (تیامن و یفناور ژهیو )به هادستگاه یسازمان یمعمار گرید یهاهیال نگاشت عدم 

 غیردولتی وجود داشته و در حال استفاده بوده و یا توسط  هایدستگاه درحل مناسبی ممکن است راه

شود، در شود، ولی چون توسط هیچ دستگاه اجرایی استفاده نمی های داخلی و خارجی ارائهكنندهفراهم

 است. ممکننا هاآن شناساییهای مدل مرجع نیز وجود ندارد. به این ترتیب، مخزن نگاشت

 

 افزارینرم هایسیستم بلوغ نظر از هاسازمان ارزیابی: 3مورد کاربرد  3-3

 با و هستندافزاری خود های نرمدر الیه سیستم موجود وضع یک دارای حاضر حال در ایران در دولتی هایسازمان

ملی  . از آنجایی كه مدلدهندمی پوشش را خودوكاری كسب نیازهای از بسیاری خودفعلی  هایسیستم از استفاده

های مرجع كشور )جهت پشتیبانی از آنها و افزار براساس مدل مرجع خدمات كشور، با نگاه به سایر مدلمرجع نرم

افزارهای شناخته شده های مرجع سایر كشورها، الگوبرداری از نرمها(، الگوبرداری از مدلداشتن ارتباط موثر با آن

افزار تدوین شده است، معیار باالدستی كشور و استانداردهای روز توسعه نرمداخلی و خارجی و نهایتا بر اساس قوانین 

ها در میزان سیستمی و الکترونیکی كردن نیازها و فرآیندهایشان است. خوبی برای سنجش سطح بلوغ فعلی سازمان

ز یک سو، نگاشت نیازهای ا افزارنرم مرجع مدل به هاسازمان موجود افزارینرم راهکارهای و هاسیستم نگاشت با

ی پوشش داده نیازها میزان ارزیابی و مقایسهنهایتا،  واز سوی دیگر  افزارنرم مرجع مدل بهها وكاری سازمانكسب

مدل افزارهای هر سازمان و نیازهای پوشش داده نشده ولی قابل پوشش توسط نرم فعلی هایسیستمشده توسط 

توان به از جمله معیارهای ارزیابی می سنجید.افزاری های نرماز منظر سیستم را هاسازمان بلوغ میزان توانمی ،مرجع

 موارد زیر اشاره كرد:

 های فعلی سازمانمیزان نیازهای پوشش داده شده توسط سیستم -

 افزارهای مدل مرجعمیزان نیازهای پوشش داده نشده ولی قابل پوشش توسط نرم -

 كاركردهای جدید پیشنهادی مدل مرجع )مؤثر در بهبود عملکرد سازمان(ها یا میزان سیستم -
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 های فعلی سازمان )با توجه به ارتباط با مدل مرجع امنیت(میزان پوشش استانداردهای امنیتی توسط سیستم -

مدل های فعلی سازمان )با توجه به ارتباط با های استفاده شده در توسعه سیستممیزان به روز بودن فناوری -

 مرجع فناوری(

 

 استفاده: رویکرد

 افزار نگاشت كند.های موجود خود را به مدل مرجع نرمسازمان تحت ارزیابی سیستم -1

 افزار نگاشت كند.وكار خود را به مدل مرجع نرمسازمان تحت ارزیابی نیازهای كسب -2

افزاری مشخص و نتایج نرمهای از منظر سیستم هاسازمان بلوغ میزانبراساس معیارهای مشخص شده،  -3

 شود.ها از نظر میزان بلوغ ارائه ارزیابی سازمان

 

 مخاطرات و مالحظات:

 مثال مقایسه نیازهای سازمان با  باشد دشوار مرجع مدل با مقایسهدقیق  معیارهای تعیین است ممکن(

 .های موجود با كاركردهای مدل مرجع(كاركردهای مدل مرجع یا مقایسه كاركردهای سیستم

 كند. مقاومت ارزیابی و بررسی برابر در سازمان دارد احتمال 

 مدل مرجع های كاربردی موجود خود به ها و مؤلفهها، ماژولها در نگاشت سیستمعدم همکاری سازمان

 افزارنرم

 افزارهای خود به مدل مرجع نرمها در نگاشت نیازمندیعدم همکاری سازمان 

 

 سازمانی معماری تدوین در تسهیل :4 کاربرد مورد 3-4

های مدل ها و مؤلفههایی كه قصد تدوین معماری سازمانی دارند، با تطبیق نیازهایشان با كاركردهای سیستمسازمان

های عمومی، مشترک و زیرساختی الیه توانند به یک ورودی اصلی و مفید برای تعیین بخشافزار، میمرجع نرم

 افزارهای كاربردی معماری سازمانی خود برسند. نرم

 

 استفاده: رویکرد

 های فعلی سازمان بررسی شوند و وضع موجود استخراج شود.سیستم -1

 مقایسه و به آن نگاشت شود.افزار وضع موجود سازمان با مدل مرجع نرم -2
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های وضع موجود ممکن است نیاز به ارتقاء، جایگزینی و حتی با توجه به نتیجه نگاشت مرحله قبل، سیستم -3

 سازی داشته باشند.یکپارچه

برای نیازهای جدید سازمان كه سیستمی جهت پوشش آنها در وضع موجود وجود ندارد، براساس مدل  -1

 (2ایی شناسایی شود ) با استفاده از مورد كاربرد افزار راهکارهمرجع نرم

های پروژه معماری سازمانی، معماری مطلوب ، و نیز بررسی سایر ورودی1و  3بندی نتایج مراحل با جمع -1

 شود. سازمان در الیه كاربرد پیشنهاد می

 

 مخاطرات و مالحظات:

 افراد خبره و آشنا به  همکاری میزانو  موجود وضع هایسیستم به مربوط اسناد به دسترسی میزان

البته این موضوع  باشد. مطرحمخاطره  یک عنوان به تواندمی دولتی، هایدستگاه اطالعاتی هایسیستم

افزار های معماری سازمانی مطرح است و از مبحث مدل مرجع نرمای است كه در تمام پروژهمخاطره

 باشد.مستقل می

 اجرایی هایدستگاه نزد در مرجع هایمدل و سازمانی معماری از نادرست تلقی 

 

  جدید هایسیستمهای توسعه و ارائه یافتن فرصت :5 کاربرد مورد 3-5

های افزار و نگاشت سیستمتوانند با بررسی مدل مرجع ملی نرمهای كاربردی سازمانی میكنندگان سامانهتامین

های جدید )كه برای های ارائه سیستمافزار، فرصتدولتی به مدل مرجع ملی نرمهای ها و دستگاهموجود سازمان

های اجرایی مفید هستند ولی تا كنون اقدام چندانی جهت توسعه و ارائه آنها صورت نگرفته است( را شناسایی دستگاه

های . از آنجایی كه براساس سیاستهای دولتی اقدام نمایندها به سازمانكرده و در جهت توسعه و ارائه این سیستم

افزار پیش های دولتی به سمت تطابق حداكثری با مدل مرجع نرممبتنی بر چارچوب معماری سازمانی ایران، سازمان

های خود و ارتقاء های جدید برای پوشش نیازمندیها به احتمال زیاد به تهیه و تدارک سیستمخواهند رفت، سازمان

های ها و سازمانافزار نیاز پیدا خواهند كرد. در نتیجه، شركتز طریق تطابق بیشتر با مدل مرجع نرمسازمان خود ا

های جدید قدم شده و سیستمتوانند در این زمینه پیشافزاری نیز میتوسعه دهنده و ارائه دهنده راهکارهای نرم

 د.ها را در سبد راهکارهای خود اضافه كننموردنیاز سازمان

 

 استفاده: رویکرد
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افزار نرم افزاری سازمانی، با مدل مرجعهای توسعه دهنده و ارائه كننده راهکارهای نرمها و سازمانشركت -1

 آشنا شوند و آن را بررسی كنند.

 افزار را بررسی كنند.های دولتی به مدل مرجع نرمهای فعلی سازمانها، نگاشت سیستمشركت -2

 افزار استخراج كنند.های كاربردی جدید قابل ارائه در بازار را از مدل مرجع نرمها و مولفهسیستمها، شركت -3

های دولتی های جدید را به سازمانهای جدید اقدام كرده و سیستمها، برای توسعه و ارائه سیستمشركت -1

 بازار هدف ارائه دهند.

 

 مخاطرات و مالحظات:

 افزارها از مدل مرجع نرمرست شركتعدم شناخت و برداشت د 

 های كاربردی موجود خود به مدل ها و مؤلفهها، ماژولهای اجرائی در نگاشت سیستمعدم همکاری دستگاه

 افزارمرجع نرم

 

 هاسیستم بین یکپارچگی نقشه به دستیابی: 6مورد کاربرد  3-6

های هر سیستم مشخص شده است. همین امر ارتباطات بین ماژولافزار، ارتباطات بین سیستمی و در مدل مرجع نرم

ها كند تا به نقشه یکپارچگی بین سیستمهای سازمانی كمک میكنندگان سامانههای دولتی و تامینبه سازمان

د های جدیهای موجود یا سیستمدسترسی داشته باشند و در تعیین ارتباطات )فراسیستمی/درون سیستمی( سیستم

خود از آن استفاده نمایند. به این ترتیب، این امیدواری نیز وجود دارد كه پس از مدتی، ارتباطات بین سیستمی در 

ها و نیز ها شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا نمایند و از این طریق، كارآمدی و قابلیت استفاده سیستمكلیه سازمان

 پذیری آنها افزایش یابد. تعامل

 

 تفاده:اس رویکرد

های افزار، بخش ارتباطات بین سیستمی و بین ماژولی )در هر سیستم( توسط سازماندر مدل مرجع نرم -1

 های سازمانی بررسی شود.كنندگان سامانهدولتی و تامین

افزار استخراج شده و در هنگام توسعه، ها از مدل مرجع نرمسازی و ارتباطات بین سیستمچگونگی یکپارچه -2

 افزاری مد نظر قرار گیرد.كنندگان راهکارهای نرمها، توسط سازمان یا تامینک و استقرار سیستمتدار

ها مطابقت داده شده و در صورت نیاز، ارتباطات جدید بین های موجود سازمانارتباطات سیستمی با سیستم -3

 سازی شود.های موجود پیادهسیستم
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 مخاطرات و مالحظات:

 های موجود در یرک  ها یا ماژولهای فعلی؛ یعنی اگر سیستمها و ماژولارتباطات به سیستم وابستگی نقشه

های مدل مرجع تفاوت قابل توجهی داشته ها و ماژولسازمان یا در سبد محصوالت یک شركت، با سیستم

تروان  یرق آنهرا، مری   باشند، ارتباطات ارائه شده نیز چندان قابل استفاده نخواهد برود، گرچره برا تحلیرل عم    

 های فعلی نیز یافت.  ها و ماژولهایی از ارتباطات مفید برای همان سیستمنشانه

 های متفراوت )و بعضرا   های موروثی به دلیل استفاده از فناوریسازی ارتباطات بین سیستمدشواری در پیاده

و مستقل از موضوع ایرن پرروژه و مردل    قدیمی( یا وجود پیمانکاران مختلف؛ البته این دغدغه عمومی بوده 

 افزار است.مرجع نرم

 

 سازمانی هایامانهسکنندگان تامین بندیرتبه برای مکانیزمی ایجاد: 7مورد کاربرد  3-7

ها و كاركردهای مطرح شده در مدل ها، مؤلفهتوان میزان پوشش سیستمافزار، میبا مبنا قرار دادن مدل مرجع نرم

كنندگان را بررسی كرده و بر این اساس های سازمانی ارائه شده توسط تامینافزار به وسیله سیستممرجع نرم

های مرجع، از افزار و سایر مدلبا استفاده از ارتباط بین مدل مرجع نرم بندی نمود. در این راستا،كنندگان را رتبهتامین

توان جمله مدل مرجع خدمات، مدل مرجع عملکرد، مدل مرجع فناوری، مدل مرجع امنیت و مدل مرجع داده، می

برخی معیارهای های سازمانی بدست آورد. كنندگان ارائه كننده سیستمتامین ارزیابی جهتتری معیارهای گسترده

 كنندگان عبارتنداز:بندی تامیننمونه برای رتبه

 افزار(؛)براساس نگاشت به مدل مرجع نرم موردنیاز عملکردهای از پشتیبانی درجه 

 افزار با مدل موردنظر )براساس ارتباط مدل مرجع نرم كارایی هایمحاسبه سنجه از پشتیبانی درجه

 مرجع عملکرد(؛

 افزار با مدل مرجع داده(؛موردنیاز )براساس ارتباط مدل مرجع نرم هایداده انواعپوشش  درجه 

 ؛افزارنرم های معرفی شده در مدل مرجعمؤلفه وكننده ی تامینافزارنرم هایمؤلفه بین همپوشانی درجه 

 معرفی  محیط/استانداردهای وكننده های تامینحلمرتبط با راه زیرساخت اجزای بین همپوشانی درجه

 ؛شده در مدل مرجع فناوری

 یا داده حساسیت میزان به توجه باارائه شده  حلراهمربوط به  امنیتیضوابط  با انطباق درجه 

 افزار با مدل مرجع امنیت(وط به حفظ حریم خصوصی )براساس ارتباط مدل مرجع نرممرب هاینگرانی
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 استفاده: رویکرد

های توسعه داده شده توسط های ذكر شده در باال( سیستمیارهای ارزیابی )مشابه نمونهها و معسنجه -1

های افزار با سایر مدلمدل مرجع نرمافزار و ارتباط های سازمانی، از مدل مرجع نرمكنندگان سیستمتامین

 مرجع استخراج شود.

های استخراج شده در مرحله قبل ارزیابی و سنجهكنندگان بر مبنای های ارائه شده توسط تامینسیستم -2

 امتیازدهی شوند.

 بندی شوند.كنندگان براساس امتیازات محاسبه شده در مرحله دو، رتبهتامین -3

 

 مالحظات: و مخاطرات

 ها كمی ارتباطات بین آنها، برای ارزیابی سیستمهای مرجع و های ارزیابی از مدلاستخراج معیارها و سنجه

 ار است.دشو

 گیری معیارها و امتیازدهی، نیاز به یک مکانیزم دقیق دارد و ممکن است به آسانی میسر نشود.اندازه 

 

 ها: یافتن نیازهای جدید و بهبود فرآیندهای موجود در سازمان8مورد کاربرد  3-8

های سازمان را ها در سیستمتوان برخی كمبودافزار، میهای فعلی سازمان به مدل مرجع ملی نرمبا نگاشت سیستم

افزار هستند و در سازمان موجود هایی كه در مدل مرجع نرممشخص كرد. بدین ترتیب كه ممکن است برخی سیستم

كرده است. چه بسا، نیستند، برای سازمان مفید باشند؛ حتی اگر تا كنون سازمان به وجود آنها احساس نیاز نمی

 سازمان منجر شود. وكاركسبو بهبود فرآیندها و ها به مهندسی مجدد فرآیندها سیستمگونه ضرورت استفاده از این

 

 استفاده: رویکرد

 افزار نگاشت شوند.به اجزای مدل مرجع نرم های فعلی سازمانسیستم -1

ها یا راهکارهایی كه در مدل مرجع وجود دارند و راهکار معادلی در براساس نگاشت مرحله قبل، سیستم -2

 شناسایی شوند.رسند، سازمان ندارند، و در عین حال برای سازمان مفید به نظر می

 ، به عنوان نیازهای توسعه در آینده برای سازمان قابل بررسی هستند.2های شناسایی شده در مرحله سیستم -3
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 مخاطرات و مالحظات:

 های كاربردی موجود خود به مدل مرجع ها و مؤلفهها، ماژولدر نگاشت سیستم هاعدم همکاری سازمان

 افزارنرم

 

 افزار: ارائه بازخورد روی مدل مرجع نرم9مورد کاربرد  3-9

توان كمبودهای احتمالی یا حتی اشکاالت افزار، میها به مدل ملی مرجع نرمهای فعلی سازمانبا نگاشت سیستم

های كاربردی در یک ها یا مؤلفهبرخی سیستم  ممکن استافزار را نیز مشخص كرد. مثالاحتمالی در مدل مرجع نرم

افزار منطقی كه حضور آنها در مدل مرجع نرمافزار وجود نداشته نباشند، در حالیسازمان باشند، ولی در مدل مرجع نرم

اصر احتمالی جدید یا افزار برای اضافه كردن عناز این طریق امکان ارائه بازخورد روی مدل مرجع نرمرسد. به نظر می

 شود.فراهم می حتی تغییر در برخی عناصر

 

 رویکرد استفاده:

 افزار نگاشت شوند.ها به عناصر مدل مرجع نرمهای فعلی سازمانسیستم -1

وجود داشته باشند كه معادلی  هاهایی در سازمانبا توجه به نتیجه نگاشت مرحله قبل، ممکن است سیستم -2

این  رسد.افزار منطقی به نظر میكه حضور آنها در مدل مرجع نرمافزار ندارند، در حالیدر مدل مرجع نرم

افزار نیز ها الزم است مشخص شوند. در مواردی ممکن است به تغییراتی در اجزای مدل مرجع نرمسیستم

 نیاز باشد. 

نگهداشت مدل مرجع  كمیته در)شامل اجزای قابل اضافه یا تغییر(،  قبل مرحله در شده شناساییموارد  -3

 شوند. اضافه افزارنرم مرجع مدل به امکانلزوم  در و شوند بررسی

 

 مخاطرات و مالحظات:

 های كاربردی موجود خود به مدل مرجع ها و مؤلفهها، ماژولدر نگاشت سیستم هاعدم همکاری سازمان

 ارافزنرم

 

 کنندگانتامین دیگر با مشارکتها جهت : یافتن فرصت11مورد کاربرد  3-11

توانند كنندگان میافزار، این تامینمدل مرجع نرم اجزای بهكنندگان تامین افزارینرم هایحلبا نگهداری نگاشت راه

های یکپارچه، با حلهای خود را ارتقاء بدهند و هم جهت ارائه راهبر مبنای نتایج این نگاشت، هم سیستم
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های یکدیگر در كنندگان با هم جهت پوشش شکافكنندگان دیگر مشاركت نمایند )از طریق تعامل تامینتامین

های دولتی افزاری توسط سازمانبا مدل مرجع(. این موضوع موجب سهولت در تهیه و تدارک راهکارهای نرمتطابق 

 شود.می

 

 استفاده: رویکرد

افزار تطابق و نگاشت داده كنندگان مختلف با اجزای مدل مرجع نرمهای ارائه شده توسط تامینسیستم -1

 شوند.

كنندگان دیگر را تحلیل و كشف های همکاری با تامینها، زمینهكنندگان با بررسی مخزن نگاشتتامین -2

 كنند.می

های دولتی، های یکپارچه برای رفع نیازهای سازمانحلها و راهتوانند جهت ارائه سیستمكنندگان میتامین -3

 با یکدیگر مذاكره نمایند.

های رچه توسعه داده شده و به سازمانهای یکپاكنندگان طرف مذاكره، سیستمدر صورت توافق تامین -1

 شوند.دولتی ارائه می

 

 مخاطرات و مالحظات:

 های حلها و راهافزار برای نگاشت كردن سیستمكنندگان بر روی مدل مرجع نرمعدم تسلط كافی تامین

 افزاری خود به آننرم

 كنندگان كه مانعی در ایجاد مخزن تامین هایها و سیستمحلها، راهوجود مالحظات محرمانگی در ایده

 كنندگان است.نگاشت تامین

 كنندگانوحود فضای رقابتی بین تامین 

 های ارائه شده توسط ایشان، به دلیل متفاوت حلسازی راهكنندگان یا یکپارچهدشوار بودن همکاری تامین

 كنندگانهای استفاده شده توسط تامینفرمها و پلتبودن فناوری

 

 کارایی هایسنجه تعیین: 11مورد کاربرد  3-11

ها و های كارایی را، كه سازمانتوان سنجهافزار با مدل مرجع عملکرد، میبا استفاده از ارتباط مدل مرجع نرم

افزار باید مد نظر داشته باشند، تعیین كرد؛ در ارتباط ارائه شده بین مدل مرجع ها در تهیه، توسعه و استقرار نرمشركت

های تعیین شده در مدل مرجع عملکرد، مشخص شده است كه زای كلیه سنجهافزار با مدل مرجع عملکرد، به انرم

توان در هنگام توسعه یک ها در كدام سیستم یا مؤلفه كاربردی قابل محاسبه هستند. به این ترتیب، میاین سنجه
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م، مولفه های مربوطه را تعیین كرد و مکانیزمی جهت محاسبه آنها توسط سیستسیستم یا مؤلفه جدید، سنجه

 بینی نمود. كاربردی یا ماژول متناظر پیش

 

 استفاده: رویکرد

افزار افزار )سیستم یا مولفه كاربردی(، از بخش ارتباط مدل مرجع نرمهای مرتبط با یک نرماستخراج سنجه -1

 و مدل مرجع عملکرد

دهندگان را كنندگان یا توسعهافزار، باید تأمینیا سفارش توسعه یک نرم RFPها در هنگام تدوین سازمان -2

 افزار نمایند.های استخراج شده و مرتبط با آن نرمملزم به برآورده كردن مکانیزم محاسبه سنجه

 1هایی را كه در مرحله های دولتی، باید سنجهافزارها برای سازمانها در توسعه و استقرار نرمشركت -3

 استخراج شده است، مبنا قرار دهند.

های ها را از منظر امکان محاسبه سنجهافزاری، آنهای نرمها در هنگام استقرار یا تحویل سیستممانساز -1

 بررسی و ارزیابی نمایند.  1استخراج شده در مرحله 

 

 مالحظات: و مخاطرات

 هاسنجه برخی محاسبه نحوه و تعریف در شفافیت عدم 

 

 

 امنیتی موارد تعیین: 12مورد کاربرد  3-12

ها و استانداردهای توان ضوابط، فناوریافزار و مدل مرجع امنیت، میاستفاده از ارتباط ارائه شده بین مدل مرجع نرمبا 

افزار مد نظر داشته باشند، تعیین ها باید در تهیه، توسعه و استقرار هر نرمها و شركتمرتبط با امنیت را كه سازمان

یا توسعه داده شده، تا جای ممکن براساس استانداردها و ضوابط امنیتی تعیین شده های تهیه كرد. در نتیجه، سیستم

 ریزی خواهند شد.در مدل مرجع امنیت پایه

 

 استفاده: رویکرد

افزار در یک سازمان دولتی، از استخراج ضوابط و استانداردهای امنیتی الزم برای توسعه و استقرار یک نرم -1

افزار و مدل مرجع امنیت، با توجه به اهمیت هر ضابطه و استاندارد از یک سو و بخش ارتباط مدل مرجع نرم

 نیازها و بودجه سازمان از سوی دیگر



 

  055 

وم
 س

ل
ص

ف
 

دهندگان را ملزم به كنندگان یا توسعهافزار، باید تأمینیا سفارش توسعه نرم RFPها در هنگام تدوین سازمان -2

 یتی استخراج شده در مرحله قبل نمایند.رعایت و استفاده از ضوابط و استانداردهای امن

های دولتی، باید ضوابط و استانداردهای امنیتی را كه افزارها برای سازمانها در توسعه و استقرار نرمشركت -3

 استخراج شده است، مبنا قرار دهند. 1در مرحله 

از منظر رعایت استانداردهای امنیتی ها را افزاری، آنهای نرمها در هنگام استقرار یا تحویل سیستمسازمان -1

 بررسی و ارزیابی نمایند.  1استخراج شده در مرحله 

 

 مخاطرات و مالحظات:

 اهمیت هر ضابطه و استاندارد از یک سو و نیازها و بودجه سازمان از سوی دیگر نیب مصالحه یدگیچیپ 

 

 هافناوری و استانداردها تعیین :13 کاربرد مورد 3-13

هایی را كه توان استانداردها و فناوریافزار و مدل مرجع فناوری، مینرم ارتباط ارائه شده بین مدل مرجعبا استفاده از 

های افزار مد نظر قرار دهند، تعیین كرد. استفاده از فناوریها باید در تهیه، توسعه و استقرار نرمها و شركتسازمان

شود. همچنین اگر كلیه های دولتی نیز میافزارها در سازمانشتراک نرماستاندارد باعث سهولت استفاده مجدد و ا

سازی و برقراری های استاندارد تهیه كنند یا توسعه دهند، یکپارچهافزارهای خود را براساس فناوریها نرمسازمان

فناوری استاندارد باعث ایجاد شود، چرا كه های دیگر نیز تسهیل میهای یک سازمان و سازمانارتباط بین سیستم

 شود.ها مییک زبان مشترک بین سازمان

 رویکرد استفاده:

های دولتی از بخش افزارها در سازمانها و استانداردهای الزم برای توسعه و استقرار نرماستخراج فناوری -1

در دسترس بودن فناوری و افزار و مدل مرجع فناوری، با توجه به نیازهای سازمان، ارتباط مدل مرجع نرم

 هزینه دسترسی و بکارگیری فناوری.

دهندگان را ملزم به كنندگان یا توسعهافزار، باید تأمینیا سفارش توسعه نرم RFPها در هنگام تدوین سازمان -2

 های استخراج شده در مرحله قبل نمایند.رعایت و استفاده از استانداردها و فناوری

های استانداردی را كه در های دولتی، باید فناوریافزارها برای سازمانو استقرار نرم ها در توسعهشركت -3

 اند، مبنا قرار دهند.استخراج شده 1مرحله 

ها را از منظر رعایت استانداردها و افزاری، آنهای نرمها در هنگام استقرار یا تحویل سیستمسازمان -1

 بررسی و ارزیابی نمایند.  1له های استخراج شده در مرحفناوری
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 مخاطرات و مالحظات:

 افزار و مدل مرجع فناوری به مدل مرجع نرمهای استخراج شده از ارتباط عدم امکان دسترسی به فناوری

 دالیلی مانند تحریم

 های تجاری و متن بسته مناسبعدم وجود بودجه كافی برای تهیه و تدارک فناوری 

 

 موردنیاز خدماتافزاری مناسب برای پوشش یافتن راهکار نرم: 14مورد کاربرد  3-14

توانند خدمات موردنیاز خود را در مدل مرجع خدمات جستجو كنند. سپس، با های دولتی میها و دستگاهسازمان

های كاربردی معادل در ها یا مؤلفهافزار و مدل مرجع خدمات، سیستمنرم استفاده از ارتباط ارائه شده بین مدل مرجع

ها یا دهد، تعیین كنند و در جهت تهیه یا تدارک این سیستمپوشش میافزار، كه خدمات مورد نظرشان را مرجع نرم

 های كاربردی اقدام نمایند.  مؤلفه

 

 رویکرد استفاده:

 ها از مدل مرجع خدمات.استخراج خدمات موردنیاز سازمان 1

طریق ارتباط با  های كاربردی را كه پوشش دهنده خدمات موردنیازشان است، ازها یا مؤلفهها، سیستمسازمان 2

 كنند.افزار تعیین مینرممدل مرجع

 شوتد.ها تهیه یا توسعه داده میهای كاربردی شناسایی شده در مرحله قبل، توسط سازمانها یا مؤلفهسیستم 3

 

 هاهای موردنیاز سازمانبرای سیستم RFP: تسهیل در تدوین 15مورد کاربرد  3-15

ع مرج مدلراجعه به م با توانندمی جدید، سیستم تدارک یا توسعه به نیاز هنگام در دولتی هایدستگاه و هاسازمان

های مرجع، موارد زیر را استخراج كرده و حداقل در سطح كالن و به عنوان افزار و ارتباطاتش با سایر مدلمرن

 نند:های مورد نظر استفاده كبرای سیستم یا سیستم RFPمحورهای اصلی، در تدوین 

 در مواردی( های اصلی موردنیاز و هدف اصلی هر ماژول )به عالوه كاركردهای كالن هر ماژولماژول -1

 سازی هر ماژول نیازهای ارتباطی و یکپارچه -2

 افزار(های موردنیاز )از فصل پنجم سند مدل مرجع نرمها و درگاهواسط -3

افزار موردنظر درنظر گرفته كه باید در توسعه/تدارک نرم ها و اصول راهنماییها، بهروشاستانداردها، فناوری -1

 افزار(شوند. )از فصل ششم سند مدل مرجع نرم
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 ارزیابی معیارهای و هاشاخص های غیرعملکردی موردنظر )البته این بخش، از فصل چهارم سندنیازمندی -1

 به شکل بهتری قابل حصول است( ملی افزارینرم هایسامانه

افزار با مدل مرجع اید توسط سیستم موردنظر پوشش داده شود )از ارتباط بین مدل مرجع نرمخدماتی كه ب -1

 خدمات(  

افزار هایی كه باید توسط سیستم موردنظر پشتیبانی شود )از ارتباط بین مدل مرجع نرماستانداردها و فناوری -1

 با مدل مرجع فناوری(

باید توسط سیستم موردنظر پشتیبانی شود )از ارتباط بین مدل استانداردها، ضوابط و مالحظات امنیتی كه  -1

 افزار با مدل مرجع امنیت(مرجع نرم

های عملکردی كه محاسبه آنها باید توسط سیستم موردنظر پشتیبانی شود )از ارتباط بین مدل مرجع سنجه -9

 افزار با مدل مرجع عملکرد یا كارایی(نرم

هایی كه میزبانی و مدیریت آنها باید توسط سیستم ر در آینده: دادهو در صورت ارائه مدل مرجع داده كشو -11

 افزار با مدل مرجع داده(موردنظر پشتیبانی شود )از ارتباط بین مدل مرجع نرم

 

 استفاده: رویکرد

 افزار.های كاركردی سازمان با اجزای مدل مرجع نرمنگاشت نیازمندی -1

های مرتبط های موردنیاز خود به همراه ماژولیا سیستم قبل، سیستمها، با استفاده از نگاشت مرحله سازمان -2

 كنند.را پیدا می

 كنند.افزار استخراج میهای دیگر را از مدل مرجع نرمبه ازای هر ماژول، ارتباطات موردنیاز با ماژول -3

 مذكور از اسناد ارائه شده در این پروژه قابل برداشت است. 1و  1، 3موارد  -1

 خراج خدماتی كه باید پوشش داده شوند، از ارتباط با مدل مرجع خدماتاست -1

های یافته شده در های متناسب برای سیستمبا استفاده از ارتباط با مدل مرجع فناوری، استانداردها و فناوری -1

 شود.تعیین می 2مرحله 

های یافته شرده  ه در توسعه سیستمبا استفاده از ارتباط با مدل مرجع امنیت، ضوابط و مالحظات امنیتی ، ك -1

 شود.باید در نظر گرفته شوند، تعیین می 2در مرحله 

هرای  های عملکردی كه محاسبه آنها باید توسرط سیسرتم  با استفاده از ارتباط با مدل مرجع عملکرد، سنجه -1

 شود.موردنظر پشتیبانی شوند، تعیین می

هایی كه میزبانی با استفاده از ارتباط با مدل مرجع داده، داده در صورت ارائه مدل مرجع داده كشور در آینده، -9

 شود.های موردنظر پشتیبانی شود، تعیین میو مدیریت آنها باید توسط سیستم

تردوین   RFPآمده از مراحل باال، حداقل برخی محورهرای اصرلی سرند    بندی موارد بدستدر نهایت با جمع -11

 شود.می
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 :مالحظات و مخاطرات

های كاركردی سازمان، به نگاشت نامناسب در مرحله اول منجر خواهد شد كه در ابهام و نقص در نیازمندی -

 نتیجه، ممکن است سایر مراحل را نیز با خطا در برداشت مواجه نماید.

 


