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  قدمهم 1

معماري سازمانی رویکردي است یکپارچه و جامع که جنبه ها و حوزه هاي مختلف سازمانی را با نگاه 
هاي اطالعاتی و  ها، سیستم هاي خدمات، فرآیندها، داده نماید، و شامل مدل مهندسی تفکیک می

فناوري براي هر دوي معماري وضع موجود و وضع مطلوب می شود، همچنین در   همچنین زیرساخت
از ویژگی هاي  معماري سازمانی نیاز به استانداردها، مالحظات امنیتی و یک طرح انتقال می باشد.

طالعات معماري فناوري ا"معاري سازمانی نقش پررنگ فناوري اطالعات است و لذا گاهی از آن با عنوان 
  . نامبرده می شود "سازمانی

ها و معماري  هاي اجرایی با سیاست سازي معماري فناوري اطالعات سازمانی دستگاه در راستاي هماهنگ
تدوین چارچوب و برنامه ملی "دولت الکترونیکی، و با الگوبرداري از تجارب موفق جهانی، طرح ملی 

شده است. بر اساس طرح مذکور، مقرر گشته به منظور تعریف  "معماري فناوري اطالعات سازمانی کشور
هاي معماري سازمانی در سطح کشور، با مشارکت سازمان فناوري اطالعات گسترش و توسعه آزمایشگاه

اندازي شود. هاي معتبر پنج استان کشور تجهیز و راهایران، حداکثر پنج آزمایشگاه تخصصی در دانشگاه
باشند، شایان ذکر جاد رشته معماري سازمانی در مقطع تحصیالت تکمیلی میها ملزم به ایاین آزمایشگاه

است سرفصل و دروس مربوط نیز به تصویب شوراي عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
  رسیده است. 

معماري سازمانی، مراحل تاسیس، نوع خدمات قابل ارائه، تجهیزات مورد  آزمایشگاهدر این سند، تعریف 
شرایط جزئیات  ذکر استالزم به یف شده است. صو ... تو، "مرجع" آزمایشگاهز، نیروي انسانی، شرایط نیا

تدوین "پروژه طی اجراي  هاي معماري سازمانی آزمایشگاهتعرفه خدمات تعیین قانونی، حقوقی و 
  شد.تکمیل و نهایی خواهد  "چارچوب و برنامه ملی معماري سازمانی

  
  :اختصارات گزارش

  معماري سازمانی (به اختصار دانشگاه متقاضی) آزمایشگاهدانشگاه متقاضی تاسیس 
  )آزمایشگاهمعماري سازمانی (به اختصار  آزمایشگاه

  سازمان فناوري اطالعات ایران (به اختصار سازمان)
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  معماري سازمانی آزمایشگاه نقشو ماموریت  2

ی آزمایشگاه- نهاد پژوهشیفعالیت به عنوان یک : عبارت است از معماري سازمانی آزمایشگاهماموریت 
رائه با هدف او  )سازمان فناوري اطالعات ایرانحاکمیتی(وابسته به دانشگاه ولی تحت نظارت نهادهاي 

، آموزش و تربیت نیروي متخصص انسانی در در کشورسازمانی هاي معماري  ارزیابی طرحخدمات 
استانداردهاي مورد نیاز هاي کاربردي مورد نیاز صنعت و تدوین اسناد فنی و  ها، انجام پژوهشی دانشگاه
  کترونیکی.هاي اجرایی و دولت ال دستگاه

معماري  تجاري- فنی-علمی(هاي) معماري سازمانی در اکوسیستم آزمایشگاهدر شکل زیر جایگاه و نقش 
  سازمانی در کشور نشان داده شده است.

  
هاي معماري سازمانی منوط به فعالیت همه عناصر  نکته مهم آنکه فعالیت موثر و موفق آزمایشگاه

اکوسیستم معماري سازمانی بوده و بدون همکاري سایر ذینفعان و عوامل موثر در موضوع، اهداف 
  ها نیز محقق نخواهد شد.  مورد نظر از تاسیس آزمایشگاه

 اندازي راهو  با هدف طراحی "تدوین چارچوب و برنامه ملی معماري سازمانی"الزم به ذکر است پروژه 
  است.تعریف شده و در حال اجرا شور اکوسیستم معماري سازمانی در ک
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  معماري سازمانی آزمایشگاهتاسیس و اخذ مجوز  راه نقشه 3

v تحقیقاتی - مرحله اول : تاسیس نهاد پژوهشی 

o کارشناسی  اخذ مجوز دورهو  (با مجوز دانشگاه) تاسیس هسته پژوهشی معماري سازمانی
 (با مجوز وزارت علوم) ارشد معماري سازمانی

o مرجع آزمایشگاهبراي دانشگاه منتخب توسط هاي آموزشی  برگزاري دوره 

o صنعت و دولت هايهاي کاربردي با نگاه به نیاز انجام پژوهش  
 
v  خدمات به صنعت/دولتارائه توانمند در مرحله دوم: نهاد  

o اي دانشگاه متقاضی در پروژه هاي اجرایی استان(منطقه) تحت  فعالیت پژوهشی و مشاوره
 مرجع آزمایشگاهنظارت 

o  هاي اجرایی پروژهبا شرکت هاي مشاور معمار در مشارکت دانشگاه متقاضی 

o  هاي ملی مرجع در پروژه آزمایشگاههمکاري دانشگاه متقاضی با 

 
v  :یربطذاز مراجع  آزمایشگاهرسمی مجوز  خذامرحله سوم 

o  ضوابط مربوطه  روش ومطابق با ضوابط قانونی ( یربطذ مراجعاز  آزمایشگاهکسب مجوز رسمی
 در قالب پروژه چارچوب و برنامه ملی معماري سازمانی تدوین خواهد شد)

o در پایان پروژهمعماري سازمانی  بلوغو ارزیابی دراجرا نظارت سازي درابتدا،  آماده 

o (تناقض بامسئولیت ارزیابی) عدم اجازه فعالیت در زمینه اجراي پروژه هاي معماري 
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  در هر مرحله آزمایشگاهخدمات قابل ارائه توسط  4

به  (با مالحظه شرایط ارائه خدمت که در جدول مربوطه مشخص شده)آزمایشگاهخدمات قابل ارائه توسط انواع 

  قرار زیر است:

ü یکارگاه تخصص ای یدوره سازمان ،یاستان ناری(سم یخدمات آموزش، (...  
ü يمعمار یاسناد مطالعات نیو تدو يکاربرد یپژوهش خدمات  
ü صورت محدود و جهت کسب تجربه بهمشارکت در اجرا (و  اي مشاوره خدمات(  
ü نامهی(گواهيبلوغ معمار یابیو ارز ینظارت فن ،يساز آماده خدمات(  

  
  

 (که در بخش قبل توضیح داده شد)در هر مرحله تقاضیدر جدول زیر نگاشت خدمات قابل ارائه توسط دانشگاه م
تحقیقاتی) تنها خدمات آموزشی و پژوهشی - (تاسیس نهاد پژوهشی ثال در مرحله اولاي م. برآورده شده است

  ارائه خواهد شد و هنوز دانشگاه منتخب آمادگی ارائه خدمات مشاوره و نظارت را ندارد.
  
  

  خدمات قابل ارائه
  مرحله اول

 - تاسیس نهاد پژوهشی
  تحقیقاتی

  مرحله دوم
نهاد توانمند در ارائه 
  خدمات به صنعت/دولت

  مرحله سوم
خذ مجوز رسمی ا

  یربطذاز مراجع  آزمایشگاه
سازمانی   ، دورهاستانی خدمات آموزشی (سمینار

  �  �  �  ...)کارگاه تخصصی،  یا

و تدوین اسناد  خدمات پژوهشی کاربردي
  �  �  �  معماريمطالعاتی 

مشارکت در اجرا و  اي مشاوره خدمات
    �    )صورت محدود و جهت کسب تجربه به(

زیابی بلوغ و ارفنی  نظارت ،سازي آمادهخدمات 
  �       )گواهینامهمعماري(

 



  ماموریت، خدمات و نحوه فعالیت 
  هاي معماري سازمانی در کشور آزمایشگاه

 1.0نسخه   

 

 7صفحه   

  شرایط و الزامات مورد نیاز 5

در این بخش امکانات و شرایط و الزامات موردنیاز جهت استقرار و فعالیت آزمایشگاه تخصصی معماري سازمانی 
  تشریح شده است. یانسان یروينافزاري، افزاري و نرم نظیر مکان فیزیکی موردنیاز، تجهیزات سخت

  
  آزمایشگاهفضاي استقرار 

 ترجیحا در دانشکده کامپیوترمترمربع  70تا  40در حدود  اختصاصی فضاي ،آزمایشگاهاستقرار براي مکان 
آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه نیز  هاي مکانشود. البته در شرایطی که فضاي مناسب در سایر  می مناسب ارزیابی

  نخواهد بود.مشکلی اختصاص داده شود، 
  

  امکانات و سخت افزار مورد نیاز
کاربردي معماري سازمانی - تحقیقاتی  اندازي آزمایشگاه ي که براي راه فهرست امکانات و سخت افزارهاي اولیه

  اند.  مورد نیاز است در ذیل آورده شده
  

 دستگاه کامپیوتر ششحداقل  §

 مهم دستگاه سرور براي نگهداري اطالعات یکترجیحا  §

  امکانات شبکه براي آزمایشگاه §

 کپی فکس/ اسکنر/ /دستگاه چاپگر §

 UniversityName.ac.ir/eaLabوب سایت آزمایشگاه به آدرس  §

  نرم افزارهاي مورد نیاز
تدوین و ارزیابی معماري سازمانی و ، کسب تخصص در حوزه هاي آزمایشگاهاز انجا که یکی از ویژگی هاي این 

مدلسازي، هاي دولتی و بخش صنعت است، نیاز به نرم افزارهاي  ناسی سازمانآموزش آن به تیم هاي کارش
  افزارها و ابزارهاي مورد نیاز این آزمایشگاه عبارتند از: دارد. نرم گیري و فنی گزارش

  
 )باز متن( Archi  مدلسازي و معماري افزار م نر §

  )قفل شکسته(  IBM System Architect مدلسازي و معماري افزار نرم §
 )قفل شکسته(  Enterprise Architect مدلسازي و معماري افزار نرم §

  … Microsoft Office, SharePoint, Dorpboxاز قبیل و اداري افزارهاي پشتیبان  نرم §
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  اساتید هیات علمی و کارشناسان مورد نیاز
یا پاره وقت با کمک  صورت تمام وقت ه، اساتید و نیروي انسانی متخصصی است که بآزمایشگاههسته اصلی هر 
  کنند.  هاي تعیین شده، فعالیت می افزاري و نرم افزاري مهیا شده، براي تحقق اهداف و خروجی امکانات سخت

نیروي انسانی متخصص مورد نیاز شامل اساتید هیات علمی و کارشناسان متخصص براي راه اندازي آزمایشگاه 
  به قرار زیر است:

  
 نفر) 3حداقل ( رتبطبا تحصیالت ماساتید هیات علمی دانشگاه  §

 نفر)  5حداقل  ( با تحصیالت مرتبط و کارشناسان متخصصدانشجویان تحصیالت تکمیلی  §

  آزمایشگاهمستند ساز و طراح سایت  §

  
  ) .است مدیریت فاوا  –مهندسی فاوا  -افزار  مهاي کامپیوتر نر ، رشتهبا معماري سازمانی (منظور از تحصیالت مرتبط
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  (هاي) مرجعآزمایشگاهشرایط  6

ارائه شد،  ینپیش هاي معماري سازمانی و خدمات آن در بخش آزمایشگاهبا توجه به تعریفی که از 
  نامیده شود از نظر فنی به دو عامل زیر بستگی دارد: "مرجع" آزمایشگاهشرایطی که یک 

  
کسب از ابتدا مسیر  آزمایشگاههاي متعدد معماري سازمانی الزم نیست هر  آزمایشگاهبراي تاسیس  )الف

ساله) به شرایط الزم برسد، بلکه  5 تقریباطی نماید و طی مدت طوالنی ( علم و تخصص الزم را مستقال
معماري سازمانی و کسب  آزمایشگاهمراتبی تعیین شده، پس از تاسیس اولین  سلهبر اساس مدل سل

مادر(مرجع) آموزش  آزمایشگاههاي بعدي توسط  آزمایشگاه، و اثبات کاربري موفقیت در انجام ماموریت
ممکن به تیم مربوطه منتقل  زمانترین  داده شده و دانش فنی، مستندات و ابزارهاي الزم در کوتاه

هاي  آزمایشگاهشود. همچنین آزماشگاه مادر(موسس) مسئولیت نظارت کالن فنی بر حسن انجام  می
  جدید را خواهد داشت. 

  
اي از خدمات را  هاي معماري سازمانی دامنه آزمایشگاههاي پیشین گفته شد،  همانطور که در بخش )ب

از نظر فنی یا تجربی تخصص  آزمایشگاهاین شرایط ممکن است یک نمایند، در  براي مخاطبان ارائه می
را نداشته باشد و مورد را براي بررسی و پاسخگویی به م براي پاسخگویی به یک مورد خاص(پیچیده) الز

هاي پزشکی نیز دیده  آزمایشگاهمادر یا مرجع) ارسال نماید. این موضوع در  آزمایشگاهنهاد باالتر (
هاي متعددي در کشور براي آزمایش خون وجود دارد اما برخی  آزمایشگاهال اگرچه شود، براي مث می

هاي دیگر  آزمایشگاهدهند و  مرجع انجام می آزمایشگاههاي پیچیده و خاص را فقط یک یا چند  آزمایش
  کنند.  مرجع فرستاده و سپس نتیجه را به مشتري اعالم می آزمایشگاهرا براي  مربوطهمواردي 

  
مرجع(دانشگاه شهید بهشتی) معماري سازمانی تاسیس  آزمایشگاهبا توجه به توضیحات باال تاکنون یک 

 را کسب نمایند. "مرجع بودن"هاي دیگري نیز شرایط  آزمایشگاهشده ولی در آینده ممکن است 
  


