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دانشگاه شهید بهشتی



2صفحه 

رئوس اصلی مطالب

مقدمه و طرح مساله•

اهمیت و ضرورت ارائه مدل مرجع نرم افزار•

ادبیات موضوع•

روش انجام•

نتایج فعلی•
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لتی تمدید لیسانس نرم افزارها در هر یک از سازمانهای دو/صرف هزینه باال برای خرید
به دلیل عدم وجود نگاه یکپارچه و همراستا

پیچیدگی در یافتن راه حلهای نرم افزاری مناسب جهت رفع نیاز کسب و کار

ای عملکرد،  بین الیه نرم افزار با الیه ه( تاثیرپذیری/تاثیرگذاری)عدم شفافیت ارتباط 
کسب و کار، داده، زیرساخت و امنیت

عدم وجود مدل مرجع برای کنترل تطابق دیدگاه دستگاهها

در دستگاه های اجرایینرم افزارهاتوسعه متوازن و هماهنگ عدم 

غ معماری امکان ارزیابی دقیق میزان پیشرفت برنامه های دولت الکترونیکی و بلوعدم 
(در الیه کاربرد)سازمانی در دستگاه های اجرایی

مقدمه و طرح مساله
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اهمیت و ضرورت تدوین مدل مرجع نرم افزار

تمدید لیسانس نرم افزارها در هر یک از سازمانهای دولتی/کاهش هزینه خرید

نیازهای  یافتن سیستماتیک راه حلهای نرم افزاری مناسب جهت رفعایجاد بستری برای 
کسب و کار دستگاههای اجرایی

د، کسب و کار، بین الیه نرم افزار با الیه های عملکر( تاثیرپذیری/تاثیرگذاری)تبیین دقیق ارتباط 
داده، زیرساخت و امنیت

ای ارائه یک مدل مرجع برای نزدیک کردن و سازگار کردن دیدگاه دستگاههای اجرایی به راه حله
نرم افزاری

در دستگاه های اجرایینرم افزارهاتوسعه متوازن و هماهنگ ایجاد بستری برای 

لوغ معماری ارزیابی میزان پیشرفت برنامه های دولت الکترونیکی و بایجاد بستری برای 
(در الیه کاربرد)سازمانی در دستگاه های اجرایی

مدیریت بهتر سبد نرم افزارها با دید سرتاسری به کل دولت و دستگاههای اجرایی با 
هدف افزایش همکاری
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ضرورت داشتن 
مدل مرجع ملی 

در هر الیه

مرجع باالدستی 
معماری برای 

دستگاه های اجرایی

مدلهای مرجع ملی 
بخش مهم اسناد 

مرجع دولت  
الکترونیکی ضرورت تطابق معماری 

هر دستگاه با مدلهای 
مرجع ملی در هنگام 
طراحی و پیاده سازی 

آنهاITمعماری 
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ادبیات موضوع

برایسازمانیمعماریازاستفادهبرایروشهاییوقواعدشامل:مرجعمدلهای
سرویسهایافزایشتکرارها،حذفهزینه،درجوییصرفهجهتسازمانهابهکمک

ههایدستگادولت،بینمشارکتارتقاءوعملکردیشکافهایبستناشتراکی،
مردموصنعتاجرایی،

معماریمختلفهایالیهبهمربوطاطالعاتازاستانداردبندیطبقهارائه

وافهاشکافزونه،گذاریهایسرمایهشناساییوسازمانیبینتحلیلهایتسهیل
سازمانیبرونودرونهمکاریفرصتهای
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مدلهای مرجع مرتبط
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بخشهای اصلی مدل مرجع نرم افزار

فرآیندهای  جهت پشتیبانی از : سیستمها
کسب و کار مشخص

می توانند برای پشتیبانی: مولفه های کاربردی
یا مشارکت در نیل به اهداف کسب و کاری  

انی از پشتیب: مختلف تجمیع یا پیکربندی شوند
سیستمها و فرآیندهای کسب و کاری مختلف

پروتکلهای  : واسطها
ل استفاده شده برای انتقا

اطالعات از یک سیستم  
به سیستم دیگر
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محدوده
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سلسله مراتب سیستمها
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فهرست سیستمها



12صفحه 

سلسله مراتب مولفه های کاربردی
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فهرست مولفه های کاربردی
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واسطها
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تاثیر مدلهای مرجع دیگر بر مدل مرجع نرم افزار

PRM

افزارهاگیری عملکرد نرمهای هدف برای اندازهتعیین متریک•

BRM

های استفاده مجدد و به اشتراک گذاریتعیین فرصت•

هایی برای بهبود مدیریت سبد یا پورتفولیوی کاربردهای نرم افزاریتعیین راه•

DRM

ای موجودتعیین منابع داده•

ایادههای یک سازمان یا چندین سازمان از طریق ارتباط بین عناصر دیافتن ارتباط بین سیستم•

IRM

های سکوی فناوریتعیین محدودیت•

SRM

های امنیتی موردنیازتعیین کنترل•

تعیین مالحظات حریم خصوصی•
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تاثیر مدل مرجع نرم افزار بر مدلهای مرجع دیگر

ه ها برای بهبود عملکرد استراتژیک از طریق استفاده مجدد و بشناسایی فرصت•
افزارهاگذاری نرماشتراک

پشتیبانی از محاسبه سنجه های عملکرد• PRM

پشتیبانی از ارائه خدمات• BRM
ها و نیازهای تبادل سازی دادهشناسایی نیازهای ذخیره•

هاداده DRM

های فنی زیرساختشناسایی نیازمندی• IRM
شناسایی محصوالت مجاز•

SRM

A
R
M
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مدیریت سبد نرم افزارها/کاهش هزینه: 1مورد استفاده 
ی نه تنها در دستگاههای مختلف دولتی، بلکه حتی در زیرمجموعه های یک سازمان نیز سیستمها

(چون هر کدام سبد سیستمهای خود را دارند)تکراری وجود دارد 

نگاشت سیستمهای هر دستگاه و زیرمجموعه های آن به : راهکارARM : ایجاد یک مجموعه داده قابل
جستجو و قابل تحلیل

جستجوی افزونگی ها برای یافتن فرصتهای به اشتراک گذاری و استفاده مجدد

اشتهای جستجوی فرصتهای به اشتراک گذاری و استفاده مجدد بین دستگاهی مشروط بر آنکه نگ
.زیرمعماری کاربرد دستگاههای مختلف به مدل مرجع نرم افزار وجود داشته باشد

جستجوی افزونگیها برای یافتن فرصتهای یکسان سازی مجوزها یا مذاکره جهت کاهش قیمت

ار  جستجوی فرصتهای یکسان سازی سیستمهای اطالعاتی در مواقعی که فرآیندهای کسب و ک
.مرتبط یکسان هستند

محتی، تغییر فرآیندهای کسب و کار برای فراهم کردن امکان به اشتراک گذاری یک سیست
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و کاری تعیین فناوریهای درست برای تامین یک نیاز کسب: 2مورد استفاده 
  جستجوی سیستمها، خدمات و راه حلهای مناسب جهت تامین نیازهای کسب و کاری

هم داخل خود سازمان و هم در سطح دولت، بسیاری از راه حلهای کاندید ممکن است وجود داشته باشد.

به مدلهای مرجع جهت انجام جستجوی جامع و گستردهاستفاده از تکسونومی یکسان برای نگاشت : کلیات راهکار

 نیازهای پروژه( خدمات موردنیاز بهBRM داده موردنیاز به ،DRM)

 به ( در الیه های نرم افزار و زیرساخت)راه حلهای کاندید موجودARM وIRM

جهت استفاده سایر دستگاهها، اطالعات نگاشت موجود هر دستگاه به مدل مرجع، به سازمان فاوا نیز ارائه می شود.

سازمانی و دولتی: دو نوع مخزن حاوی اطالعات نگاشتها داریم

جستجو در هر دو نوع مخزن

 ارزیابی راه حلهای مختلف از منظر هزینه، همپوشانی با وضعیت موجود، مالحظات امنیتی، میزان ارتقاء کارایی و...

انتخاب گزینه نهایی
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ضرورت تبیین استانداردها در هر بخش

تامین تعامل پذیری از طریق روشهای یکسان تحلیل، طراحی، مستندسازی و گزارش دهی

بدون استانداردها، مدلسازی ها و : استفاده مشترک از اجزای معماری سازمانی بین دستگاهها
نخواهد تحلیلها به شکل متفاوت انجام شده و مقایسه بین سیستمها، سرویسها و سازمانها ممکن

.بود

 از پرهیزvendor lock-in ممکنتا جای

استفاده از استانداردهای

NIST

IEEE

ISO

CEN
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روش شناسی انجام پروژه
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مطالعه اسناد باالدستی
ملی مطالعه مواد و بندهای موجود در هر یک از اسناد باالدستی مرتبط و شناسایی تأثیرات آن ها بر مدل•

افزارمرجع نرم
افزار موارد الزام آور در هنگام تدوین مدل مرجع نرم•
اسناد مطالعه شده•

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
 ساله جمهوری اسالمی ایران20چشم انداز
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
سند افتا
 آیین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد مکانی ملیGNAF

سند نقشه جامع علمی کشور
نظام جامع فناوری اطالعات کشور
سند راهبردی جامعه اطالعاتی ایران
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
متن باز جمهوری اسالمی ایران/ سند راهبردی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای آزاد
سند نظام جامع توسعه صادرات نرم افزار کشور
سند نقشه راه استقرار دولت همراه
قانون مدیریت خدمات کشوری
 هیات وزیران مرتبط با اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی( 96آبان 25)تصویب نامه

http://matma.ito.gov.ir/documents/20182/28486/sanad-itc.pdf/d7b4f211-e295-4913-b6ee-813efd59915a
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نحوه اثرگذاری هر یک از موارد باالدستی
نماد2ویژگی سطح 1ویژگی سطح 

Aالزام به استفاده از یک سیستم مشخصاثر فنی در هنگام تدوین مدل

Bهای کاربردی مشخصالزام به استفاده از مولفه

Cالزام به استفاده از واسط خاص یا عدم استفاده از آن

Dاربردیالزام به یکپارچگی جدید بین سیستم ها یا مولفه های ک

اده از الزام به استفاده از استاندارد و فناوری خاص یا عدم استف
آن

E

رجع های مافزار با مدلبیانگر یک ارتباط بین مدل مرجع نرم
دیگر

F

Gافزاربیانگر یک مورد کاربرد استفاده از مدل مرجع نرم

Hافزاربیانگر یک مخاطره در استفاده از مدل مرجع نرم

Iهای عمومی و مشترکبیانگر جزئیاتی مربوط به سامانه

Jصیافزارهای تخصبیانگر یک جنبه از نحوه توسعه و ارائه نرم

Kاثر اجرایی در هنگام تدوین مدل

Mمرجعاجرای مدل اثر در هنگام 
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چند نمونه
ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی 1.

ایجاد اند سامانه دریافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایت راهای اجرایی موظفکلیه دستگاه•
(A. )نمایند

معماری سازمانی را به نحوی که شامل باز ( مستند)اند چارچوب اجرایی موظفدستگاه های •
(K/M. )مهندسی کلیه خدمات و فرایندهای خود باشد ارائه نمایند

و در صورت لزوم با استفاده از ( A/D)استعالم ها و دریافت مجوز ها به صورت  الکترونیکی کسب •
(E/F)امضای  الکترونیکی 

نظام جامع فناوری اطالعات کشور. 2
های اجرایی جهت به اشتراک گذاری دانش، مهارت ها و سیستم مدیریت دانش در سطح دستگاه•

(Bیا A. )تجربیات کارکنان دولت ایجاد و توسعۀ یابد
سند راهبردی جامعه اطالعاتی ایران. 3

بسته به های واها و سازمانهای نیروی انسانی در کلیه دستگاهبرای ارزیابی پیوسته مهارتای سامانه•
انی های بکارگیری و استفاده از فناوری اطالعات و به روزرسقوای سه گانه، در زمینه توسعه مهارت

(A. )ها بر اساس آن طراحی و ایجاد گرددوضعیت این مهارت
ایرانبرنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی . 4

نای  فزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبادولت موظف است نرم•
(D/A. )حسابداری تعهدی را برای کل کشور ایجاد نماید
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مطالعه مدلهای مرجع مرتبط
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...مطالعه مدلهای مرجع مرتبط و 
ارتباط چارچوب معماری سازمانی ایران و در نتیجه اجزای آن با سایر برنامه های دولت الکترونیک•

ویژگی های بومی و اصول معماری سازمانی ملی•
چارچوب ملی معماری سازمانی

دشونها پشتیبانی های عمومی و مشترک دستگاههایی که باید توسط سیستمشناسایی سنجه•

ت افزاری، اطالعاهای نرمها در سازمان نیاز باشد، باید در سامانهگیری هر کدام از این سنجهاگر به اندازه•
ها در نظر گرفته شوندمرتبط با این سنجه

مدل مرجع عملکرد

ه به با توج)های کاربردی عمومی و مشترک استخراج شوند ها و مولفهنیاز است تا با نگاه به مدل مرجع خدمات، سیستم•
(کارکردهای پشتیبانی یا درونی

ونی توجه ویژه  عملیاتی یا بیر-افزارهای تخصصی، باید به کارکردهای اصلیبرای پیشنهاد راهکارهایی جهت توسعه یا ارائه نرم•
نمود

مدل مرجع خدمات

هاهای اصلی مورد استفاده توسط سیستمشناسایی داده•

هاشناسایی استانداردها، قواعد و الزامات مرتبط با این داده•
(پذیریچارچوب تعامل)مدل مرجع داده 

افزارهای عمومی و مشترکها، استانداردها و ابزارهای فناوری اطالعات پشتیبان نرمفناوریشناسایی •

افزاری تخصصیهای نرمجهت ارائه رویکردهای کالن برای توسعه و ارائه سامانه•
مرجع فناوریمدل 

مدل مرجع امنیتافزارهااستانداردهای امنیتی در حوزه نرمتعیین •
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پوشش راه حلهای نرم افزاری موجود بر حوزه های خدمت

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

مدیریت سرمایه  

انسانی  

مدیریت منابع  

مالی

ها مدیریت دارایی خدمات اداری   مدیریت فناوری  

اطالعات  

ریزی و  برنامه

راهبری  

ای  هتوسعه قابلیت

سازمانی  

مدیریت ارتباطات

ذینفعان

پوشش کاملطپوشش متوسپوشش ضعیفبدون پوششنام حوزه

مدیریت سرمایه انسانی
1872

0864مدیریت منابع مالی
3393مدیریت دارایی

81000خدمات اداری
مدیریت فناوری اطالعات

11700

61200ریزی و راهبردیبرنامه
های سازمانیتوسعه قابلیت

81000

مدیریت ارتباطات با ذینفعان
8910
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پوشش راه حلهای نرم افزاری موجود بر گروه های  خدمت
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مقایسه مدلهای مرجع سایر کشورها با مدل مرجع خدمات
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مطالعات تطبیقی

عربستان
ایاالت متحده  

آمریکا
بریتانیا

نیوزلند آفریقای جنوبی هند

لیبریا
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عربستان
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هند


