
چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن

تشریح اهداف، نتایج و خروجی ها
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تبیین و شفاف سازی معماری سازمانی

:تعریف 
کهجامعویکپارچهاسترویکرديسازمانيمعماري“•

نگاهبارا(سیستم)سازمانیکمختلفعناصروجنبهها
مجموعهشاملومينمایدتحلیلوتفکیکمهندسي
تحولبراياجرایياقداماتواستانداردهامدلها،مستندات،

فناوريمحوریتبامطلوبوضعیتبهموجودوضعیتاز
وشدهاجرامشخصطرحیکقالبدرکهاستاطالعات
”.ميشودبروزرسانيوتوسعهمداومصورتبهسپس

معماری کسب و کار
(خدمت، فرایند، وظیفه، ساختار، نقش)

معماری اطالعات و داده
(یاطالعات، پایگاه داده، ارتباط، دسترس)

معماری نرم افزارهای کاربردی
(ینرم افزار، واسط، سرویس، یکپارچگ)

معماری زیرساخت فناوری
( افزارسخت، شبکه، فناوری، سکو، منبع)

برنامه راهبردی دستگاه
(چشم انداز، اهداف، برنامه، شاخص)
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دامنه های معماری سازمانی

:مفهوموکاربردمعماريسازمانيمبتنيبردواصلمحورياست
تقدمبرنامهریزيوطراحيبرپیادهسازيواجرا:اصلاول•
مهندسيهمهجوانبوعناصرسازمانبهصورتیکپارچه:اصلدوم•
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تقدم برنامه ریزی و طراحی بر پیاده سازی و اجرا: اصل اول

دارایهحاصلنتیجهولینمود،ساختمانساختبهشروعنقشهوطرحبدونمیتوانساختمانسازیدرمثال،برای
درست،ا"گسترشوتغییراتسختي»و"نگهداشتوتعمیراتبااليهزینه"،"کوتاهعمرطول"،"پایینوريبهره"

امادهد،افزایشاندکیراساختزمانواولیههزینهاستممکنطراحيوبرنامهریزيقراردادنمقدممقابل،
تغییراتسهولت"و"نگهداشتوتعمیراتکمترهزینه"،"بیشترعمرطول"،"باالتربهرهوري"دارایحاصلهنتیجه

بودخواهد"گسترشو
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مهندسی همه جوانب و عناصر سازمان به صورت یکپارچه: اصل دوم

همانطورکهبرایساختیکساختمانهمهجوانبموضوعتحلیلومهندسیمیشودوخروجیآننقشههای•
نقشه)نقشههایاصلیساختمانمحسوبمیشوندوبرخیدیگر(پالن،نمایداخلی)متنوعیاستکهبرخی

ارهمبرایولیهمگیدرکنهستند،طراحیتجهیزاتوتاسیساتساختمان...(برقکشی،لولهکشی،موتورخانهو
ختار،سا)ساختساختمانالزماست؛درمعماریسازمانینیزعالوهبرتحلیلومعماریدامنهکسبوکارسازمان

اطالعات،نرمافزارها،)نیازبهتحلیلومعماریسرویسهاوزیرساختهایفناوریاطالعات..(فرایند،خدمات،
رچه،کهمجموعهاینتحلیلهاونقشههاباهمدیگروبهصورتمتوازنویکپاهسستنیز...(شبکه،امنیت،

.توصیفکنندهمعماریسازمانخواهندبود
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...ادامه 
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(  ملی)یک دولتمزایای معماری سازمانی در سطح 
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سازمانی و برنامه ملی معماری دالیل تعریف پروژه تدوین چارچوب 



8

(دولتی)تجارب سایر کشورها در تدوین و استقرار  معماری سازمانی در سطح ملی

مانیهستندمعماریسازچارچوبوبرنامهملیاسنادمنتشره،نهتنهاکشورهایپیشرودردولتالکترونیکیدارایبراساسبررسی
.بهرهبردهاندبلکهکشورهایدرحالتوسعهنیزکهبرایارتقاءوضعیتدولتالکترونیکیبرنامهریزیکردهاند،ازمعماریسازمانی

رتبه دولت  
2014الکترونیک 

عنوان برنامهنام کشور
سال  
شروع

آدرس پورتال

کره جنوبی1
Korea Government Enterprise Architecture

( KGEA )
لینک2005

لینکAustralia Government Architecture(AGA)2007استرالیا2

سنگاپور3
Singapore Government Enterprise  

Architecture(SGEA)
لینک1999

هلند5
Nederlandse Overheid Referentie 

Architectuur(NORA)
2006

لینک

ایاالت متحده7
Federal Enterprise Architecture 

Framework(FEAF)
لینک2001

انگلیس8
cross-Government Enterprise Architecture 

(xGEA)

United Kingdom Refrence Architecture(UKRA)

2005

نیوزلند9
Government Enterprise Architecture for New 

Zealand (GEA-NZ)
لینک2006

لینکFinland National Enterprise Architecture2011فنالند10
لینکGC EA Frameworkکانادا11

رتبه دولت  
2014الکترونیک 

عنوان برنامهنام کشور
سال  
شروع

آدرس پورتال

 National Enterprise Architecture Frameworkبحرین18

(NEAF)
لینک2009

 The National Enterprise Architectureعربستان36

Framework(NEA)
لینک

Oman eGoverrnmentعمان48 Architecture Framework 

(OeGAF)
لینک2008

 Electronic governmnet Architectureاردن79

Framework(e-GAF)
لینک2007

Egyption Governmnetمصر80 Enterprise Architecture

Framework (EGEAF(
2006

 Government Wide Enterpriseآفریقای جنوبی93

Architecture(GWEA)
لینک2007

Nepal Government Enterprise Architecture2011نپال165

https://www.geap.go.kr/
http://www.finance.gov.au/policy-guides-procurement/australian-government-architecture-aga/
http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/government/programmes;jsessionid=6B22C5000DBB7EBDC826E13B5A296FA9
http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
https://www.whitehouse.gov/omb/e-gov/fea
https://ict.govt.nz/guidance-and-resources/architecture/enterprise-architecture/
http://www.ministryoffinance.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/04_public_management/20070608Enterp/name.jsp
http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/ims-sgi/ims-sgi-eng.asp
http://www.bahrain.bh/wps/portal/neaf
http://www.yesser.gov.sa/en/BuildingBlocks/NATIONAL_EA/Pages/default.aspx
http://www.ita.gov.om/ITAPortal/Pages/Page.aspx?NID=559&PID=1848&LID=96
http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/E-Gov/Home/Welcome/!ut/p/b1/04_SjzQ1MTczMjc0N9KP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4sMsvS3CvN0NDfwNPMwNPI3dvEJCzPyMDdxAGiKBCgxwAEcDQvrD9aPASiw8_EODPE2MDCx8fS0MPP083A1MzV2MDSzMoArwWOHnkZ-bqp8blWPpqeuoCABVMVCa/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.sita.co.za/
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آموزشو
آمادهسازي

تدوین
معماري

ارزیابي
معماري

مدلهاي
مرجع

چارچوبو
متدولوژي

ارزیابي
طرح
معماري

شرکت های مشاور 
و مجری معماری

فهرست
مشاوران
باصالحیت

ضوابطو
مشوق
قانوني

ترویجو
فرهنگ
سازي

تولیددانش
معماري

فناوری اطالعات سازمانی در کشورعماری متجاری حوزه-فنی-زیست بوم علمی

نهاد
حاکمیت

خدمات
-مشاوره
طراحي

خدمات
آموزش

نهادهای 
حاکمیتی

مراکز
اعتبارسنجی

دستگاه های اجرایی

تربیت
نیروي
انساني
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چارچوب معماری سازمانی ایران

می توانکه"متدولوژیوچارچوب"مولفه
معماریاستانداردودستورالعملمعادلراآن

وتچیسمعماری"سوالبهدانست،سازمانی
.می دهدپاسخ"می شودانجامچگونه

می توانکه"ملیمرجعمدل های"مولفه
آمادهاستانداردهایوالگوهامعادلراآن

هبدانست،(دولت)ملیمقیاسدرمعماری
واستانداردچهبراساسمعماری"سوال

"شودتدوینباالدستیمرجعالگوهای
.می دهدپاسخ

عادلمراآنمی توانکه"استقراروترویجبرنامه"مولفه
بچارچواستقراربرایبسترسازی هاوالزامات،مشوق ها
بهمعماریاستقرار»سوالبه،دانستسازمانیمعماری

.می دهدپاسخ"داردنیازضوابطیوبسترهاچه

نمی تواکه"بخشیمرجعمدل های"مولفه
آمادهاستانداردهایوالگوهامعادلراآن

خوشهیاصنعتیکمقیاسدرمعماری
معماری"سوالبهدانست،کسب وکار

یتخصصالگوهایواستانداردچهبراساس
.می دهدپاسخ"شودتدوین
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چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی

وال معماری سازمانی دانست، به سدستورالعمل و استانداردکه می توان آن را معادل "متدولوژیچارچوب و "مولفه
.  پاسخ می دهد"معماری چیست و چگونه انجام می شود"

:«چارچوبوروششناسي»مولفههايبخش
(فازها،ورودیها،فعالیتها،خروجیها)مراحلونحوهتدوینمعماریسازمانی:توسعهمعماریروش
کهدرروشتوسعهمعماری،)فراوردههایمعماریونحوهطبقهبندیآنها:چارچوبمحتواییمعماری

(تولیدمیشوند

اصول،ساختار،نقشهاومهارتهایالزمبرایمعماریسازمانی:معماریتوانمندیچارچوب
یداسنادتکمیلیوجانبیکهبرایانجاممعماریسازمانیمف:،تکنیکهاونمونهمثالهارهنمودها

.بودهوبهصورتمستمرتکمیلوتوسعهمییآبد
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روش توسعه معماری

توگفADMازروشتوسعهمعماري،
اقتباسشدهوسپسباتوجهبه

دیدگاههايچابکسازيوسادهسازي
.سفارشيشدهاست،معماري

دارايچرخههايمعماريروشتوسعه
.تکراراصليوفرعياست
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چارچوب محتوایی معماری 

،«چارچوبمحتوایيمعماري»
فرآوردههايمعماري،توصیفکننده

هاتحویلدادنيهاونحوهطبقهبنديآن
.درکناریکدیگراست

فرآوردههاوتحویلدادنيهایيتمامي
یکيازفازهايمعرفيشدهاند،درکه

وميشوندروشتوسعهمعماريتولید
درفازهايدیگرمورداستفادهیا

.قرارميگیرندبهروزرساني

:معماریفرآورده هایتعریف

یاماتریس نمودار،قالبدرکههستندمعماریسازندهبلوک هایمنظور

ماریمعفرآورده های.می پردازندمعماریازجنبه ایتوصیفبهشناسنامه

مودارنمثالبرای)می شوندتکمیلوتهیهقواعدیواصولطبقهرکدام

صرعناصورتبهو(کاربردینرم افزارهایشناسنامهیافرآیندگردش

چارچوبدر.می شوندنگهداریمعماریمخزندرمجدداستفادهقابل

زیرقراربهکهداردوجودمعماریفرآورده  نوعسهمعماری،محتوایی

:می شوندتعریف

حوهنومعماریسازندهبلوک هایازگرافیکیتوصیفات:نمودارها
آنهاقواعدوارتباط

ونعناویاز(فرممانند)جدولییامتنیتوصیفات:شناسنامه ها
معماریسازندهبلوک هایمشخصات

رتباطانحوهومعماریسازندهبلوکنوعدوبیننگاشت:ماتریس ها
آنها
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:معماريتحویلدادنيهايادامه
(گزارش،سند)منظورخروجيهايپروژه

هستندکهدربردارندههمهیابخشياز
محتوايتولیدشدهیکفازميباشندوبه
،صورتیکمجموعهمستقلوقابلارزیابي

رندموردبررسيوتأییدذینفعانقرارميگی
برايمثالسندمعمارينرمافزارهاي)

(.کاربردي
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ساختار تیم مدیریت معماری سازمانی

توحدودمسؤولیتتیممدیریاینبخشمشخصکنندهساختار
با«برنامهریزيومعماري»معماريسازمانيوتفکیکوظایفبین

.است«استقراروپشتیباني»و«پیادهسازيوتأمین»
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نقشهايمرتبطبامعماريسازمانيونقش ها و مهارت های معماری
مهارتهايالزمبرايهرنقشدراسناد

.چارچوبتشریحشدهاست
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رهنمودها، تکنیک ها و نمونه مثال ها

وچارچوب"اصلیمولفهآخرینوچهارمین،"مثالهانمونهوتکنیکهارهنمودها،"
انجامبرایکاربردیرهنمودهایومثالهانمونهدربردارندهکهاست"روششناسی

.استسازمانیمعماری

وتدوینتجربهکهاجراییهایدستگاه
وداشتهراسازمانیمعماریسازیپیاده
آموختههایدرسونتایجهستندمایل
بگذارند،اشتراکبهدیگرانباراشده

یتموفقداستانتشریحفرم"میبایست
سایتازرا"سازمانیمعماریاجرای
میلتکدستورالعملطبقونماینددریافت

د،تاییوبررسیازپستانمایندارسالو
چارچوبسایتدرمخاطباناستفادهجهت

.شودبارگزاریایرانسازمانیمعماری
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مدل های مرجع ملی

ست،  دان( دولت)که می توان آن را معادل الگوها و استانداردهای آماده معماری در مقیاس ملی"مدل های مرجع ملی"مولفه
.  پاسخ می دهد"معماری براساس چه استاندارد و الگوهای مرجع باالدستی تدوین شود"به سوال 

(اییدستگاههایاجر)اصلیوپشتیبانیدردولت(کارکردهای)طبقهبندیونمونهخدمات:مرجعخدماتمدل
(دستگاههایاجرایی)فاوادردولت(استانداردها،ابزارها)طبقهبندیونمونهفناوریها:مدلمرجعفناوري
(دستگاههایاجرایی)طبقهبندیونمونهسنجههایارزیابیعملکرددردولت:مدلمرجععملکرد
(دستگاههایاجرایی)طبقهبندیونمونهدادههایاصلیوپشتیبانیدردولت:مدلمرجعداده
طبقهبندیونمونهنرمافزارهایکاربردیاصلیوپشتیبانیدر:مدلمرجعنرمافزارهايکاربردي

(دستگاههایاجرایی)دولت
(دستگاههایاجرایی)طبقهبندیونمونهکنترلهایامنیتیفناوریاطالعاتدردولت:مدلمرجعامنیت

وبهذکراست،ازششمدلمرجعذکرشده،سهمورداولبهصورتکاملتهیهونهاییشدهاستالزم
.سهمورددیگردرحالتکمیلوآمادهسازیاست
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نتایج
هاخروجی
هافعالیت
هاورودی

عملکردمدل مرجع 
درعملکردهایسنجهجامعبندیطبقه

افاهدباوکارکسبارتباطنحوهوهادستگاه
راهبردینتایجو

الگوهای کارکردی
های اصلیخوشه
یهای  پشتیبانحوزه

خدماتمدل مرجع 
(دهاکارکر)خدماتالگوهاینمونهوطبقه بندی

نگاهبااهدستگاهمجموعهدرپشتیبانیواصلی
فراگیروجامع

های دادهدامنه
های دادهموجودیت
استانداردها

دادهمدل مرجع 
یبانیپشتواصلیداده هاینمونهوطبقه بندی

اشتراکبهوتوصیفنحوهوهاستگاهددر
هادادهاستانداردگذاری

ها  سامانه
افزاریهای نرممولفه
های ارتباطیواسط

افزار کاربردینرممدل مرجع 
صلیاکاربردینرم افزارهاینمونهوطبقه بندی

فتوصیهمراهبههادستگاهدرپشتیبانیو
افزارینرمارتباطیهایواسطوهامولفه

دسترسی و تحویل
طسازی و واسیکپارچه
چارچوب و مولفه
زیرساخت و سکو

فناوریمدل مرجع 
ابزارهایواستانداردهافناوری ها،طبقه بندی

سرویس هایارایهراستایدراطالعاتفناوری
ذینفعانبهفاوا
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های ها و حوزهخوشه
خدمت

های داده ملیپایگاه
و تعامالت اطالعاتی

های ها و واسطمولفه
افزارینرم

های اهداف و سنجه
عملکرد

های ها و بانکداده
پشتیبان خدمات

افزاری مدل نرم
ثبت و تبادل داده

ی استاندارد و فناور
افاوارایه سرویس

خوشه ها و الگوهای 
یخدمت برای ارزیاب

دارایی ها و 
هانیازمندی

الزامات و 
هایکنترل

امنیتی

وابستگی مدل های مرجع با یکدیگر



خدماتمرجع مدل 
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مدل مرجع خدمات

ازمستقلدولت،(خدمات)کارکردهايالگوهاينمونهوطبقهبنديساختاردربردارندهخدماتمرجعمدل
ازوجامعبهصورترادولتخدماتوکارکردهامدل،ایندیگرعبارتبه.استآندهندهارایهدستگاه

وکارکردها،نیستاجرایيدستگاههايبراساسطبقهبندياینکهآنجاازومينمایدتوصیفذینفعاننگاه
.ميدهدپوششنیزرابیندستگاهيخدمات

گاهدستهربعدمرحلهدرتامينمایدترسیمرادولت(خدمات)کارکردهايمعماريکالنتصویرمدل،این
وتدوینخودسازمانيمعماريجزئیاتقالبدرراکالننقشهاینپیادهسازينحوهوجزئیاتاجرایي

.نمایدپیادهسازي

خدماتمدلمرجعکاربردهاي

(خدمات)فراهمسازيیکچارچوبوزبانمشترکبرايشناسایيوطبقهبنديکارکردها(الف

وترسیمنقشهجامعخدماتدولتبهذینفعان،مستقلازدستگاهارائهدهندهخدماتکهمنجربهشناسایينواقص(ب

.شکافهايوضعموجودميشود

انيونظارتکمکبهنهادهايحاکمیتيبرنامهریزونظارتيبرايتعیینبودجه،اولویتبنديپروژهها،تخصیصنیرويانس(ج

بردستگاههاياجرایيمبتنيبرنوعوالگويخدماتهردستگاه

شناسایيکارکردهايمشترکدردستگاههاياجرایيودرنتیجهاستخراجدادههاونرمافزارهايکاربرديمشترک(د
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مدلمرجعخدمات

مدل سلسله مراتبی خدمات دولت

خوشهخدمت

حوزهخدمت

گروهخدمت

مصادیقخدماتموجود

خدمت

زیرخدمت
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(وضع موجود)مروری بر مصادیق خدمات وزارت بهداشت 

نظارتواعتبارسنجيموسساتسالمت.1
هایعلومپزشکیکشورنظارتبردرماندانشگاه1-1
هایعلومنظارتبرحسناجرایبرنامهتحولنظامسالمتدرمراکزتابعهدانشگاه1-2

پزشکیکشور
دهندهخدماتتشخیصیوایوموردیازمراکزوموسساتارائهبازدیدهایدوره1-3

درمانی
رسیدگیوپاسخگوییبهشکایاتمردم1-4
وریهایآموزشیکشوریجهتتوانمندسازیارزیابانکشبرگزاریسمینارهاوکارگاه1-5
کشورهایتحقیقاتیبهمنظورارتقاءسالمتدرهاوپروژهاجراءومشارکتدرطرح1-6
صدور،تمدید،اصالح،ابطالولغوپروانهموسسهسالمت.2
صدورپروانهموسساتسالمت2-1
تمدیدپروانهموسساتسالمت2-2
ابطالپروانهموسساتپزشکیبراساساعالمتعزیراتپزشکی2-3
اصالحاتموردیبراساستقاضایموسسهپزشکی2-4
کویالغوبراساسزمانبندیتعیینشدهدرقراردادتاسیسبهدلیلعدممعرفیمل2-5

تاخیردرارائهمدارکالزم
پزشکانوصدورگواهيمربوطهالکترونیکيتوزیع.3
کشورهایعلومپزشکیتقسیموتوزیعنیروهایپزشکدرسطحدانشگاه3-1
درتوزیعپزشکان(پایانطرح)صدورگواهیوضعیتخدمت3-2
نامهدرتوزیعپزشکانصدورمعرفی3-3
صدورگواهیمعافیت3-4
توزیعمتعهدینخدمتدورهدستیاریدندانپزشکی3-5
ارتقاءآگاهيوآموزشهايالکترونیکي.4
فعالسازيمراکزپاسخگویي.5
صدورکارتبهداشت.6
صدورکارتبهداشت6-1
تمدیدکارتبهداشت6-2
نظارتبهداشتيبراماکن.7
ی،صدورمجوزکاربااشعهدرمراکزپرتوپزشکی،فعالیتآموزشگاهبهداشتعموم7-1

هایمبارزهباحشراتوسمپاشیشرکت
حشراتهایمبارزهباتمدیدمجوزفعالیتآموزشگاهبهداشتعمومی،شرکت7-2

ثبتالکترونیکيگواهيوالدتومرگ.8
خدماتالکترونیکيپزشکخانواده9
تشکیلپروندهالکترونیکسالمت.10
هايکدگذاريسالمتسرویس.11
آموختگانخارجازکشورارزشیابيمدارکتحصیليدانش.12
پزشکيهآموزشمستمرجامع.13
هايعلومپزشکيهايآموزشيدستیاردانشگاهارزشیابيبخش.14
هايعلومپزشکيبرگزاريآزمون.15
نامآزمونثبت15-1
هایعلومپزشکیودستیاریدندانپزشکیبرگزاریآزمون15-2
هااعالمنتایجآزمون15-3
هارسیدگیبهشکایاتداوطلبانآزمون15-4
هایعلومپزشکیارزشیابیکلیهآزمون15-5
آموختگانعلومپزشکيارائهخدماتآموزشيدانشجویانودانش.16
وقهایفهایتخصصی،دورهاندازیوگسترشرشتهسیاستگذاری،ایجادوراه16-1

تخصصیوتکمیلیتخصصی
هایفوقتخصصی،هایتخصصی،دورههایآموزشیرشتهتدوینبرنامه16-2

تکمیلیتخصصی
..وهایفوقتخصصیهایتخصصی،دورههایآموزشیرشتهبازنگریبرنامه16-3
یاجرائهایعلومپزشکیوموسساتهابهدانشگاهتصویبوابالغبرنامه16-4
زشکیهایانتقال،تغییررشتهوجابجاییدستیاراندندانپبررسیدرخواست16-5
جذبوارتقاءاعضايهیاتعلمي.17
جذباعضایهیاتعلمی17-1
ارتقایاعضایهیاتعملی17-2
ارائهتسهیالترفاهيبهاعضايهیئتعلميعلومپزشکي.18
هایعاملجهتدریافتوامهابهبانکمعرفیاعضایهیاتعلمیدانشگاه18-1

مسکن
معرفیافرادستادیبهبانکمربوطهجهتدریافتواممسکن18-2
نظارتبرانجامامورمربوطبهپرداختتسهیالتخریدوساختمسکن18-3

هاورفعمشکالتاحتمالیتوسطبانک
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(خوشه خدمت14)مدل مرجع خدمات 1سطح 

خوشه رفاه  و تامین  
اجتماعی

خوشه فرهنگی و 
اجتماعی

خوشه آموزش و 
پژوهش

خوشه سالمت و 
بهداشت

خوشه محیط 
زیست، منابع 

طبیعی و کشاورزی
خوشه انرژی

خوشه حمل  ونقل و 
شهرسازی

خوشه صنعت و 
تجارت

خوشه حقوقی و  
قضایی

خوشه امنیت و 
مدیریت بحران

خوشه اقتصادی و
مالی

خوشه اطالعات و 
ارتباطات

خوشه امور 
بین الملل

خوشه امور داخلی  
کشور
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(حوزه های خدمت)مدل مرجع خدمات 2سطح 
مثال از خوشه سالمت و بهداشت

سالمتکودکان سالمتجامعه سالمترواني
سالمتوایمني

محلکار
ورزش

بیمهسالمت غذاوتغذیه بیماريها موادمخدروالکل
اهدايخون،عضو

وبافت

آموزشواطالع
رسانيبهداشتي

کمکهايمالي
مراکزوتجهیزات

سالمت
داروومحصوالت

بهداشتي

پزشکان،
پرستارانو
محققین

معلولین،سالمندان،
جانبازان،بیمارانخاصو

مزمن

-دانشجویان،فارغ
التحصیالنوهیئت

علمي
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(گروه خدمت)مدل مرجع خدمات 3سطح 
سالمت و بهداشتاز خوشه مثال 

سالمتکودکان سالمتجامعه سالمترواني
سالمتوایمني

محلکار
ورزش

بیمهسالمت غذاوتغذیه بیماريها موادمخدروالکل
اهدايخون،عضو

وبافت

آموزشواطالع
رسانيبهداشتي

کمکهايمالي
مراکزوتجهیزات

سالمت
داروومحصوالت

بهداشتي

پزشکان،
پرستارانو
محققین

معلولین،سالمندان،
جانبازان،بیمارانخاصو

مزمن

-دانشجویان،فارغ
التحصیالنوهیئت

علمي

زندگيفعالوتغذیهسالم
واکسیناسیونکودکان

پرستارکودک
خدماتآزمایشوسالمتبرايکودکان

کودکانمعلولوناتوان
مشاورهکودک
فرزندخواندگي

خانمانسرپرستوبيحمایتازکودکانبي

داروهايمجازبرايحملتوسطمسافرینو
هاتوریست

ارائهاطالعاتدارویي
خدماتمليتجویز
ایمنيموادشیمیایي

درمانيمحصوالت
خریدایمنداروومحصوالتسالمت

رسیدگيبهشکایاتازمحصوالتدارویي
نحوهصحیحنابوديداروهايبالاستفاده

برچسبشناسایيداروها
صیافتننامعموميداروهايبانامتجاريمشخ

وارداتوصادراتدارو
صدورمجوزساختداروومحصوالتبهداشتي

نظارتبرداروومحصوالتبهداشتي

ارتقايسطحزندگيسالمندان
توانبخشيوتوانپزشکي

خدماتدرمانيوپرستاريدرمنزلومراکز
بهزیستي

ارزیابيمیزاننیازمنديبهکمک
گزارش-خدماتپشتیبانيدرمنزل

مشکالت
ثبتمراکزمشاوره

درزمینهانتخابآسایشگاهمناسبمشاوره

گروه
خدمت

حوزهخدمت



مرجع خدمات  مدل 
مشترک-خدمات پشتیبانی
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مشترک -کاربردهای مدل مرجع خدمات پشتیبانی

سازیوضعیتموجودالیهکسبوکاردرمعماریسازمانیمدل(الف

طراحیوضعیتمطلوبالیهکسبوکاردرمعماریسازمانی(ب

هایمختلفسنجیالیهکسبوکاردرسازمانمطالعاتالگوبرداریوهم(ج

یمنظورطراحییابازنگریساختارسازمانهابهکالنسازمان(کارکردهای)تعیینوظایف(د

هابازطراحیوبهبودفرآیندهایکسبوکاردرسازمان(هـ
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مشترک-ساختار مدل مرجع خدمات داخلی
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مشترک-حوزه های خدمات داخلی

برنامه ریزی و راهبری مدیریت منابع مالی
مدیریت سرمایه 

انسانی
مدیریت دارایی ها

مدیریت اطالعات و 
فناوری اطالعات

مدیریت ارتباطات  
ذینفعان

توسعه قابلیت های  
سازمانی

خدمات اداری
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حوزه سرمایه انسانی( کارکردهای)نمونه خدمات

مدیریت سرمایه انسانی

برنامه ریزی منابع
انسانی

برآورد نیاز منابع 
انسانی

تهیه برنامه تامین و
ارتقاء نیروی انسانی

طراحی پست های 
سازمانی

مدیریت جذب و  
استخدام

شناسایی نیروی  
انسانی متخصص

جذب از طریق آزمون

جذب از طریق انتقال و
ماموریت

ارتشریفات شروع به ک

نگهداشت نیروی  
انسانی

صدور احکام پرسنلی

ارتقاء و ترفیع

نلسنجش کارکرد پرس

مرخصی

ماموریت

انتقال

روابط کارکنان

آموزش و توسعه  
نیروی انسانی

نیازسنجی و 
برنامه ریزی آموزشی

اجرای دوره های 
آموزشی

آموزش حین خدمت

یمدیریت منابع آموزش

رفاه و انگیزش

بیمه و خدمات درمانی

تسهیالت مالی

تسهیالت غیرمالی

مدیریت رهاسازی

بازنشستگی

اخراج

انتقال

مدیریت اطالعات 
نیروی انسانی

نگهداری سوابق  
پرسنلی

نگهداری آمار و 
اطالعات پرسنلی
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مالیحوزه منابع ( کارکردهای)نمونه خدمات

مالیمنابعمدیریت

تامینمدیریت
مالی

شناسایی درآمدهای
عمومی

شناسایی درآمدهای
اختصاصی

دریافت وام و 
تسهیالت مالی

تدوین طرح های 
توجیهی 

سرمایه گذاری

وصول مطالبات

ارزیابی و تصویب
طرح های مشارکتی

بودجه ریزی

تدوین و تصویب 
بودجه های ساالنه

تخصیص بودجه

کنترل اعتبارات  
بودجه هزینه ای

کنترل اعتبارات  
بودجه طرح های 

تملک دارایی

مالیحسابداری

دریافت و پرداخت

خزانه داری

مدیریت  
تنخواه گردان

امور بانکی

 هاتضامین و سپرده

پیمانحسابداری

پیش پرداخت

بررسی و پرداخت 
صورت وضعیت ها

تسویه حساب 
قراردادها

سپرده ها و کسورات
-بیمه)قراردادی 

(مالیات

حسابداری بهای 
هاتمام شده پیمان

حقوقحسابداری
دستمزدو

پرداخت حقوق و 
مزایای مستمر

پرداختی عیدی و 
پاداش 

پرداخت حق بیمه و
کسورات قانونی  

(مالیات)

امور مساعده و وام 
کارکنان

امور مستمری 
بازنشستگان

تسویه حساب با  
کارکنان

اموالحسابداری

ثبت اموال

محاسبه استهالک
دارایی های ثابت

تقویم و ارزش گذاری
دارایی ها

حسابداری  
طرح های تملک 

دارایی

کنترل اعتبارات  
تملک دارایی

ثبت اسناد طرح های
تملک دارایی

محاسبه پرداختی 
خزانه و هزینه کرد

ارزش گذاری  
طرح های تملک 

دارایی

دفترداری و 
گزارش گری مالی

ثبت اسناد  
حسابداری

سندرسی

تهیه صورت های  
مالی

تحلیل مالی و 
گزارش های  

مدیریتی

تهیه حساب های 
تلفیقی

قیمتحسابداری
تمام شده

هتعیین مراکز هزین

تسهیم هزینه ها

محاسبه قیمت 
تمام شده 

خدمات/کاال
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ارتباطات ذینفعانحوزه ( کارکردهای)نمونه خدمات

مدیریت ارتباطات ذینفعان

مدیریت ارتباط با 
شهروندان

ارائه پیشخوان خدمات 
شهروندان

رسیدگی به نظرات و 
شکایات شهروندان

پاسخگویی به 
درخواست های اطالعات

نظرسنجی دوره ای از 
مراجعین

تمدیریت ارتباط با دول

تعیین نمایندگان در  
نهادهای حاکمیتی

ا  پاسخگویی و ارتباط ب
نهادهای نظارتی

مدیریت ارتباط با 
مجلس

امور لوایح و قوانین

ان  پاسخگویی به نمایندگ
مجلس

مدیریت ارتباط ارکان
مدیریتی

هماهنگی جلسات 
هیات رئیسه/هیات مدیره

امور مجامع

مدیریت ارتباط با 
تامین کنندگان

نگهداری اطالعات 
تامین کنندگان

ارزیابی کیفی  
تامین کنندگان

ارزیابی عملکرد 
تامین کنندگان

اطالع رسانی به 
تامین کنندگان

روابط عمومی و 
رسانه ای

گردآوری و پایش اخبار 
رسانه ها

اطالع رسانی از طریق 
رسانه های همگانی

برگزاری رویدادهای  
عمومی

مجازیحضور در فضای



مدل مرجع عملکرد
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کاربردهای مدل مرجع عملکرد

ريتصویکهاستدستگاههادرعملکردسنجههايازجامعيطبقهبنديدربردارندهعملکردمرجعمدل

مدلاین.دهدميارائهراراهبردينتایجواهدافباهاآنارتباطوکسبوکارمؤلفههايازجامعومنسجم

ومدیریتبراينیازموردسنجههايسازمان،یکعملکردحوزهدرسیستميرویکرديازبرخورداريبا

ونمودهتعیینوتعریفسیستمیکمشابهباراسازمانخروجيهايوعملیاتوروديها،پایش

.کندميفراهمراانتظارموردنتایجتحققراستايدرنیازموردپیشنیازهايبهاینترتیب

:عملکردکاربردهايمدلمرجع

(مثالفاوا)تعیینشاخصهایارزیابیدستگاههابهصورتکلییاازجنبهخاص(الف

/سامانه/خدمت/تعیینشاخصهایارزیابیفرآیند(ب

درقالبیکچارچوبجامعهاسازمانمقایسهعملکرد(ج
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ساختار مدل مرجع عملکرد

داده و 

اطالعات
فناورییمنابع انساندارایی

اقدامات 

موردی
پروژه هافرایندها

محصوالتخدمات

نتایج 

فعالیت ها
ه هانتایج برنام

ینتایج راهبرد

ش
رز

ا

ها
ی 

ود
ور

ها
ت 

الی
فع

ها
ی 

وج
خر

ج
تای

ن

ف                              راهبردها                                 احکام
وظای



39

هاورودی سنجه های الیه 

داده و 

اطالعات
فناورییمنابع انساندارایی
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سنجه های الیه فعالیت ها

اقدامات 

موردی
پروژه هافرایندها
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هاخروجی سنجه های الیه 
محصوالتخدمات
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نتایجسنجه های الیه 

نتایج 

فعالیت ها
ه هانتایج برنام



مدل مرجع فناوری



44

مدل مرجع فناوری

يراستادراطالعاتفناوريابزارهايواستانداردهافناوريها،طبقهبنديدربردارندهفناوريمرجعمدل

فناورياستانداردهايوفناوريهاهمهطبقهبنديمدل،این.استذینفعانبهفاواسرویسهايارایه

سطحدرآنازاستفادهبرايرهنمودهایيواصولونمودهارایهسرویسمحورنگاهبارااطالعات

.مينمایدارایهاجرایيدستگاههاي

:کاربردهايمدلمرجعفناوري

وانتخابفناوریهاواستانداردهایفاوادرسطحدولتتعیین(الف

دستگاهیابراییکسامانهفناوریهاواستانداردهایفاوادرسطحوانتخابتعییین(ب

استانداردهاوفناوریهادرسازمانهامقایسه(ج
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ساختار مدل مرجع فناوری
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ساختار مدل مرجع فناوری
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ادامه-ساختار مدل مرجع فناوری 
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ادامه-فناوری ساختار مدل مرجع 



49

ادامه-ساختار مدل مرجع فناوری 
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«برنامه ترویج و استقرار»مولفه های 

انیدستورالعمل و ضوابط قانونی معماری سازم

ارزیابی معماری  
سازمانی

بروزرسانی و 
توسعه چارچوب

ظرفیت سازی و 
توانمندسازی
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اجراییهای مرجع آن در دستگاه های چارچوب ملی معماری سازمانی و مدلکاربرد دستورالعمل
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مدل ارزیابی بلوغ معماری سازمانی

زمانيراکمکميکندمیزانتوانمنديوبلوغبرنامهمعماريسابهدستگاههامدلخودارزیابيبلوغمعماريسازماني
قابلاینمدلبراساسششسطحبلوغوهشتویژگي.اندازهگیرينمودهونقاطضعفراشناسایيوبرطرفکنند

ادرطراحياینمدلازچندینمدلواستانداردمطرحجهانياستفادهشدهوسپسب.اندازهگیريطراحيشدهاست
.تجیمعوسفارشيسازيمراجع،مدلبوميتهیهشدهاست

معماريبلوغمدلمحاسبهنحوهوهاشاخصخصوصدرکاملتوضیحات
پورتالدرهمچنین.استموجود«شناسيروشوچارچوب»سنددرسازماني
يسازمانمعماريبلوغآنالینارزیابيامکان،ایرانسازمانيمعماريچارچوب
.استشدهفراهم

ذالوبودتکمیلکنندهخوداظهارياساسبرارزیابيایناستتذکربهالزم
معمارياعتبارسنجيمراکز.نیستقابلاستنادوقطعيآننتیجه

صلمفدقیق،ارزیابيشدهاندمکلف(سازمانيمعماريآزمایشگاههاي)سازماني
دهندانجاممتقاضیانبرايراسازمانيمعماريوضعیتازاستناديقابلو
.نمایندصادر"سازمانيمعماريگواهینامه"و
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تحلیل نتایج خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی

یژگي،وهربلوغفعليسطحتنهانهميشود،مشخصویژگيهشتاساسبرمعماريبلوغسطحکهآنجااز
سازمانکیارزیابينتایجبرايمثالشد،خواهدمشخصنیزامتیازاتتناسبوتوازنبلکهميشود،تعیین
و«بريراه»ویژگيهاياماکردهکسبراامتیازبیشترین«آموزشوارتباطات»ویژگيمیدهد،نشانفرضي

.تاسبیشترتالشوتوجهبهنیازمعنيبهکهداردراامتیازاتکمترین«یکپارچگيوهمراستایي»

0

1

2

3

4

5

برنامه ریزی و هدف گذاری

راهبری

چارچوب و ابزار

فراورده های معماری

نقشه راه پیاده سازی

همراستایی و یکپارچگی

ارتباطات و آموزش

همکاری و حمایت

نتایج خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی
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پورتال  چارچوب معماری سازمانی ایران

www.IEAF.ir
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با تشكر از وقت و حوصله شما عزیزان
امیر مهجوریان

Mahjoorian@IEAF.ir

Mahjoorian@KarizSystem.ir


