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مراحل و نحوه ارزیابی

q هایی که براي ارزیابی طرح هاي معماري سازمانی توسط آزمایشگاه تدوین شده اند از سه چارچوب مرجع  شاخص
ویژگی کلیدي شاخص هاي ارزیابی   .شده انداستخراج  EAMMFو NASCIO،EACMMبین المللی 
معماري تدوین شده را کنترل می   "اسناد"معماري در این است که نه تنها کیفیت و جامعیت ) بلوغ(توانمندي

.نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد) اثربخشی معماري(دراثر انجام طرح "توانمندشدن سازمان"کنند بلکه 

q ها ابتدا در کارگاه مدیریتی معماري بصورت کامل با این شاخص ها وچگونگی رعایت آنها آشنا می شوند سازمان
با اطمینان از رعایت ) انتهاي فاز طراحی معماري(تا در زمان مراجعه به آزمایشگاه براي اخذ گواهی تاییدیه

.الزامات آزمایشگاه در مراحل معماري، بدون مشکل موفق به کسب گواهینامه تاییدیه آزمایشگاه شوند

q در صورت کسب . فرایند ارزیابی آزمایشگاه، اوال اعالم امتیازات سازمان در هر شاخص و پارامتر جزئی استنتیجه
به سازمان صورت می پذیرد و گزارش آن براي وزارت ) تاییدیه طرح معماري(قبولی ارائه گواهینامهامتیاز 
در صورت عدم کسب امتیاز الزم در برخی شاخص ها، . ارسال می گردد) سازمان فناوري اطالعات(ارتباطات

.اصالحات و اقدامات جبرانی به سازمان اعالم می شود تا با اصالح نواقص، سازمان موفق به کسب گواهینامه گردد

q این گواهینامه براي سازمان اطمینان از موفقیت در تدوین طرح معماري به روش استاندارد است و نیز دستاورد
مهم تر از همه پیش . است) مشاور بیرونی وتیم داخلی سازمان(بصورت غیرمستقیم تایید کننده کار تیم معماري
.محسوب می شود) برنامه اجرایی معماري(نیازي براي شروع مرحله پیاده سازي معماري
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سازمانیمعماري بلوغ شاخص هاي ارزیابی 
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تشریح مفهوم شاخص ها

1.Planning & Preparation ) این شاخص، آماده سازي مناسب براي شروع :   )سازي و برنامه ریزيآماده
طرح معماري شامل هدف گذاري براي معماري، تعیین محدوده و دامنه معماري، برنامه ریزي منابع مالی، تعریف و 

.تصویب طرح معماري و تدوین شرح خدمات مناسب را ارزیابی می نماید

2 .Governance )این شاخص، راهبري موثر تیم معماري سازمان شامل نقش ها و مسئولیت هاي :   )راهبري
تعریف شده براي معماري در سازمان، فرایندهاي معماري، تجهیز دانش و مهارت تیم معماري در سازمان و 

.مکانیزمهاي کنترلی و نظارتی سازمان را ارزیابی می کند

3  .Framework & Methodology ) این شاخص، انتخاب و بکارگیري مناسب  : )و متدولوژيچارچوب
همچنین استفاده مناسب و موثر از مدل هاي مرجع، . چارچوب و متدولوژي معماري را مورد ارزیابی قرار می دهد
.الگوها، قالب ها و پرسشنامه هاي استاندارد مورد نظر است

4 .Architecture Blueprint ) این شاخص، جامعیت و هماهنگی اسناد و نمودارهاي : )فنی معمارياسناد
وضعیت موجود معماري سازمان، معماري مطلوب، الزامات و استاندارداهاي . فنی مربوط به معماري را ارزیابی می کند

.معماري و یکپارچگی بین محصوالت الیه هاي معماري در این بخش ارزیابی می شود
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ادامه -ها تشریح مفهوم شاخص 

5 .Implementation Roadmap ) این شاخص که به نوعی مکمل شاخص قبل : )راه پیاده سازينقشه
، نظام  )طرح گذار(است، طرح مناسب و هماهنگ براي پیاده سازي اسناد معماري شامل تحلیل شکاف، برنامه اجرایی

.پیاده سازي و نگهداشت معماري را مورد ارزیابی قرار می دهد

6 .Alignment )این شاخص، هماهنگی و همراستایی بین کسب و کار با فناوري اطالعات را در : )همراستایی
همچنین هماهنگی سازمانی در استفاده موثر . اجراي طرح معماري و همچنین در اسناد تدوین شده ارزیابی می نماید

از خروجی هاي معماري در سایر پروژه ها و طرح هاي سازمان و جلوگیري از دوباره کاري و اصراف منابع مورد نظر 
.است

7 .Communication & Training ) این شاخص، ارتباطات موثر تیم معماري با : )و آموزشارتباطات
. بخش هاي مختلف سازمان و آموزش و فرهنگ سازي معماري در سطوح مختلف سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد
بخشی از آموزش هاي مورد نظر در طی طرح معماري می بایست برگزار شده باشد و بخش دیگري براي مرحله پیاده 

.سازي به درستی برنامه ریزي و پیش بینی شده باشد

8 .Involvement & Support ) این شاخص، پشتیبانی و همکاري بخش هاي مختلف  : )و حمایتهمکاري
.سازمان از طرح معماري و حمایت مدیران ارشد را متناسب با اهداف طرح معماري مورد ارزیابی قرار می دهد
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        Planning & Preparation        
)آماده سازي و برنامه ریزي(

ü انداز و اهداف طرح معماريتعیین چشم
ü سازمانی طرح معماري-فنیتعیین محدوده
üهاي طرح معمارياولویت ، الزامات و تعیین نیازمندي ها
ü پروژهو خروجی هاي فازهاي تعریف شرح خدمات
üتهیه سند درخواست براي پیشنهاد)RFP(
ü هزینه هاي تدوین و پیاده سازي طرح معماري و پیش بینی  برآورد ریزي و برنامه

مکانیزم تامین اعتبار
üشناسایی ریسک هاي مهم در طرح معماري و پیش بینی اقدمات الزم
ü معماريتصویب رسمی طرح

ارزیابی  شاخص هاي جزئیات 
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        Planning & Preparation        
)آماده سازي و برنامه ریزي(

                          Governance                          
)راهبري(

üتشکیل کمیته راهبري معماري در سازمان
ü معماري در سازمان جایگاه و شرح وظایف تیم تعریف
üتحصیالت و تجارب پرسنل متولی معماري مناسب بودن سطح مهارت ،
üتدوین و استقرار فرآیندهاي معماري در سازمان
ü کیفیت پروژه معمارياستقرار نظام کنترل
üابزار مناسب براي محصوالت معماري
ü پروژه معماري  کنترل پیشرفت وجود مکانیزم زمان بندي  و
ü معماريمدیریت ریسک طرح

جزئیات شاخص هاي ارزیابی  
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        Planning & Preparation        
)آماده سازي و برنامه ریزي(

                          Governance                          
)راهبري(

Framework & Methodology  
)چارچوب و متدولوژي(

ü نامه استاندارد طرح معماريتعریف واژه
ü پروژه با شرایط سازمان و نیازهاي پروژهسازگاري چارچوب
ü پروژه و چارچوب انتخاب شدهتعریف متناسب بودن متدولوژي طرح معماري با
ü مناسب و نمادهاي مدلسازي استفاده از متد
ü مدل هاي مرجع و تجارب موفق در طرح معماريمناسب از استفاده
üاستفاده مناسب از قالب ها، چک لیست ها و ابزارهاي پشتیبانی در طرح معماري

جزئیات شاخص هاي ارزیابی  
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        Planning & Preparation        
)آماده سازي و برنامه ریزي(

                          Governance                          
)راهبري(

Framework & Methodology  
)چارچوب و متدولوژي(

              Architecture Blueprint              
)اسناد فنی معماري(

ü  توجه به جهت گیري و تحوالت پیش روي کسب و کار و فناوري اطالعات
ü و تحلیل وضعیت موجود سازمانشناخت

üوضعیت موجود حوزه کسب و کار) در صورت لزوم(کفایت شناخت و تحلیل
üکفایت شناخت و تحلیل وضعیت موجود حوزه اطالعات
üکفایت شناخت و تحلیل وضعیت موجود حوزه سیستم ها
üکفایت شناخت و تحلیل وضعیت موجود حوزه زیرساخت فناوري
üکفایت شناخت و تحلیل وضعیت موجود نظام مدیریت فاوا در سازمان

üمطالعات تطبیقی و الگوبرداري از تجارب موفق داخلی و خارجی
üبرنامه ریزي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات
üسازمان) فاوا(تدوین معماري مطلوب

ü در صورت لزوم(وضعیت مطلوب حوزه کسب و کار(
üوضعیت مطلوب حوزه سیستم ها و بانک هاي اطالعاتی
üوضعیت مطلوب حوزه زیرساخت فناوري
üوضعیت مطلوب نظام مدیریت فاوا در سازمان

üاستانداردها و مشخصه هاي فنی معماري متناسب با سطح جزئیات تعیین شده
üهماهنگی و یکپارچگی بین خروجی ها و مدل هاي الیه هاي مختلف معماري

جزئیات شاخص هاي ارزیابی  
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        Planning & Preparation        
)آماده سازي و برنامه ریزي(

                          Governance                          
)راهبري(

Framework & Methodology  
)چارچوب و متدولوژي(

              Architecture Blueprint              
)اسناد فنی معماري(

     Implementation Roadmap     
)نقشه راه پیاده سازي(

ü  تحلیل شکاف وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
üبرنامه ریزي مهاجرت از وضعیت موجود به مطلوب مطابق با تحلیل شکاف
üمدیریت و اجراي پروژه هاي طرح گذار) ساختار(تدوین سازمان
üنظام نگهداشت و به روز رسانی خروجی هاي طرح معماري

جزئیات شاخص هاي ارزیابی  
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        Planning & Preparation        
)آماده سازي و برنامه ریزي(

                          Governance                          
)راهبري(

Framework & Methodology  
)چارچوب و متدولوژي(

              Architecture Blueprint              
)اسناد فنی معماري(

     Implementation Roadmap     
)نقشه راه پیاده سازي(

                       Alignment                       
)همراستایی(

ü  چشم انداز، اهداف و انتظارات کسب و کار در تدوین عناصر مختلف معماري در نظر
گرفته شده است 

ü  توجه به الزامات قانونی و اسناد باالدستی براي تدوین طرح معماري
ü اهداف، راهبردها و راهکارهاي فاوا متناسب با جهت گیري هاي سازمان تدوین و

پیشنهاد شده اند
ü  هماهنگی و همراستایی سایر طرح ها و پروژه هاي سازمانی در حال اجرا با طرح

معماري سازمانی

جزئیات شاخص هاي ارزیابی  
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        Planning & Preparation        
)آماده سازي و برنامه ریزي(

                          Governance                          
)راهبري(

Framework & Methodology  
)چارچوب و متدولوژي(

              Architecture Blueprint              
)اسناد فنی معماري(

     Implementation Roadmap     
)نقشه راه پیاده سازي(

                       Alignment                       
)همراستایی(

Communication & Training 
)ارتباطات و آموزش(

üتدوین شده است) ناظر/پیمانکار(نظام ارتباط با مشاور
üنحوه تعامل تیم معماري سازمان با واحدهاي سازمانی تدوین شده است
ü رسانی و به اشتراك گذاري مستندات و دریافت بازخورد طراحی شده مکانیزم اطالع

است
ü اینترانت یا پورتال(در دسترس بودن خروجی هاي طرح معماري تحت شبکه(
ü براي مرحله تدوین طرح معماري و (وجود برنامه مدون آموزشی معماري سازمانی

)مرحله پیاده سازي
ü  برگزاري سمینارها، کارگاه ها و دوره هاي آموزشی معماري سازمانی طی مرحله

تدوین طرح معماري
üفرهنگ سازي معماري سازمانی  -در دسترس بودن محتواي آموزشی

جزئیات شاخص هاي ارزیابی  
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        Planning & Preparation        
)آماده سازي و برنامه ریزي(

                          Governance                          
)راهبري(

Framework & Methodology  
)چارچوب و متدولوژي(

              Architecture Blueprint              
)اسناد فنی معماري(

     Implementation Roadmap     
)نقشه راه پیاده سازي(

                       Alignment                       
)همراستایی(

Communication & Training 
)ارتباطات و آموزش(

         Involvement & Support         
)همکاري و حمایت(

ü  همکاري و حمایت مدیریت ارشد سازمان از طرح معماري
ü  همکاري و حمایت واحدهاي کسب و کار سازمان از طرح معماري
ü طرح معماري  از فاوا واحدهاي همکاري و حمایت

جزئیات شاخص هاي ارزیابی  
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با تشکر از وقت و حوصله شما عزیزان

آزمایشگاه مرجع معماري سازمانی سرویس گرا
امیر رضا مهجوریان

Soea.sbu.ac.ir


