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هاي معماري سازمانی 
پروژه تدوین چارچوب و 
منظور شناسایی مشکالت، نظرات جمعی از 
آوري و تلخیص شده است. سپس با تحلیل روابط علت و معلولی بین این 
ي خاصی از 
ها پیشنهاد 

هایی که مستقیما از مبانی و 
آوري گردد که معموال با 
تهیه برنامه کالن 

معماري 
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هاي معماري سازمانی منظور شناسایی و تحلیل مشکالت پروژه
پروژه تدوین چارچوب و 
منظور شناسایی مشکالت، نظرات جمعی از 
آوري و تلخیص شده است. سپس با تحلیل روابط علت و معلولی بین این 

ي خاصی از بندترتیب اهمیت معرفی شده است. در ادامه دسته
ها پیشنهاد این مشکالت ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی براي رفع این مشکالت یا کاهش اثرات آن

هایی که مستقیما از مبانی و 
آوري گردد که معموال با 

تهیه برنامه کالن "، 

 نشریه گزارش کامپیوتر نیز منتشر شده است.

معماري  هاي  پروژه
                               

neac.ir -(کمیته ملی معماري سازمانی ایران 

منظور شناسایی و تحلیل مشکالت پروژه
پروژه تدوین چارچوب و "و به عنوان بخشی از نتایج 

منظور شناسایی مشکالت، نظرات جمعی از 
آوري و تلخیص شده است. سپس با تحلیل روابط علت و معلولی بین این 

ترتیب اهمیت معرفی شده است. در ادامه دسته
این مشکالت ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی براي رفع این مشکالت یا کاهش اثرات آن

هایی که مستقیما از مبانی و 
آوري گردد که معموال با  ها استفاده شده است جمع
،  "تدوین طرح جامع فاوا

نشریه گزارش کامپیوتر نیز منتشر شده است.
پروژههاي اجراي 

                               ایمیل  از طریق

(کمیته ملی معماري سازمانی ایران 

منظور شناسایی و تحلیل مشکالت پروژه
و به عنوان بخشی از نتایج 

منظور شناسایی مشکالت، نظرات جمعی از صورت گرفته است. به
آوري و تلخیص شده است. سپس با تحلیل روابط علت و معلولی بین این 

ترتیب اهمیت معرفی شده است. در ادامه دسته
این مشکالت ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی براي رفع این مشکالت یا کاهش اثرات آن

هایی که مستقیما از مبانی و  پروژههاي  مشکالت و چالش
ها استفاده شده است جمع
تدوین طرح جامع فاوا

 . اند

نشریه گزارش کامپیوتر نیز منتشر شده است.
هاي اجراي  و چالشمشکالت 

از طریق، است 

(کمیته ملی معماري سازمانی ایران 

  

منظور شناسایی و تحلیل مشکالت پروژه
و به عنوان بخشی از نتایج  "کمیته ملی معماري سازمانی ایران

صورت گرفته است. به
آوري و تلخیص شده است. سپس با تحلیل روابط علت و معلولی بین این 

ترتیب اهمیت معرفی شده است. در ادامه دسته
این مشکالت ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی براي رفع این مشکالت یا کاهش اثرات آن

  قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

مشکالت و چالش
ها استفاده شده است جمع آناجراي 
تدوین طرح جامع فاوا"،  "تدوین معماري سازمانی

اند اجرا شدهتعریف و 
نشریه گزارش کامپیوتر نیز منتشر شده است. 225

مشکالت در خصوص 
 دارند که در این سند ذکر نشده

 به کمیته ملی معماري سازمانی اطالع دهند.

(کمیته ملی معماري سازمانی ایران  هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ

منظور شناسایی و تحلیل مشکالت پروژهاین گزارش حاوي نتایج پژوهشی است که به
کمیته ملی معماري سازمانی ایران

صورت گرفته است. به"مه ملی معماري سازمانی ایران
آوري و تلخیص شده است. سپس با تحلیل روابط علت و معلولی بین این خبرگان و مشاوران این حوزه جمع

ترتیب اهمیت معرفی شده است. در ادامه دستهترین مشکالت شناسایی و به
این مشکالت ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی براي رفع این مشکالت یا کاهش اثرات آن

قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

مشکالت و چالشدر این گزارش سعی شده، 
اجراي سازمانی در 

تدوین معماري سازمانی
تعریف و  "فناوري اطالعات و ارتباطات

225خالصه نتایج این گزارش در شماره 
در خصوص  ینظرات

دارند که در این سند ذکر نشده
به کمیته ملی معماري سازمانی اطالع دهند.
هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ

این گزارش حاوي نتایج پژوهشی است که به
کمیته ملی معماري سازمانی ایران

مه ملی معماري سازمانی ایران
خبرگان و مشاوران این حوزه جمع

ترین مشکالت شناسایی و به
این مشکالت ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی براي رفع این مشکالت یا کاهش اثرات آن

قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

در این گزارش سعی شده، 
سازمانی در  هاي معماري

تدوین معماري سازمانی" مانند
فناوري اطالعات و ارتباطات

خالصه نتایج این گزارش در شماره 
نظراتدرصورتیکه خوانندگان 

دارند که در این سند ذکر نشده در کشور
به کمیته ملی معماري سازمانی اطالع دهند.
هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ

 غیرمجاز است.

این گزارش حاوي نتایج پژوهشی است که به
کمیته ملی معماري سازمانی ایران"توسط در کشور 

مه ملی معماري سازمانی ایران
خبرگان و مشاوران این حوزه جمع

ترین مشکالت شناسایی و بهمشکالت، مهم
این مشکالت ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی براي رفع این مشکالت یا کاهش اثرات آن

  شده است.

قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

در این گزارش سعی شده،  
هاي معماري چارچوب
مانندعناوینی 

فناوري اطالعات و ارتباطات
خالصه نتایج این گزارش در شماره  
درصورتیکه خوانندگان  

در کشورزمانی سا
به کمیته ملی معماري سازمانی اطالع دهند.

هرگونه استفاده و انتشار بدون ذکر ماخذ 
غیرمجاز است.

 
 

 

  

 

این گزارش حاوي نتایج پژوهشی است که به
در کشور 

مه ملی معماري سازمانی ایرانبرنا
خبرگان و مشاوران این حوزه جمع

مشکالت، مهم
این مشکالت ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی براي رفع این مشکالت یا کاهش اثرات آن

شده است.

قبل از مطالعه نتایج، به نکات مهم زیر توجه فرمایید:

 

 

 

 

 

  



 

                        

 

گردد. همزمان با تعریف طرح تکفا و 
صورت 
طرح جامع فناوري 
روي آوردند. همزمان تشکیل کمیته معماري سازمانی در دبیرخانه 
هاي معماري سازمانی در 
پروژه 
شده است که از نظر میزان موفقیت در سطوح مختلفی ارزیابی 

ها هایی که این پروژه

هاي عنوان مشکالت و چالش

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

 2 صفحه  

گردد. همزمان با تعریف طرح تکفا و 
صورت  84تا  80هاي 
طرح جامع فناوري «

روي آوردند. همزمان تشکیل کمیته معماري سازمانی در دبیرخانه 
هاي معماري سازمانی در 

پروژه  105کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 
شده است که از نظر میزان موفقیت در سطوح مختلفی ارزیابی 

هایی که این پروژه

عنوان مشکالت و چالش

  امتیاز
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هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

گردد. همزمان با تعریف طرح تکفا و 
هاي ها و کاربردهاي فناوري اطالعات که بین سال

«هاي هاي معماري سازمانی، تحت عنوان پروژه
روي آوردند. همزمان تشکیل کمیته معماري سازمانی در دبیرخانه 

هاي معماري سازمانی در هاي ترویجی در این مورد، به ایجاد موجی از پروژه
کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 

شده است که از نظر میزان موفقیت در سطوح مختلفی ارزیابی 
هایی که این پروژههاي معماري سازمانی در آینده، ضرورت دارد مشکالت و چالش

عنوان مشکالت و چالشترتیب اولویت و اهمیت، به

امتیاز
100
94
70

65
به معماري سازمانی (نبود نظام مدیریت و راهبري معماري سازمانی در 

61
46
41
37
35
28
24
22
20
19
19
17
13
13

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

گردد. همزمان با تعریف طرح تکفا و هاي معماري سازمانی در کشور ما به ابتداي دهه هشتاد بازمی
ها و کاربردهاي فناوري اطالعات که بین سال

هاي معماري سازمانی، تحت عنوان پروژه
روي آوردند. همزمان تشکیل کمیته معماري سازمانی در دبیرخانه 

هاي ترویجی در این مورد، به ایجاد موجی از پروژه
کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 

شده است که از نظر میزان موفقیت در سطوح مختلفی ارزیابی 
هاي معماري سازمانی در آینده، ضرورت دارد مشکالت و چالش

ترتیب اولویت و اهمیت، به

هاي  وکار و عدم همسویی معماري با برنامه

به معماري سازمانی (نبود نظام مدیریت و راهبري معماري سازمانی در 

 

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

هاي معماري سازمانی در کشور ما به ابتداي دهه هشتاد بازمی
ها و کاربردهاي فناوري اطالعات که بین سال

هاي معماري سازمانی، تحت عنوان پروژه
روي آوردند. همزمان تشکیل کمیته معماري سازمانی در دبیرخانه 

هاي ترویجی در این مورد، به ایجاد موجی از پروژه
کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 

شده است که از نظر میزان موفقیت در سطوح مختلفی ارزیابی  هاي کشور اجرا
هاي معماري سازمانی در آینده، ضرورت دارد مشکالت و چالش

ترتیب اولویت و اهمیت، بهات خبرگان و مشاوران معماري سازمانی، موارد زیر به

 تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

 عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما
وکار و عدم همسویی معماري با برنامه

به معماري سازمانی (نبود نظام مدیریت و راهبري معماري سازمانی در 

 ها و مفاهیم نظري
 هاي معماري سازمانی

 عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی

 هاي معماري

 مشاور و مدل اجراي پروژه معماري سازمانی

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

 اي معماري سازمانی در ایران

هاي معماري سازمانی در کشور ما به ابتداي دهه هشتاد بازمی
ها و کاربردهاي فناوري اطالعات که بین سالهاي دولتی براي توسعه زیرساخت

هاي معماري سازمانی، تحت عنوان پروژهها به تعریف و اجراي پروژه
روي آوردند. همزمان تشکیل کمیته معماري سازمانی در دبیرخانه » طرح معماري سازمانی

هاي ترویجی در این مورد، به ایجاد موجی از پروژهبرخی برنامه
کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 

هاي کشور اجراصورت کامل یا جزئی در سازمان
هاي معماري سازمانی در آینده، ضرورت دارد مشکالت و چالش

  اند شناسایی و تحلیل گردد.

ات خبرگان و مشاوران معماري سازمانی، موارد زیر به
  هاي معماري سازمانی در کشور شناسایی شده است:

  مشکل
تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

 عماري سازمانی
عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما

وکار و عدم همسویی معماري با برنامه

به معماري سازمانی (نبود نظام مدیریت و راهبري معماري سازمانی در 

ها و مفاهیم نظري ها/متدولوژي
هاي معماري سازمانی

عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی

 ها با اهداف پروژه
هاي معماري عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه
 ها نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان

مشاور و مدل اجراي پروژه معماري سازمانی

 تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم)

هرگونه استفاده و انتشار

اي معماري سازمانی در ایران
هاي معماري سازمانی در کشور ما به ابتداي دهه هشتاد بازمی

هاي دولتی براي توسعه زیرساخت
ها به تعریف و اجراي پروژهتعداد زیادي از این سازمان
طرح معماري سازمانی«

برخی برنامهرسانی کشور و برگزاري 
کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 

صورت کامل یا جزئی در سازمان
هاي معماري سازمانی در آینده، ضرورت دارد مشکالت و چالشمنظور ارتقاء سطح اثربخشی پروژه

اند شناسایی و تحلیل گردد.

ات خبرگان و مشاوران معماري سازمانی، موارد زیر به
هاي معماري سازمانی در کشور شناسایی شده است:

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن
عماري سازمانیکمبود و ضعف مشاوران م

عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما
وکار و عدم همسویی معماري با برنامه هاي راهبردي کسب

به معماري سازمانی (نبود نظام مدیریت و راهبري معماري سازمانی در 

 تعریف نادرست محدوده پروژه
ها/متدولوژي تاکید بیش از حد بر پیروي از چارچوب
هاي معماري سازمانی رسانی نتایج پروژه

عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی
 الزام قانونی براي معماري سازمانی

 هاي مرجع
ها با اهداف پروژه عدم تناسب چارچوب و مدل

عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه
نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان

مشاور و مدل اجراي پروژه معماري سازمانی 
 تاکید بیش از حد بر وضع موجود

تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم)

هرگونه استفاده و انتشار

اي معماري سازمانی در ایران
هاي معماري سازمانی در کشور ما به ابتداي دهه هشتاد بازمیسابقه تعریف و اجراي پروژه

هاي دولتی براي توسعه زیرساختایجاد تحرك در سازمان
تعداد زیادي از این سازمان

«یا » طرح جامع فاوا
رسانی کشور و برگزاري 

کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 
صورت کامل یا جزئی در سازمانمعماري سازمانی به

منظور ارتقاء سطح اثربخشی پروژه
اند شناسایی و تحلیل گردد.در عمل با آن مواجه بوده

 ها و مشکالت

ات خبرگان و مشاوران معماري سازمانی، موارد زیر به
هاي معماري سازمانی در کشور شناسایی شده است:

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن
کمبود و ضعف مشاوران م

عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما
هاي راهبردي کسب نبود یا ضعف برنامه

 
به معماري سازمانی (نبود نظام مدیریت و راهبري معماري سازمانی در » اي پروژه
 ها)

تعریف نادرست محدوده پروژه
تاکید بیش از حد بر پیروي از چارچوب

رسانی نتایج پروژه عدم انتشار و اطالع
 نبود ظرفیت کارفرمایی

عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی
الزام قانونی براي معماري سازمانی

هاي مرجع عدم استفاده از مدل
عدم تناسب چارچوب و مدل

عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه
نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان

 عدم تناسب روش انتخاب
تاکید بیش از حد بر وضع موجود

تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم)

 
اي معماري سازمانی در ایرانهتاریخچه پروژه

سابقه تعریف و اجراي پروژه
ایجاد تحرك در سازمان

تعداد زیادي از این سازمان گرفت،
طرح جامع فاوا«، »اطالعات
رسانی کشور و برگزاري عالی اطالعشوراي

کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 
معماري سازمانی به

منظور ارتقاء سطح اثربخشی پروژهشوند. به
در عمل با آن مواجه بوده

ها و مشکالتچالش
ات خبرگان و مشاوران معماري سازمانی، موارد زیر بهبندي نظردر جمع

هاي معماري سازمانی در کشور شناسایی شده است:هپروژ

  ردیف
تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن ۱
کمبود و ضعف مشاوران م ۲
عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما ۳
نبود یا ضعف برنامه ۴

 راهبردي
پروژه«نگاه  ۵

ها) سازمان
تعریف نادرست محدوده پروژه ۶
تاکید بیش از حد بر پیروي از چارچوب ۷
عدم انتشار و اطالع ۸
نبود ظرفیت کارفرمایی ۹
عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی ۱۰
الزام قانونی براي معماري سازمانی عدم ۱۱
عدم استفاده از مدل ۱۲
عدم تناسب چارچوب و مدل ۱۳
عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه ۱۴
نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان ۱۵
عدم تناسب روش انتخاب ۱۶
تاکید بیش از حد بر وضع موجود ۱۷
تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم) ۱۸

 
 

 

تاریخچه پروژه .1
سابقه تعریف و اجراي پروژه

ایجاد تحرك در سازمان
گرفت،

اطالعات
شوراي

کشور انجامید که تا کنون نیز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. بنابر آماري که در دست است، تا کنون بیش از 
معماري سازمانی به

شوند. بهمی
در عمل با آن مواجه بوده

 
چالش .2

در جمع
پروژ

  
ردیف
۱
۲
۳
۴

۵

۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸

 



 

                        

 

هاي متعدد معماري 
گیران سازمانی و کارشناسان 
- در کشور ما برداشت واقع

اعتمادي کامل به کارایی معماري سازمانی تا انتظارات 
-اي از مفاهیم، روش

سازي، تحلیل و طراحی در مقیاس سازمانی است که در صورت کاربرد صحیح در ترکیب با سایر 
ریزي و مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی، ...) و در 
وکار و فناوري اطالعات 
(Business Transformation) 

ن ممکن نیست 

تواند در 
ه کند (تصوري که متاسفانه گاه از سوي مشاوران 
هاي معماري 
شدن عدم حصول نتایج وعده داده شده، به سرخوردگی مدیریت و بدنه سازمان از کاربرد مستمر این 

اشکال 

-جانبه و درازمدت تحول سازمانی و اینکه چنین تحولی صرفاً با اجراي یک پروژه محقق نمی

برنامه همه 

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

 3 صفحه  

  امتیاز
13 
9 
7 
7 
4 
2 
1  

هاي متعدد معماري 
گیران سازمانی و کارشناسان 
در کشور ما برداشت واقع

اعتمادي کامل به کارایی معماري سازمانی تا انتظارات 
اي از مفاهیم، روش

سازي، تحلیل و طراحی در مقیاس سازمانی است که در صورت کاربرد صحیح در ترکیب با سایر 
ریزي و مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی، ...) و در 
وکار و فناوري اطالعات 
(Business Transformation)

ن ممکن نیست اي از علل و عوامل مساعد در محیط سازما

تواند در هاي معماري سازمانی بدون درك این نکته و با تصور اینکه تعریف و اجراي یک پروژه می
ه کند (تصوري که متاسفانه گاه از سوي مشاوران 

هاي معماري شود)، عالوه بر آنکه موجب تعریف دامنه غیرمنطقی براي پروژه
شدن عدم حصول نتایج وعده داده شده، به سرخوردگی مدیریت و بدنه سازمان از کاربرد مستمر این 

اشکال  توان به) را می

جانبه و درازمدت تحول سازمانی و اینکه چنین تحولی صرفاً با اجراي یک پروژه محقق نمی

 انتظار از معماري سازمانی براي حل همه مشکالت کلی و جزئی سازمان (حتی در الیه فناوري اطالعات)

برنامه همه  داشتن با

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

امتیاز
13
9
7
7
4
2
1

هاي متعدد معماري به کشور و تعریف و اجراي پروژه
گیران سازمانی و کارشناسان رسد هنوز تلقی و برداشت عموم مدیران، تصمیم

در کشور ما برداشت واقع دارند، هاي معماري سازمانی نقش
اعتمادي کامل به کارایی معماري سازمانی تا انتظارات 

اي از مفاهیم، روشگیرد. واقعیت این است که معماري سازمانی مجموعه
سازي، تحلیل و طراحی در مقیاس سازمانی است که در صورت کاربرد صحیح در ترکیب با سایر 
ریزي و مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی، ...) و در 

وکار و فناوري اطالعات هاي کسبغییرات اثربخشی در همه الیه
(Business Transformation)عنوان ابزار تحول سازمانی 

اي از علل و عوامل مساعد در محیط سازما

هاي معماري سازمانی بدون درك این نکته و با تصور اینکه تعریف و اجراي یک پروژه می
ه کند (تصوري که متاسفانه گاه از سوي مشاوران 

شود)، عالوه بر آنکه موجب تعریف دامنه غیرمنطقی براي پروژه
شدن عدم حصول نتایج وعده داده شده، به سرخوردگی مدیریت و بدنه سازمان از کاربرد مستمر این 

) را میتلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

جانبه و درازمدت تحول سازمانی و اینکه چنین تحولی صرفاً با اجراي یک پروژه محقق نمی

انتظار از معماري سازمانی براي حل همه مشکالت کلی و جزئی سازمان (حتی در الیه فناوري اطالعات)
با فقط اینکه و ،)

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

  تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

به کشور و تعریف و اجراي پروژه
رسد هنوز تلقی و برداشت عموم مدیران، تصمیم

هاي معماري سازمانی نقش
اعتمادي کامل به کارایی معماري سازمانی تا انتظارات 

گیرد. واقعیت این است که معماري سازمانی مجموعه
سازي، تحلیل و طراحی در مقیاس سازمانی است که در صورت کاربرد صحیح در ترکیب با سایر 
ریزي و مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی، ...) و در 

غییرات اثربخشی در همه الیه
عنوان ابزار تحول سازمانی 

اي از علل و عوامل مساعد در محیط سازما
  توان به اثربخشی آن امید داشت.

هاي معماري سازمانی بدون درك این نکته و با تصور اینکه تعریف و اجراي یک پروژه می
ه کند (تصوري که متاسفانه گاه از سوي مشاوران وکار یا فناوري اطالعات آن) معجز

شود)، عالوه بر آنکه موجب تعریف دامنه غیرمنطقی براي پروژه
شدن عدم حصول نتایج وعده داده شده، به سرخوردگی مدیریت و بدنه سازمان از کاربرد مستمر این 

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

جانبه و درازمدت تحول سازمانی و اینکه چنین تحولی صرفاً با اجراي یک پروژه محقق نمی

 عماري سازمانی براي بهبود ساختار، فرآیندها و ارتقاي کارآیی

انتظار از معماري سازمانی براي حل همه مشکالت کلی و جزئی سازمان (حتی در الیه فناوري اطالعات)
)سالمتی( درمان

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

 هاي زودبازده)

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

به کشور و تعریف و اجراي پروژه» معماري سازمانی
رسد هنوز تلقی و برداشت عموم مدیران، تصمیم

هاي معماري سازمانی نقشسازي نتایج پروژه
اعتمادي کامل به کارایی معماري سازمانی تا انتظارات توجهی و بی

گیرد. واقعیت این است که معماري سازمانی مجموعه
سازي، تحلیل و طراحی در مقیاس سازمانی است که در صورت کاربرد صحیح در ترکیب با سایر 
ریزي و مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی، ...) و در 

غییرات اثربخشی در همه الیهتواند منجر به ت
عنوان ابزار تحول سازمانی سازمان شود. در حقیقت امروز از معماري سازمانی بیشتر به

اي از علل و عوامل مساعد در محیط سازماشود. ایجاد چنین تحولی بدون فراهم کردن زنجیره
توان به اثربخشی آن امید داشت.

هاي معماري سازمانی بدون درك این نکته و با تصور اینکه تعریف و اجراي یک پروژه می
وکار یا فناوري اطالعات آن) معجز

شود)، عالوه بر آنکه موجب تعریف دامنه غیرمنطقی براي پروژه
شدن عدم حصول نتایج وعده داده شده، به سرخوردگی مدیریت و بدنه سازمان از کاربرد مستمر این 

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

جانبه و درازمدت تحول سازمانی و اینکه چنین تحولی صرفاً با اجراي یک پروژه محقق نمی

عماري سازمانی براي بهبود ساختار، فرآیندها و ارتقاي کارآیی
انتظار از معماري سازمانی براي حل همه مشکالت کلی و جزئی سازمان (حتی در الیه فناوري اطالعات)

درمان مدیریت با )نسخه

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

  مشکل
 محور به معماري سازمانی

 نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري

هاي زودبازده) ها (عدم تعریف پروژه

  هاي معماري سازمانی

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

معماري سازمانی«سال از ورود مفهوم 
رسد هنوز تلقی و برداشت عموم مدیران، تصمیمنظر می
سازي نتایج پروژهکلیدي که در فرآیند تعریف، اجرا و پیاده

توجهی و بیاي نیست. این سوء برداشت، طیف وسیعی از بی
گیرد. واقعیت این است که معماري سازمانی مجموعهزیاده از حد به اثربخشی این مفهوم را در برمی

سازي، تحلیل و طراحی در مقیاس سازمانی است که در صورت کاربرد صحیح در ترکیب با سایر 
ریزي و مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی، ...) و در 

تواند منجر به تاي از یک فرهنگ سازمانی پویا می
سازمان شود. در حقیقت امروز از معماري سازمانی بیشتر به

شود. ایجاد چنین تحولی بدون فراهم کردن زنجیره
توان به اثربخشی آن امید داشت.صرف اجراي یک پروژه معماري سازمانی نمی

هاي معماري سازمانی بدون درك این نکته و با تصور اینکه تعریف و اجراي یک پروژه می
وکار یا فناوري اطالعات آن) معجز

شود)، عالوه بر آنکه موجب تعریف دامنه غیرمنطقی براي پروژهمعماري سازمانی هم به آن دامن زده می
شدن عدم حصول نتایج وعده داده شده، به سرخوردگی مدیریت و بدنه سازمان از کاربرد مستمر این 

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

جانبه و درازمدت تحول سازمانی و اینکه چنین تحولی صرفاً با اجراي یک پروژه محقق نمی

عماري سازمانی براي بهبود ساختار، فرآیندها و ارتقاي کارآیی
انتظار از معماري سازمانی براي حل همه مشکالت کلی و جزئی سازمان (حتی در الیه فناوري اطالعات)

نسخه(پزشکی  مشاوره
 

هرگونه استفاده و انتشار

محور به معماري سازمانی
نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري

 حد بر جزئیات
ها (عدم تعریف پروژه دیربازده بودن نتایج پروژه

 
هاي معماري سازمانی

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

سال از ورود مفهوم 
نظر میهاي مختلف، به

کلیدي که در فرآیند تعریف، اجرا و پیاده
اي نیست. این سوء برداشت، طیف وسیعی از بی

زیاده از حد به اثربخشی این مفهوم را در برمی
سازي، تحلیل و طراحی در مقیاس سازمانی است که در صورت کاربرد صحیح در ترکیب با سایر رهاي مدل

ریزي و مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی، ...) و در هاي مدیریتی (برنامه
اي از یک فرهنگ سازمانی پویا می

سازمان شود. در حقیقت امروز از معماري سازمانی بیشتر به
شود. ایجاد چنین تحولی بدون فراهم کردن زنجیره

صرف اجراي یک پروژه معماري سازمانی نمی

هاي معماري سازمانی بدون درك این نکته و با تصور اینکه تعریف و اجراي یک پروژه می
وکار یا فناوري اطالعات آن) معجزتغییر و تحول سازمان (در ابعاد کسب

معماري سازمانی هم به آن دامن زده می
شدن عدم حصول نتایج وعده داده شده، به سرخوردگی مدیریت و بدنه سازمان از کاربرد مستمر این 

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آنهاي مختلف این مشکل (

جانبه و درازمدت تحول سازمانی و اینکه چنین تحولی صرفاً با اجراي یک پروژه محقق نمیعدم درك ماهیت همه

عماري سازمانی براي بهبود ساختار، فرآیندها و ارتقاي کارآیی
انتظار از معماري سازمانی براي حل همه مشکالت کلی و جزئی سازمان (حتی در الیه فناوري اطالعات)

مشاوره نتیجه و اثر
 !الت سازمان رفع خواهد شد

هرگونه استفاده و انتشار

محور به معماري سازمانی- نگاه تکنولوژي
نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري

 ها طوالنی شدن پروژه
حد بر جزئیات تاکید بیش از

دیربازده بودن نتایج پروژه
 پشتیبانی نامناسب ابزارها
هاي معماري سازمانیعدم سنجش نتایج پروژه

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن

سال از ورود مفهوم  15با گذشت بیش از 
هاي مختلف، بهسازمانی در سازمان

کلیدي که در فرآیند تعریف، اجرا و پیاده
اي نیست. این سوء برداشت، طیف وسیعی از بی

زیاده از حد به اثربخشی این مفهوم را در برمی
رهاي مدلها، فنون و ابزا
هاي مدیریتی (برنامهابزارها و نظام

اي از یک فرهنگ سازمانی پویا می
سازمان شود. در حقیقت امروز از معماري سازمانی بیشتر به

شود. ایجاد چنین تحولی بدون فراهم کردن زنجیرهنام برده می
صرف اجراي یک پروژه معماري سازمانی نمی

هاي معماري سازمانی بدون درك این نکته و با تصور اینکه تعریف و اجراي یک پروژه میدر صورتی که پروژه
تغییر و تحول سازمان (در ابعاد کسب

معماري سازمانی هم به آن دامن زده می
شدن عدم حصول نتایج وعده داده شده، به سرخوردگی مدیریت و بدنه سازمان از کاربرد مستمر این شود، با مشخص

  گردد.منجر می

هاي مختلف این مشکل (
  مختلفی مشاهده کرد:

عدم درك ماهیت همه
 شود.

عماري سازمانی براي بهبود ساختار، فرآیندها و ارتقاي کارآییانتظار از م
انتظار از معماري سازمانی براي حل همه مشکالت کلی و جزئی سازمان (حتی در الیه فناوري اطالعات)

اثر تفاوت درك دم
الت سازمان رفع خواهد شدمشک

  ردیف
نگاه تکنولوژي ۱۹
نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري ۲۰
طوالنی شدن پروژه ۲۱
تاکید بیش از ۲۲
دیربازده بودن نتایج پروژه ۲۳
پشتیبانی نامناسب ابزارها ۲۴
عدم سنجش نتایج پروژه ۲۵

تلقی نادرست از معماري سازمانی و انتظارات نادرست از نتایج آن  1

با گذشت بیش از 
سازمانی در سازمان

کلیدي که در فرآیند تعریف، اجرا و پیاده
اي نیست. این سوء برداشت، طیف وسیعی از بیبینانه

زیاده از حد به اثربخشی این مفهوم را در برمی
ها، فنون و ابزا
ابزارها و نظام

اي از یک فرهنگ سازمانی پویا میزمینه
سازمان شود. در حقیقت امروز از معماري سازمانی بیشتر به

نام برده می
صرف اجراي یک پروژه معماري سازمانی نمیو به

در صورتی که پروژه
تغییر و تحول سازمان (در ابعاد کسب

معماري سازمانی هم به آن دامن زده می
شود، با مشخصمی

منجر می مفهوم

هاي مختلف این مشکل (جلوه
مختلفی مشاهده کرد:

عدم درك ماهیت همه - 
شود.

انتظار از م - 
انتظار از معماري سازمانی براي حل همه مشکالت کلی و جزئی سازمان (حتی در الیه فناوري اطالعات) - 
دمع - 

مشک
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اي که همه دامنه سازمان و همه عمق جزئیات را در همه ابعاد 

ی است که کاربردهاي متعدد و متفاوتی در سطوح 

ها براي 
ها همچنان در چرخه باطل تعریف و اجراي 
هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت 

هاي کارفرمایی در تعریف و جذب مفاهیم معماري سازمانی، نباید از نقش ضعف مشاوران معماري 
هاي معماري سازمانی غافل شد. واقعیت این است 
ي است که تسلط و احاطه عملی بر کاربرد آن مستلزم دانش 
افزار، فناوري 
نه و دیدگاه 
دلیل محدودیت بازار مشاوره 
سال از ورود 
شماري شرکت (با اندازه و توان محدود) و تعداد محدودي مشاوران 

بایست در مراحل 
کنند. 
یک از این مشاوران در حوزه صنعت خاصی 
هاي متعدد و 
-اي الزم براي ارتقاي کیفیت این خدمات می

ی کارفرما در 
سازي نتایج است. شرط الزم درگیر شدن بدنه کارفرما، انتقال حداقل بخشی از دانش فنی 
صورت آموزش رسمی، آموزش 
در سازمان اجراي پروژه باید صورت گیرد. تعریف و اجراي یک پروژه معماري 
شده و مدیران و کارشناسان سازمان کارفرما صرفاً 
سازمانی نخواهد شد. راهکارهاي عملی 
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اي که همه دامنه سازمان و همه عمق جزئیات را در همه ابعاد 

ی است که کاربردهاي متعدد و متفاوتی در سطوح 

ها براي بینانه و درستی از مفهوم و ارزش معماري سازمانی در زنجیره اقدامات تحولی سازمان
ها همچنان در چرخه باطل تعریف و اجراي 
هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت 

هاي کارفرمایی در تعریف و جذب مفاهیم معماري سازمانی، نباید از نقش ضعف مشاوران معماري 
هاي معماري سازمانی غافل شد. واقعیت این است 
ي است که تسلط و احاطه عملی بر کاربرد آن مستلزم دانش 

افزار، فناوري ها، مهندسی فرآیندها، مهندسی نرم
نه و دیدگاه نگراها، همراه با روحیه و نگرش کل

دلیل محدودیت بازار مشاوره 
سال از ورود  15معماري سازمانی در کشور، عرضه خدمات مشاوره در این بازار هم محدود مانده و پس از گذشت بیش از 

شماري شرکت (با اندازه و توان محدود) و تعداد محدودي مشاوران 

بایست در مراحل هاي کارفرمایی را در انتخاب مشاورانی که می
کنند. رو میکمک کنند، با محدودیت جدي روبه

یک از این مشاوران در حوزه صنعت خاصی 
هاي متعدد و ها و صنایع و بخش

اي الزم براي ارتقاي کیفیت این خدمات می

ی کارفرما در مدیریت معماري سازمانی یک فرآیند مستمر است که اثربخشی آن مستلزم درگیر شدن بدنه کارشناس
سازي نتایج است. شرط الزم درگیر شدن بدنه کارفرما، انتقال حداقل بخشی از دانش فنی 
صورت آموزش رسمی، آموزش 
در سازمان اجراي پروژه باید صورت گیرد. تعریف و اجراي یک پروژه معماري 
شده و مدیران و کارشناسان سازمان کارفرما صرفاً 
سازمانی نخواهد شد. راهکارهاي عملی 

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

اي که همه دامنه سازمان و همه عمق جزئیات را در همه ابعاد 
 سازي و براي وضعیت مطلوب، طراحی کند.

ی است که کاربردهاي متعدد و متفاوتی در سطوح 

بینانه و درستی از مفهوم و ارزش معماري سازمانی در زنجیره اقدامات تحولی سازمان
ها همچنان در چرخه باطل تعریف و اجراي 
هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت 

هاي کارفرمایی در تعریف و جذب مفاهیم معماري سازمانی، نباید از نقش ضعف مشاوران معماري 
هاي معماري سازمانی غافل شد. واقعیت این است 
ي است که تسلط و احاطه عملی بر کاربرد آن مستلزم دانش 

ها، مهندسی فرآیندها، مهندسی نرم
ها، همراه با روحیه و نگرش کل

دلیل محدودیت بازار مشاوره هاي عمومی مشاوره است. به
معماري سازمانی در کشور، عرضه خدمات مشاوره در این بازار هم محدود مانده و پس از گذشت بیش از 

شماري شرکت (با اندازه و توان محدود) و تعداد محدودي مشاوران 

هاي کارفرمایی را در انتخاب مشاورانی که می
کمک کنند، با محدودیت جدي روبه

یک از این مشاوران در حوزه صنعت خاصی 
ها و صنایع و بخششده در سازمان

اي الزم براي ارتقاي کیفیت این خدمات می

مدیریت معماري سازمانی یک فرآیند مستمر است که اثربخشی آن مستلزم درگیر شدن بدنه کارشناس
سازي نتایج است. شرط الزم درگیر شدن بدنه کارفرما، انتقال حداقل بخشی از دانش فنی 

صورت آموزش رسمی، آموزش ربط سازمان است که معموالً به
در سازمان اجراي پروژه باید صورت گیرد. تعریف و اجراي یک پروژه معماري 
شده و مدیران و کارشناسان سازمان کارفرما صرفاً 
سازمانی نخواهد شد. راهکارهاي عملی 

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

اي که همه دامنه سازمان و همه عمق جزئیات را در همه ابعاد 
سازي و براي وضعیت مطلوب، طراحی کند.

ی است که کاربردهاي متعدد و متفاوتی در سطوح 
  مختلف (از سطح راهکار تا سطوح سازمانی و حتی فراسازمانی) دارد.

بینانه و درستی از مفهوم و ارزش معماري سازمانی در زنجیره اقدامات تحولی سازمان
ها همچنان در چرخه باطل تعریف و اجراي رمایی ایجاد نشود، این سازمان

هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت 

هاي کارفرمایی در تعریف و جذب مفاهیم معماري سازمانی، نباید از نقش ضعف مشاوران معماري 
هاي معماري سازمانی غافل شد. واقعیت این است 
ي است که تسلط و احاطه عملی بر کاربرد آن مستلزم دانش 

ها، مهندسی فرآیندها، مهندسی نرمعلمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت، مهندسی سیستم
ها، همراه با روحیه و نگرش کلاي در این حوزه

هاي عمومی مشاوره است. به
معماري سازمانی در کشور، عرضه خدمات مشاوره در این بازار هم محدود مانده و پس از گذشت بیش از 

شماري شرکت (با اندازه و توان محدود) و تعداد محدودي مشاوران 

هاي کارفرمایی را در انتخاب مشاورانی که می
کمک کنند، با محدودیت جدي روبه هاي معماري سازمانی به آنها

یک از این مشاوران در حوزه صنعت خاصی بودن حجم بازار، موجب شده هیچ
شده در سازمانهاي تعریف

اي الزم براي ارتقاي کیفیت این خدمات مینوبه خود مانع انباشت دانش زمینه

مدیریت معماري سازمانی یک فرآیند مستمر است که اثربخشی آن مستلزم درگیر شدن بدنه کارشناس
سازي نتایج است. شرط الزم درگیر شدن بدنه کارفرما، انتقال حداقل بخشی از دانش فنی 

ربط سازمان است که معموالً به
در سازمان اجراي پروژه باید صورت گیرد. تعریف و اجراي یک پروژه معماري 

شده و مدیران و کارشناسان سازمان کارفرما صرفاً هاي آن از ابتدا تا انتها توسط مشاور انجام
سازمانی نخواهد شد. راهکارهاي عملی  ارتباط دوري با این فرآیند داشته باشند، یقیناً منجر به یک تجربه موفق معماري

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

اي که همه دامنه سازمان و همه عمق جزئیات را در همه ابعاد گونه
سازي و براي وضعیت مطلوب، طراحی کند.

ی است که کاربردهاي متعدد و متفاوتی در سطوح عدم توجه به اینکه معماري سازمانی یک دیسیپلین مدیریت
مختلف (از سطح راهکار تا سطوح سازمانی و حتی فراسازمانی) دارد.

بینانه و درستی از مفهوم و ارزش معماري سازمانی در زنجیره اقدامات تحولی سازمان
رمایی ایجاد نشود، این سازمان

هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت 

هاي کارفرمایی در تعریف و جذب مفاهیم معماري سازمانی، نباید از نقش ضعف مشاوران معماري 
هاي معماري سازمانی غافل شد. واقعیت این است موفقیت پروژهلحاظ کیفی) در عدم

ي است که تسلط و احاطه عملی بر کاربرد آن مستلزم دانش ارشته
علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت، مهندسی سیستم

اي در این حوزهتر از آن تجربه کار عملی و حرفه
هاي عمومی مشاوره است. بهها و ویژگی

معماري سازمانی در کشور، عرضه خدمات مشاوره در این بازار هم محدود مانده و پس از گذشت بیش از 
شماري شرکت (با اندازه و توان محدود) و تعداد محدودي مشاوران 

هاي کارفرمایی را در انتخاب مشاورانی که میتعداد کم مشاوران معماري سازمانی در کشور، سازمان
هاي معماري سازمانی به آنها

بودن حجم بازار، موجب شده هیچ
هاي تعریفصورت تخصصی فعالیت نکنند و ناچار باشند بسته به پروژه

نوبه خود مانع انباشت دانش زمینه

  عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما

مدیریت معماري سازمانی یک فرآیند مستمر است که اثربخشی آن مستلزم درگیر شدن بدنه کارشناس
سازي نتایج است. شرط الزم درگیر شدن بدنه کارفرما، انتقال حداقل بخشی از دانش فنی 

ربط سازمان است که معموالً بهمعماري سازمانی به مدیران و کارشناسان کلیدي و ذي
در سازمان اجراي پروژه باید صورت گیرد. تعریف و اجراي یک پروژه معماري 

هاي آن از ابتدا تا انتها توسط مشاور انجام
ارتباط دوري با این فرآیند داشته باشند، یقیناً منجر به یک تجربه موفق معماري

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

گونههاي معماري به
سازي و براي وضعیت مطلوب، طراحی کند.بار براي همیشه مدل

عدم توجه به اینکه معماري سازمانی یک دیسیپلین مدیریت
مختلف (از سطح راهکار تا سطوح سازمانی و حتی فراسازمانی) دارد.

بینانه و درستی از مفهوم و ارزش معماري سازمانی در زنجیره اقدامات تحولی سازمان
رمایی ایجاد نشود، این سازمانهاي کارف

هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت 

  کمبود و ضعف مشاوران معماري سازمانی

هاي کارفرمایی در تعریف و جذب مفاهیم معماري سازمانی، نباید از نقش ضعف مشاوران معماري 
لحاظ کیفی) در عدم

رشتهاي و میانکه معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت، مهندسی سیستم

تر از آن تجربه کار عملی و حرفه
ها و ویژگیمعمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیت

معماري سازمانی در کشور، عرضه خدمات مشاوره در این بازار هم محدود مانده و پس از گذشت بیش از 
شماري شرکت (با اندازه و توان محدود) و تعداد محدودي مشاوران به تعداد انگشت

تعداد کم مشاوران معماري سازمانی در کشور، سازمان
هاي معماري سازمانی به آنهاسازي، تعریف و اجراي پروژه
بودن حجم بازار، موجب شده هیچاز سوي دیگر، کمبود این مشاوران و کوچک

صورت تخصصی فعالیت نکنند و ناچار باشند بسته به پروژه
نوبه خود مانع انباشت دانش زمینهفاوت خدمات خود را ارائه دهند، که به

عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما

مدیریت معماري سازمانی یک فرآیند مستمر است که اثربخشی آن مستلزم درگیر شدن بدنه کارشناس
سازي نتایج است. شرط الزم درگیر شدن بدنه کارفرما، انتقال حداقل بخشی از دانش فنی 

معماري سازمانی به مدیران و کارشناسان کلیدي و ذي
در سازمان اجراي پروژه باید صورت گیرد. تعریف و اجراي یک پروژه معماري  حین کار یا مشارکت عملی کارکنان کارفرما

هاي آن از ابتدا تا انتها توسط مشاور انجام
ارتباط دوري با این فرآیند داشته باشند، یقیناً منجر به یک تجربه موفق معماري

هرگونه استفاده و انتشار

هاي معماري بهتعریف نادرست محدوده کار پروژه
بار براي همیشه مدلآن، در یک پروژه، یک

عدم توجه به اینکه معماري سازمانی یک دیسیپلین مدیریت
مختلف (از سطح راهکار تا سطوح سازمانی و حتی فراسازمانی) دارد.

بینانه و درستی از مفهوم و ارزش معماري سازمانی در زنجیره اقدامات تحولی سازمانرسد تا تلقی واقع
هاي کارفمدیران و کارشناسان کلیدي سازمان

هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت 
  معماري سازمانی گرفتار خواهند بود.

کمبود و ضعف مشاوران معماري سازمانی

هاي کارفرمایی در تعریف و جذب مفاهیم معماري سازمانی، نباید از نقش ضعف مشاوران معماري 
لحاظ کیفی) در عدمسازمانی (هم از نظر کمی و هم به

که معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت، مهندسی سیستم

تر از آن تجربه کار عملی و حرفه
معمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیت

معماري سازمانی در کشور، عرضه خدمات مشاوره در این بازار هم محدود مانده و پس از گذشت بیش از 
به تعداد انگشتاین مفهوم به کشور، همچنان منحصر 

تعداد کم مشاوران معماري سازمانی در کشور، سازمان
سازي، تعریف و اجراي پروژه
از سوي دیگر، کمبود این مشاوران و کوچک

صورت تخصصی فعالیت نکنند و ناچار باشند بسته به پروژه
فاوت خدمات خود را ارائه دهند، که به

عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما

مدیریت معماري سازمانی یک فرآیند مستمر است که اثربخشی آن مستلزم درگیر شدن بدنه کارشناس
سازي نتایج است. شرط الزم درگیر شدن بدنه کارفرما، انتقال حداقل بخشی از دانش فنی مراحل تعریف، اجرا و پیاده

معماري سازمانی به مدیران و کارشناسان کلیدي و ذي
حین کار یا مشارکت عملی کارکنان کارفرما

هاي آن از ابتدا تا انتها توسط مشاور انجامسازمان به شکلی که فعالیت
ارتباط دوري با این فرآیند داشته باشند، یقیناً منجر به یک تجربه موفق معماري

هرگونه استفاده و انتشار

تعریف نادرست محدوده کار پروژه
آن، در یک پروژه، یک

عدم توجه به اینکه معماري سازمانی یک دیسیپلین مدیریت
مختلف (از سطح راهکار تا سطوح سازمانی و حتی فراسازمانی) دارد.

رسد تا تلقی واقعنظر می
مدیران و کارشناسان کلیدي سازمان

هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت 
معماري سازمانی گرفتار خواهند بود.

کمبود و ضعف مشاوران معماري سازمانی

هاي کارفرمایی در تعریف و جذب مفاهیم معماري سازمانی، نباید از نقش ضعف مشاوران معماري ار ضعف سازمان
سازمانی (هم از نظر کمی و هم به

که معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت، مهندسی سیستم

تر از آن تجربه کار عملی و حرفهاطالعات و ...) و مهم
معمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیت

معماري سازمانی در کشور، عرضه خدمات مشاوره در این بازار هم محدود مانده و پس از گذشت بیش از 
این مفهوم به کشور، همچنان منحصر 

  حقیقی است.

تعداد کم مشاوران معماري سازمانی در کشور، سازمان
سازي، تعریف و اجراي پروژهآموزش و آماده

از سوي دیگر، کمبود این مشاوران و کوچک
صورت تخصصی فعالیت نکنند و ناچار باشند بسته به پروژه

فاوت خدمات خود را ارائه دهند، که به

عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما

مدیریت معماري سازمانی یک فرآیند مستمر است که اثربخشی آن مستلزم درگیر شدن بدنه کارشناس
مراحل تعریف، اجرا و پیاده

معماري سازمانی به مدیران و کارشناسان کلیدي و ذي
حین کار یا مشارکت عملی کارکنان کارفرما

سازمان به شکلی که فعالیت
ارتباط دوري با این فرآیند داشته باشند، یقیناً منجر به یک تجربه موفق معماري

تعریف نادرست محدوده کار پروژه - 
آن، در یک پروژه، یک

عدم توجه به اینکه معماري سازمانی یک دیسیپلین مدیریت - 
مختلف (از سطح راهکار تا سطوح سازمانی و حتی فراسازمانی) دارد.

نظر میبه
مدیران و کارشناسان کلیدي سازمان

هاي معماري سازمانی با محدوده نادرست، عدم تحقق نتایج موردانتظار و دلسردي از ادامه و استمرار فرآیند مدیریت پروژه
معماري سازمانی گرفتار خواهند بود.

 

کمبود و ضعف مشاوران معماري سازمانی  2

ار ضعف سازماندر کن
سازمانی (هم از نظر کمی و هم به

که معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت، مهندسی سیستم

اطالعات و ...) و مهم
معمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیت

معماري سازمانی در کشور، عرضه خدمات مشاوره در این بازار هم محدود مانده و پس از گذشت بیش از 
این مفهوم به کشور، همچنان منحصر 

حقیقی است.

تعداد کم مشاوران معماري سازمانی در کشور، سازمان
آموزش و آماده

از سوي دیگر، کمبود این مشاوران و کوچک
صورت تخصصی فعالیت نکنند و ناچار باشند بسته به پروژهبه
فاوت خدمات خود را ارائه دهند، که بهمت

  گردد.

  

عدم انتقال دانش فنی معماري سازمانی به سازمان کارفرما  3

مدیریت معماري سازمانی یک فرآیند مستمر است که اثربخشی آن مستلزم درگیر شدن بدنه کارشناس
مراحل تعریف، اجرا و پیاده

معماري سازمانی به مدیران و کارشناسان کلیدي و ذي
حین کار یا مشارکت عملی کارکنان کارفرما

سازمان به شکلی که فعالیت
ارتباط دوري با این فرآیند داشته باشند، یقیناً منجر به یک تجربه موفق معماري
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متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
-کار بست. اما پیش

اي از 
طور کامل و اثربخش 
صالحیت 
برداري و توسعه قرار 

- طور معمول باید با  برنامه
وکار و فناوري اطالعات سازمان 
انداز، اهداف، راهبردها، عوامل عمده موفقیت، 
رود. در نبود 

هاي سازمان)، پروژه

هاي وابسته به آن چندان 
چیزي با عنوان برنامه راهبردي وجود ندارد و یا 
هاي معماري سازمانی، 
افتد (که خود در 
ها موثر است) و یا اینکه تدوین معماري سازمانی مطلوب بدون توجه به راهبردهاي سازمان صورت 
سازي، بدون حمایت مستمر مدیریت ارشد و تامین منابع الزم، 

نیازهاي اجراي 
عنوان ابزار تحول سازمانی 

هاي ما که اساساً آشنایی و تصوري از معماري سازمانی ندارند، نگاه آن بخش از مدیران و 
 است. یعنی معماري

کنند که الزم است یکبار براي همیشه در سازمان اجرا شده و پس از آن از 

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

 5 صفحه  

متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
کار بست. اما پیشتوان ترکیبی از این راهکارها را در هر پروژه به

اي از بخشی مدیریت ارشد سازمان در مورد این نکته است که معماري سازمانی مجموعه
طور کامل و اثربخش 

صالحیت ه دانش است که باید به کمک مشاور یا مشاوران صاحب
برداري و توسعه قرار 

  

طور معمول باید با  برنامه
وکار و فناوري اطالعات سازمان 
انداز، اهداف، راهبردها، عوامل عمده موفقیت، 

رود. در نبود شمار می
سازمان)، پروژهتر از آن، در نبود تفکر راهبردي نزد مدیران ارشد 

هاي وابسته به آن چندان 
چیزي با عنوان برنامه راهبردي وجود ندارد و یا 
هاي معماري سازمانی، 

افتد (که خود در وظیفه استخراج، کشف و تدوین عناصر راهبردي به دوش مجریان و مشاوران معماري سازمانی می
ها موثر است) و یا اینکه تدوین معماري سازمانی مطلوب بدون توجه به راهبردهاي سازمان صورت 
سازي، بدون حمایت مستمر مدیریت ارشد و تامین منابع الزم، 

نیازهاي اجراي ترین پیش
عنوان ابزار تحول سازمانی 

  ها) ریت و راهبري معماري سازمانی در سازمان

هاي ما که اساساً آشنایی و تصوري از معماري سازمانی ندارند، نگاه آن بخش از مدیران و 
است. یعنی معماري

کنند که الزم است یکبار براي همیشه در سازمان اجرا شده و پس از آن از 
  هاي معماري سازمانی دارد:

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
توان ترکیبی از این راهکارها را در هر پروژه به

بخشی مدیریت ارشد سازمان در مورد این نکته است که معماري سازمانی مجموعه
طور کامل و اثربخش صورت کامل از یک مشاور بیرون از سازمان خریداري شده و بعد از آن به

ه دانش است که باید به کمک مشاور یا مشاوران صاحب
برداري و توسعه قرار طور مستمر مورد بهره

  هاي راهبردي

طور معمول باید با  برنامهتحول سازمانی که به
وکار و فناوري اطالعات سازمان هاي مختلف کسب

انداز، اهداف، راهبردها، عوامل عمده موفقیت، 
شمار میترین ورودي آن به

تر از آن، در نبود تفکر راهبردي نزد مدیران ارشد 

هاي وابسته به آن چندان هاي دولتی و خصوصی کشور ما، تفکر مدیریت راهبردي و نظام
چیزي با عنوان برنامه راهبردي وجود ندارد و یا 

هاي معماري سازمانی، همین دلیل، اوالً در پروژه
وظیفه استخراج، کشف و تدوین عناصر راهبردي به دوش مجریان و مشاوران معماري سازمانی می

ها موثر است) و یا اینکه تدوین معماري سازمانی مطلوب بدون توجه به راهبردهاي سازمان صورت 
سازي، بدون حمایت مستمر مدیریت ارشد و تامین منابع الزم، 

ترین پیشها، یکی از مهم
عنوان ابزار تحول سازمانی هایی که معماري سازمانی به

ریت و راهبري معماري سازمانی در سازمان

هاي ما که اساساً آشنایی و تصوري از معماري سازمانی ندارند، نگاه آن بخش از مدیران و 
است. یعنی معماري» ايپروژه«هاي کارفرمایی هم که با این مفهوم آشنا هستند، عمدتاً نگاهی 

کنند که الزم است یکبار براي همیشه در سازمان اجرا شده و پس از آن از 
هاي معماري سازمانی دارد:

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
توان ترکیبی از این راهکارها را در هر پروژه به

بخشی مدیریت ارشد سازمان در مورد این نکته است که معماري سازمانی مجموعه
صورت کامل از یک مشاور بیرون از سازمان خریداري شده و بعد از آن به

ه دانش است که باید به کمک مشاور یا مشاوران صاحب
طور مستمر مورد بهرهطی یک یا چند چرخه (پروژه) معماري به درون سازمان منتقل شده و به

هاي راهبردي وکار و عدم همسویی معماري با برنامه

تحول سازمانی که به اي از زنجیره
هاي مختلف کسبدر الیه

انداز، اهداف، راهبردها، عوامل عمده موفقیت، زمان (ماموریت، چشم
ترین ورودي آن بههاي هر چرخه معماري و در واقع مهم

تر از آن، در نبود تفکر راهبردي نزد مدیران ارشد 
  

هاي دولتی و خصوصی کشور ما، تفکر مدیریت راهبردي و نظام
چیزي با عنوان برنامه راهبردي وجود ندارد و یا هاي دولتی، یا اساساً 
همین دلیل، اوالً در پروژهکیفیت تدوین و نگهداشت اسناد راهبردي سازمان مطلوب نیست. به

وظیفه استخراج، کشف و تدوین عناصر راهبردي به دوش مجریان و مشاوران معماري سازمانی می
ها موثر است) و یا اینکه تدوین معماري سازمانی مطلوب بدون توجه به راهبردهاي سازمان صورت 
سازي، بدون حمایت مستمر مدیریت ارشد و تامین منابع الزم، 

ها، یکی از مهمت نظام مدیریت راهبردي در سازمان
هایی که معماري سازمانی به

ریت و راهبري معماري سازمانی در سازمان

هاي ما که اساساً آشنایی و تصوري از معماري سازمانی ندارند، نگاه آن بخش از مدیران و 
هاي کارفرمایی هم که با این مفهوم آشنا هستند، عمدتاً نگاهی 

کنند که الزم است یکبار براي همیشه در سازمان اجرا شده و پس از آن از 
هاي معماري سازمانی دارد:نتایجش استفاده شود. این نوع نگاه، اثرات و نتایج زیانباري در موفقیت پروژه

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
توان ترکیبی از این راهکارها را در هر پروژه بهآمادگی سازمانی، ترکیب کارکنان و تجربیات مشاور می

بخشی مدیریت ارشد سازمان در مورد این نکته است که معماري سازمانی مجموعه
صورت کامل از یک مشاور بیرون از سازمان خریداري شده و بعد از آن به

ه دانش است که باید به کمک مشاور یا مشاوران صاحبدر داخل سازمان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه یک پیکر
طی یک یا چند چرخه (پروژه) معماري به درون سازمان منتقل شده و به

وکار و عدم همسویی معماري با برنامه

اي از زنجیرهترین حالت خود حلقه
در الیه وکار آغاز شده و به اقدامات بهبود و توسعه

زمان (ماموریت، چشم
هاي هر چرخه معماري و در واقع مهم

تر از آن، در نبود تفکر راهبردي نزد مدیران ارشد 
  مانند.معماري از نظر اجرا ناقص و از نظر نتایج عقیم و ناموثر باقی می

هاي دولتی و خصوصی کشور ما، تفکر مدیریت راهبردي و نظام
هاي دولتی، یا اساساً 
کیفیت تدوین و نگهداشت اسناد راهبردي سازمان مطلوب نیست. به

وظیفه استخراج، کشف و تدوین عناصر راهبردي به دوش مجریان و مشاوران معماري سازمانی می
ها موثر است) و یا اینکه تدوین معماري سازمانی مطلوب بدون توجه به راهبردهاي سازمان صورت 

سازي، بدون حمایت مستمر مدیریت ارشد و تامین منابع الزم، گیرد که در این صورت نتایج آن عمالً در مرحله پیاده

ت نظام مدیریت راهبردي در سازمان
هایی که معماري سازمانی بهویژه در سازمان

ریت و راهبري معماري سازمانی در سازمانبه معماري سازمانی (نبود نظام مدی

هاي ما که اساساً آشنایی و تصوري از معماري سازمانی ندارند، نگاه آن بخش از مدیران و 
هاي کارفرمایی هم که با این مفهوم آشنا هستند، عمدتاً نگاهی 

کنند که الزم است یکبار براي همیشه در سازمان اجرا شده و پس از آن از 
نتایجش استفاده شود. این نوع نگاه، اثرات و نتایج زیانباري در موفقیت پروژه

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
آمادگی سازمانی، ترکیب کارکنان و تجربیات مشاور می

بخشی مدیریت ارشد سازمان در مورد این نکته است که معماري سازمانی مجموعه
صورت کامل از یک مشاور بیرون از سازمان خریداري شده و بعد از آن به

در داخل سازمان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه یک پیکر
طی یک یا چند چرخه (پروژه) معماري به درون سازمان منتقل شده و به

وکار و عدم همسویی معماري با برنامه هاي راهبردي کسب

ترین حالت خود حلقه
وکار آغاز شده و به اقدامات بهبود و توسعه

زمان (ماموریت، چشمهمین دلیل برنامه راهبردي هر سا
هاي هر چرخه معماري و در واقع مهمهاي کارایی و ...) یکی از ورودي

تر از آن، در نبود تفکر راهبردي نزد مدیران ارشد یک نظام مدیریت راهبردي در سازمان (و مهم
معماري از نظر اجرا ناقص و از نظر نتایج عقیم و ناموثر باقی می

هاي دولتی و خصوصی کشور ما، تفکر مدیریت راهبردي و نظام
هاي دولتی، یا اساساً ویژه در سازمان

کیفیت تدوین و نگهداشت اسناد راهبردي سازمان مطلوب نیست. به
وظیفه استخراج، کشف و تدوین عناصر راهبردي به دوش مجریان و مشاوران معماري سازمانی می

ها موثر است) و یا اینکه تدوین معماري سازمانی مطلوب بدون توجه به راهبردهاي سازمان صورت 
گیرد که در این صورت نتایج آن عمالً در مرحله پیاده

ت نظام مدیریت راهبردي در سازمانرسد ایجاد و تقوی
ویژه در سازمانهاي معماري سازمانی باشد، به

به معماري سازمانی (نبود نظام مدی

هاي ما که اساساً آشنایی و تصوري از معماري سازمانی ندارند، نگاه آن بخش از مدیران و 
هاي کارفرمایی هم که با این مفهوم آشنا هستند، عمدتاً نگاهی 

کنند که الزم است یکبار براي همیشه در سازمان اجرا شده و پس از آن از اي محسوب می
نتایجش استفاده شود. این نوع نگاه، اثرات و نتایج زیانباري در موفقیت پروژه

هرگونه استفاده و انتشار

متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
آمادگی سازمانی، ترکیب کارکنان و تجربیات مشاور می

بخشی مدیریت ارشد سازمان در مورد این نکته است که معماري سازمانی مجموعهراي هر راهکاري، آگاهی
صورت کامل از یک مشاور بیرون از سازمان خریداري شده و بعد از آن بهخدمات یکباره نیست که به

در داخل سازمان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه یک پیکر
طی یک یا چند چرخه (پروژه) معماري به درون سازمان منتقل شده و به

هاي راهبردي کسب

ترین حالت خود حلقهمعماري سازمانی در اثربخش
وکار آغاز شده و به اقدامات بهبود و توسعه

همین دلیل برنامه راهبردي هر سا
هاي کارایی و ...) یکی از ورودي

یک نظام مدیریت راهبردي در سازمان (و مهم
معماري از نظر اجرا ناقص و از نظر نتایج عقیم و ناموثر باقی می

هاي دولتی و خصوصی کشور ما، تفکر مدیریت راهبردي و نظاممتاسفانه در اکثر سازمان
ویژه در سازمانشده نیست. به

کیفیت تدوین و نگهداشت اسناد راهبردي سازمان مطلوب نیست. به
وظیفه استخراج، کشف و تدوین عناصر راهبردي به دوش مجریان و مشاوران معماري سازمانی می

ها موثر است) و یا اینکه تدوین معماري سازمانی مطلوب بدون توجه به راهبردهاي سازمان صورت 
گیرد که در این صورت نتایج آن عمالً در مرحله پیاده

رسد ایجاد و تقوی
هاي معماري سازمانی باشد، به

به معماري سازمانی (نبود نظام مدی

هاي ما که اساساً آشنایی و تصوري از معماري سازمانی ندارند، نگاه آن بخش از مدیران و فارغ از بخشی از مدیران سازمان
هاي کارفرمایی هم که با این مفهوم آشنا هستند، عمدتاً نگاهی 

اي محسوب میعنوان پروژه
نتایجش استفاده شود. این نوع نگاه، اثرات و نتایج زیانباري در موفقیت پروژه

هرگونه استفاده و انتشار

متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
آمادگی سازمانی، ترکیب کارکنان و تجربیات مشاور می

راي هر راهکاري، آگاهی
خدمات یکباره نیست که به

در داخل سازمان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه یک پیکر
طی یک یا چند چرخه (پروژه) معماري به درون سازمان منتقل شده و به

هاي راهبردي کسب نبود یا ضعف برنامه

معماري سازمانی در اثربخش
وکار آغاز شده و به اقدامات بهبود و توسعهریزي راهبردي کسب

همین دلیل برنامه راهبردي هر ساختم شود. به
هاي کارایی و ...) یکی از ورودي

یک نظام مدیریت راهبردي در سازمان (و مهم
معماري از نظر اجرا ناقص و از نظر نتایج عقیم و ناموثر باقی می

متاسفانه در اکثر سازمان
شده نیست. بهشده و تثبیت

کیفیت تدوین و نگهداشت اسناد راهبردي سازمان مطلوب نیست. به
وظیفه استخراج، کشف و تدوین عناصر راهبردي به دوش مجریان و مشاوران معماري سازمانی می

ها موثر است) و یا اینکه تدوین معماري سازمانی مطلوب بدون توجه به راهبردهاي سازمان صورت دن پروژه
گیرد که در این صورت نتایج آن عمالً در مرحله پیاده

  ماند.

رسد ایجاد و تقوینظر میبه دالیل فوق به
هاي معماري سازمانی باشد، بهآمیز پروژه

  شود.کار گرفته می

به معماري سازمانی (نبود نظام مدی» اي پروژه

فارغ از بخشی از مدیران سازمان
هاي کارفرمایی هم که با این مفهوم آشنا هستند، عمدتاً نگاهی کارشناسان سازمان

عنوان پروژهسازمانی را به
نتایجش استفاده شود. این نوع نگاه، اثرات و نتایج زیانباري در موفقیت پروژه

متعددي براي انتقال دانش فنی معماري سازمانی به بدنه کارفرما وجود دارد که بسته به نوع و سطح بلوغ سازمان، 
آمادگی سازمانی، ترکیب کارکنان و تجربیات مشاور می

راي هر راهکاري، آگاهیشرط اج
خدمات یکباره نیست که به

در داخل سازمان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه یک پیکر
طی یک یا چند چرخه (پروژه) معماري به درون سازمان منتقل شده و به

  گیرد.

  

نبود یا ضعف برنامه  4

معماري سازمانی در اثربخش توسعه
ریزي راهبردي کسب

ختم شود. به
هاي کارایی و ...) یکی از وروديشاخص

یک نظام مدیریت راهبردي در سازمان (و مهم
معماري از نظر اجرا ناقص و از نظر نتایج عقیم و ناموثر باقی می

متاسفانه در اکثر سازمان
شده و تثبیتشناخته

کیفیت تدوین و نگهداشت اسناد راهبردي سازمان مطلوب نیست. به
وظیفه استخراج، کشف و تدوین عناصر راهبردي به دوش مجریان و مشاوران معماري سازمانی می

دن پروژهشطوالنی
گیرد که در این صورت نتایج آن عمالً در مرحله پیادهمی

ماند.عقیم می

به دالیل فوق به
آمیز پروژهموفقیت

کار گرفته میبه

  

پروژه«نگاه   5

فارغ از بخشی از مدیران سازمان
کارشناسان سازمان

سازمانی را به
نتایجش استفاده شود. این نوع نگاه، اثرات و نتایج زیانباري در موفقیت پروژه
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ي در سازمان انجام شود، وظیفه روشن کردن همه مجهوالت 
همین دلیل دامنه و حجم پروژه و 
صورت غیرمنطقی افزایش داده و ریسک شکست آن را در همان مرحله تعریف 

ها اي براي جذب و انتقال مفاهیم و روش
عنوان متولی و مسئول اجرا و تداوم 
سازي، از 

که ضامن اثربخشی 
-شده و با عدم اتصال این نظام به سایر فرآیندها و نظام

ریزي، مدیریت تامین، مدیریت 
  

عنوان یک 
ضروري و تیپ محسوب شده و نقش و مسئولیت 
هاي معماري سازمانی، 
سویی تصمیمات روزمره سازمان با اصول 

- پروژه
ها وجود نداشته 

هاي پروژه، تعریف نادرست 
(Scoping) 

، آمادگی 
ها و ... توسط مشاور 
دلیل تعجیل کارفرما در 
د به استفاده از مشاور در مرحله تعریف پروژه، تعیین محدوده یا توسط کارشناسان کارفرما (که 
شود که خود دانش و تجربه کافی 
حی با برخی از مقدمات نظري، اقدام به تعریف پروژه 
کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و 

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

 6 صفحه  

ي در سازمان انجام شود، وظیفه روشن کردن همه مجهوالت 
همین دلیل دامنه و حجم پروژه و 
صورت غیرمنطقی افزایش داده و ریسک شکست آن را در همان مرحله تعریف 

اي براي جذب و انتقال مفاهیم و روش
عنوان متولی و مسئول اجرا و تداوم 

سازي، از فرآیند معماري سازمانی چه در زمان اجرا و چه در دوره پیاده

(EA Governance)  که ضامن اثربخشی
شده و با عدم اتصال این نظام به سایر فرآیندها و نظام

ریزي، مدیریت تامین، مدیریت 
  شود.پروژه و مدیریت کیفیت، عمالً از اثربخشی معماري سازمانی در ایجاد تغییر و تحول سازمانی جلوگیري می

عنوان یک ، معماري سازمانی به
ضروري و تیپ محسوب شده و نقش و مسئولیت 
هاي معماري سازمانی، 
سویی تصمیمات روزمره سازمان با اصول 

پروژه«اي جز تصحیح نگاه 
ها وجود نداشته گیران کلیدي سازمان

هاي پروژه، تعریف نادرست 
(Scoping)طور کلی اشکاالت تعریف محدوده است. در هر پروژه معماري سازمانی، تعیین محدوده 

، آمادگی باید با توجه به عوامل متعددي مانند اهداف پروژه، کاربرد اصلی معماري سازمانی، اندازه و حجم سازمان
ها و ... توسط مشاور 
دلیل تعجیل کارفرما در 
د به استفاده از مشاور در مرحله تعریف پروژه، تعیین محدوده یا توسط کارشناسان کارفرما (که 
شود که خود دانش و تجربه کافی 
حی با برخی از مقدمات نظري، اقدام به تعریف پروژه 
کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و 

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

ي در سازمان انجام شود، وظیفه روشن کردن همه مجهوالت 
همین دلیل دامنه و حجم پروژه و شود و به

صورت غیرمنطقی افزایش داده و ریسک شکست آن را در همان مرحله تعریف 

اي براي جذب و انتقال مفاهیم و روش
عنوان متولی و مسئول اجرا و تداوم 

فرآیند معماري سازمانی چه در زمان اجرا و چه در دوره پیاده

(EA Governance)

شده و با عدم اتصال این نظام به سایر فرآیندها و نظام
ریزي، مدیریت تامین، مدیریت ها، بودجه

پروژه و مدیریت کیفیت، عمالً از اثربخشی معماري سازمانی در ایجاد تغییر و تحول سازمانی جلوگیري می

، معماري سازمانی به1وکار و فناوري اطالعات
ضروري و تیپ محسوب شده و نقش و مسئولیت 

هاي معماري سازمانی، هاي زنده و بهروش
سویی تصمیمات روزمره سازمان با اصول 

اي جز تصحیح نگاه هاي معماري سازمانی در کشور، چاره
گیران کلیدي سازمان

هاي پروژه، تعریف نادرست ترین عامل افزایش ریسک
طور کلی اشکاالت تعریف محدوده است. در هر پروژه معماري سازمانی، تعیین محدوده 

باید با توجه به عوامل متعددي مانند اهداف پروژه، کاربرد اصلی معماري سازمانی، اندازه و حجم سازمان
ها و ... توسط مشاور طور کلی و بلوغ فناوري اطالعات، ارتباط با سایر پروژه

دلیل تعجیل کارفرما در شود، بههاي معماري سازمانی که در کشور اجرا شده یا می
د به استفاده از مشاور در مرحله تعریف پروژه، تعیین محدوده یا توسط کارشناسان کارفرما (که 

شود که خود دانش و تجربه کافی گیرد یا از مشاورانی استفاده می
حی با برخی از مقدمات نظري، اقدام به تعریف پروژه 
کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و 

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

ي در سازمان انجام شود، وظیفه روشن کردن همه مجهوالت 
شود و بهها برعهده این پروژه گذاشته می

صورت غیرمنطقی افزایش داده و ریسک شکست آن را در همان مرحله تعریف 

اي براي جذب و انتقال مفاهیم و روشبینی و تمهید سازمانی ویژه
عنوان متولی و مسئول اجرا و تداوم گیرد. واحد یا پست سازمانی خاصی به

فرآیند معماري سازمانی چه در زمان اجرا و چه در دوره پیاده

(EA Governance)ثالثاً تمهیدات الزم براي استقرار و اجراي مستمر راهبري معماري سازمانی 

شده و با عدم اتصال این نظام به سایر فرآیندها و نظام
ها، بودجهریزي راهبردي و عملیاتی، مدیریت سبد پروژه

پروژه و مدیریت کیفیت، عمالً از اثربخشی معماري سازمانی در ایجاد تغییر و تحول سازمانی جلوگیري می

وکار و فناوري اطالعات
ضروري و تیپ محسوب شده و نقش و مسئولیت 

هاي زنده و بهروشاکثر چارچوب
سویی تصمیمات روزمره سازمان با اصول ها و نهادهاي پایش و مراقبت از هم

هاي معماري سازمانی در کشور، چاره
گیران کلیدي سازمانبه معماري سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندي به آن در ذهن مدیران و تصمیم

ترین عامل افزایش ریسک
طور کلی اشکاالت تعریف محدوده است. در هر پروژه معماري سازمانی، تعیین محدوده 

باید با توجه به عوامل متعددي مانند اهداف پروژه، کاربرد اصلی معماري سازمانی، اندازه و حجم سازمان
طور کلی و بلوغ فناوري اطالعات، ارتباط با سایر پروژه

هاي معماري سازمانی که در کشور اجرا شده یا می
د به استفاده از مشاور در مرحله تعریف پروژه، تعیین محدوده یا توسط کارشناسان کارفرما (که 

گیرد یا از مشاورانی استفاده می
حی با برخی از مقدمات نظري، اقدام به تعریف پروژه 
کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و 

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

ي در سازمان انجام شود، وظیفه روشن کردن همه مجهوالت ااوالً با تصور اینکه تنها یکبار قرار است چنین پروژه
ها برعهده این پروژه گذاشته می

صورت غیرمنطقی افزایش داده و ریسک شکست آن را در همان مرحله تعریف 

بینی و تمهید سازمانی ویژه
گیرد. واحد یا پست سازمانی خاصی به

فرآیند معماري سازمانی چه در زمان اجرا و چه در دوره پیاده

ثالثاً تمهیدات الزم براي استقرار و اجراي مستمر راهبري معماري سازمانی 
شده و با عدم اتصال این نظام به سایر فرآیندها و نظامهاي معماري سازمانی است، از پیش اندیشیده ن

ریزي راهبردي و عملیاتی، مدیریت سبد پروژه
پروژه و مدیریت کیفیت، عمالً از اثربخشی معماري سازمانی در ایجاد تغییر و تحول سازمانی جلوگیري می

وکار و فناوري اطالعاتهاي کسب
(Business Capability)  ضروري و تیپ محسوب شده و نقش و مسئولیت

اکثر چارچوب شود. همچنین در
ها و نهادهاي پایش و مراقبت از هم

  اي یافته است.

هاي معماري سازمانی در کشور، چاره
به معماري سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندي به آن در ذهن مدیران و تصمیم

ترین عامل افزایش ریسکنی نیز مهم
طور کلی اشکاالت تعریف محدوده است. در هر پروژه معماري سازمانی، تعیین محدوده 

باید با توجه به عوامل متعددي مانند اهداف پروژه، کاربرد اصلی معماري سازمانی، اندازه و حجم سازمان
طور کلی و بلوغ فناوري اطالعات، ارتباط با سایر پروژه

هاي معماري سازمانی که در کشور اجرا شده یا می
د به استفاده از مشاور در مرحله تعریف پروژه، تعیین محدوده یا توسط کارشناسان کارفرما (که 

گیرد یا از مشاورانی استفاده میاي ندارند) صورت می
حی با برخی از مقدمات نظري، اقدام به تعریف پروژه صرف آشنایی سط

کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و 

COBIT .اشاره کرد  

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

اوالً با تصور اینکه تنها یکبار قرار است چنین پروژه
ها برعهده این پروژه گذاشته میسازمان و تهیه همه مستندات و مدل
صورت غیرمنطقی افزایش داده و ریسک شکست آن را در همان مرحله تعریف درنتیجه هزینه و زمان اجراي آن را به

بینی و تمهید سازمانی ویژهثانیاً با تصور عدم لزوم تداوم آن در آینده، پیش
گیرد. واحد یا پست سازمانی خاصی بهو دانش فنی به درون سازمان صورت نمی

فرآیند معماري سازمانی چه در زمان اجرا و چه در دوره پیادهشود و در نتیجه 
 ماند.

ثالثاً تمهیدات الزم براي استقرار و اجراي مستمر راهبري معماري سازمانی 
هاي معماري سازمانی است، از پیش اندیشیده ن

ریزي راهبردي و عملیاتی، مدیریت سبد پروژه
پروژه و مدیریت کیفیت، عمالً از اثربخشی معماري سازمانی در ایجاد تغییر و تحول سازمانی جلوگیري می

هاي کسبهاي مرجع الیه
(Business Capability)وکار 

شود. همچنین دراي براي آن درنظر گرفته می
ها و نهادهاي پایش و مراقبت از همکه به ایجاد نظام

اي یافته است.و رهنمودهاي معماري اختصاص دارد، جایگاه برجسته

هاي معماري سازمانی در کشور، چارهپروژه رسد براي افزایش اثربخشی و موفقیت
به معماري سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندي به آن در ذهن مدیران و تصمیم

نی نیز مهمهاي معماري سازما
طور کلی اشکاالت تعریف محدوده است. در هر پروژه معماري سازمانی، تعیین محدوده 

باید با توجه به عوامل متعددي مانند اهداف پروژه، کاربرد اصلی معماري سازمانی، اندازه و حجم سازمان
طور کلی و بلوغ فناوري اطالعات، ارتباط با سایر پروژهسازمانی، سوابق قبلی، میزان بلوغ سازمانی به

هاي معماري سازمانی که در کشور اجرا شده یا می
د به استفاده از مشاور در مرحله تعریف پروژه، تعیین محدوده یا توسط کارشناسان کارفرما (که 

اي ندارند) صورت می
صرف آشنایی سطهاي معماري سازمانی نداشته و به

کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و 

 TMF-Frameworx وCOBIT

هرگونه استفاده و انتشار

اوالً با تصور اینکه تنها یکبار قرار است چنین پروژه
سازمان و تهیه همه مستندات و مدل
درنتیجه هزینه و زمان اجراي آن را به

ثانیاً با تصور عدم لزوم تداوم آن در آینده، پیش
و دانش فنی به درون سازمان صورت نمی

شود و در نتیجه این فرآیند مشخص نمی
ماند.بهره میحمایت سازمانی الزم بی

ثالثاً تمهیدات الزم براي استقرار و اجراي مستمر راهبري معماري سازمانی 
هاي معماري سازمانی است، از پیش اندیشیده ن

ریزي راهبردي و عملیاتی، مدیریت سبد پروژههاي مدیریتی مانند برنامه
پروژه و مدیریت کیفیت، عمالً از اثربخشی معماري سازمانی در ایجاد تغییر و تحول سازمانی جلوگیري می

هاي مرجع الیهاقعیت این است که امروز در اکثر مدل
وکار فرآیند مستمر یا یک قابلیت کسب

اي براي آن درنظر گرفته می
EA Governance که به ایجاد نظام

و رهنمودهاي معماري اختصاص دارد، جایگاه برجسته

رسد براي افزایش اثربخشی و موفقیت
به معماري سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندي به آن در ذهن مدیران و تصمیم

  تعریف نادرست محدوده پروژه

هاي معماري سازماها، در مورد پروژه
طور کلی اشکاالت تعریف محدوده است. در هر پروژه معماري سازمانی، تعیین محدوده 

باید با توجه به عوامل متعددي مانند اهداف پروژه، کاربرد اصلی معماري سازمانی، اندازه و حجم سازمان
سازمانی، سوابق قبلی، میزان بلوغ سازمانی به

هاي معماري سازمانی که در کشور اجرا شده یا میصالح صورت گیرد. در اکثر پروژه
د به استفاده از مشاور در مرحله تعریف پروژه، تعیین محدوده یا توسط کارشناسان کارفرما (که تعریف پروژه یا عدم اعتقا

اي ندارند) صورت میبه مفاهیم معماري سازمانی احاطه
هاي معماري سازمانی نداشته و به

کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و 

APQC  ،Frameworx

هرگونه استفاده و انتشار

اوالً با تصور اینکه تنها یکبار قرار است چنین پروژه
سازمان و تهیه همه مستندات و مدل
درنتیجه هزینه و زمان اجراي آن را به

 برد.می

ثانیاً با تصور عدم لزوم تداوم آن در آینده، پیش
و دانش فنی به درون سازمان صورت نمی

این فرآیند مشخص نمی
حمایت سازمانی الزم بی

ثالثاً تمهیدات الزم براي استقرار و اجراي مستمر راهبري معماري سازمانی 
هاي معماري سازمانی است، از پیش اندیشیده ننتایج پروژه

هاي مدیریتی مانند برنامه
پروژه و مدیریت کیفیت، عمالً از اثربخشی معماري سازمانی در ایجاد تغییر و تحول سازمانی جلوگیري می

اقعیت این است که امروز در اکثر مدل
فرآیند مستمر یا یک قابلیت کسب

اي براي آن درنظر گرفته میسازمانی ویژه
EA Governance

و رهنمودهاي معماري اختصاص دارد، جایگاه برجسته

رسد براي افزایش اثربخشی و موفقیتنظر می
به معماري سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندي به آن در ذهن مدیران و تصمیم

تعریف نادرست محدوده پروژه

ها، در مورد پروژهمانند سایر پروژه
طور کلی اشکاالت تعریف محدوده است. در هر پروژه معماري سازمانی، تعیین محدوده محدوده پروژه یا به

باید با توجه به عوامل متعددي مانند اهداف پروژه، کاربرد اصلی معماري سازمانی، اندازه و حجم سازمان
سازمانی، سوابق قبلی، میزان بلوغ سازمانی به

صالح صورت گیرد. در اکثر پروژه
تعریف پروژه یا عدم اعتقا

به مفاهیم معماري سازمانی احاطه
هاي معماري سازمانی نداشته و بهدر اجراي پروژه

کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و 

                                         
FEA-  ،APQC-PCF

اوالً با تصور اینکه تنها یکبار قرار است چنین پروژه - 
سازمان و تهیه همه مستندات و مدل
درنتیجه هزینه و زمان اجراي آن را به

می باال
ثانیاً با تصور عدم لزوم تداوم آن در آینده، پیش - 

و دانش فنی به درون سازمان صورت نمی
این فرآیند مشخص نمی
حمایت سازمانی الزم بی

ثالثاً تمهیدات الزم براي استقرار و اجراي مستمر راهبري معماري سازمانی  - 
نتایج پروژه

هاي مدیریتی مانند برنامه
پروژه و مدیریت کیفیت، عمالً از اثربخشی معماري سازمانی در ایجاد تغییر و تحول سازمانی جلوگیري می

اقعیت این است که امروز در اکثر مدلو
فرآیند مستمر یا یک قابلیت کسب

سازمانی ویژه
EA Governanceمبحث 

و رهنمودهاي معماري اختصاص دارد، جایگاه برجسته

نظر میبه
به معماري سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندي به آن در ذهن مدیران و تصمیم» اي

  بشد.

  

تعریف نادرست محدوده پروژه  6

مانند سایر پروژه
محدوده پروژه یا به

باید با توجه به عوامل متعددي مانند اهداف پروژه، کاربرد اصلی معماري سازمانی، اندازه و حجم سازمان
سازمانی، سوابق قبلی، میزان بلوغ سازمانی به

صالح صورت گیرد. در اکثر پروژهذي
تعریف پروژه یا عدم اعتقا

به مفاهیم معماري سازمانی احاطه
در اجراي پروژه

کنند. در موارد متعددي نیز مشاهده شده کارفرما براي تعیین محدوده ابتدا پیشنهادهاي متعددي را از مشاوران و می

                                        
BRM-توان به عنوان مثال می
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آوري نموده و با تجمیع همه این پیشنهادها، حداکثر دامنه ممکن براي پروژه را براي تعریف 

است، موجب 
ها دسترس پروژه

هاي جدي مواجه سازد. همچنین ابهام در تعریف محدوده و خدمات 
صورت عمدي براي ایجاد حاشیه امن کارفرمایان 

شود، اهداف متعدد و گاه متناقض در 
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

در مقیاس 
ها و مفاهیم نظري 
حل به مدیران، نباید با پیروي کورکورانه و مکانیکی 

ها حل
صالحیت 

هاي معماري با دید پیروي مکانیکی از 
ها ه کاربرد این چارچوب

جاي کشف و حل مسائل واقعی صرف 

ها در فضاي 
هاي کشور اجرا شده 

ها به تعریف و اجراي 
- ها کمک می

رسانی این نتایج همچنین زمینه را براي 

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

 7 صفحه  

آوري نموده و با تجمیع همه این پیشنهادها، حداکثر دامنه ممکن براي پروژه را براي تعریف 

است، موجب » هرچه بزرگتر و بیشتر، بهتر
دسترس پروژههاي معماري سازمانی با آمادگی سازمانی و اهداف قابل

هاي جدي مواجه سازد. همچنین ابهام در تعریف محدوده و خدمات 
صورت عمدي براي ایجاد حاشیه امن کارفرمایان 

شود، اهداف متعدد و گاه متناقض در 
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

(problem  در مقیاس
ها و مفاهیم نظري 
حل به مدیران، نباید با پیروي کورکورانه و مکانیکی 

حلشده محدود گردد. فهم درست مسائل و خالقیت و نوآوري در ارائه راه
صالحیت هاست که تنها از عهده مشاوران کارآزموده و صاحب

هاي معماري با دید پیروي مکانیکی از 
ه کاربرد این چارچوب

جاي کشف و حل مسائل واقعی صرف 

ها در فضاي رسانی شایسته نتایج آن
هاي کشور اجرا شده 

ها به تعریف و اجراي 
ها کمک میها را نیز مشخص کرده و به دیگر سازمان

رسانی این نتایج همچنین زمینه را براي 

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

آوري نموده و با تجمیع همه این پیشنهادها، حداکثر دامنه ممکن براي پروژه را براي تعریف 

هرچه بزرگتر و بیشتر، بهتر
هاي معماري سازمانی با آمادگی سازمانی و اهداف قابل

هاي جدي مواجه سازد. همچنین ابهام در تعریف محدوده و خدمات 
صورت عمدي براي ایجاد حاشیه امن کارفرمایان 

شود، اهداف متعدد و گاه متناقض در 
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

(problem-solving)مبتنی بر نگرش حل مساله 

ها و مفاهیم نظري ها، ابزارها، تکنیک
حل به مدیران، نباید با پیروي کورکورانه و مکانیکی 

شده محدود گردد. فهم درست مسائل و خالقیت و نوآوري در ارائه راه
هاست که تنها از عهده مشاوران کارآزموده و صاحب

هاي معماري با دید پیروي مکانیکی از 
ه کاربرد این چارچوبهزین- ها با مسائل واقعی و تحلیل فایده

جاي کشف و حل مسائل واقعی صرف 

رسانی شایسته نتایج آن
هاي کشور اجرا شده عمومی است. با وجود آنکه تعداد زیادي پروژه معماري سازمانی در بیش از یک دهه اخیر در سازمان

  

ها به تعریف و اجراي موفقیت آنها) عالوه بر ترغیب سایر سازمان
ها را نیز مشخص کرده و به دیگر سازمان

رسانی این نتایج همچنین زمینه را براي 

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

آوري نموده و با تجمیع همه این پیشنهادها، حداکثر دامنه ممکن براي پروژه را براي تعریف 

هرچه بزرگتر و بیشتر، بهتر«هاي کارفرمایی که مبتنی بر دیدگاه 
هاي معماري سازمانی با آمادگی سازمانی و اهداف قابل

هاي جدي مواجه سازد. همچنین ابهام در تعریف محدوده و خدمات 
صورت عمدي براي ایجاد حاشیه امن کارفرمایان کننده و گاه به

شود، اهداف متعدد و گاه متناقض در هاي معماري سازمانی مشاهده می
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

  ها و مفاهیم نظري

مبتنی بر نگرش حل مساله 
ها، ابزارها، تکنیکها، متدولوژي

حل به مدیران، نباید با پیروي کورکورانه و مکانیکی 
شده محدود گردد. فهم درست مسائل و خالقیت و نوآوري در ارائه راه

هاست که تنها از عهده مشاوران کارآزموده و صاحب

هاي معماري با دید پیروي مکانیکی از گیري نتایج پروژه
ها با مسائل واقعی و تحلیل فایده

جاي کشف و حل مسائل واقعی صرف ها افزایش یافته و وقت و انرژي مشاور به

رسانی شایسته نتایج آنهاي معماري سازمانی در کشور، عدم انتشار و اطالع
عمومی است. با وجود آنکه تعداد زیادي پروژه معماري سازمانی در بیش از یک دهه اخیر در سازمان

  عمومی وجود ندارد.

موفقیت آنها) عالوه بر ترغیب سایر سازمان
ها را نیز مشخص کرده و به دیگر سازمان

رسانی این نتایج همچنین زمینه را براي هاي قبلی استفاده کنند. اطالع

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

آوري نموده و با تجمیع همه این پیشنهادها، حداکثر دامنه ممکن براي پروژه را براي تعریف 

هاي کارفرمایی که مبتنی بر دیدگاه 
هاي معماري سازمانی با آمادگی سازمانی و اهداف قابل

هاي جدي مواجه سازد. همچنین ابهام در تعریف محدوده و خدمات 
کننده و گاه بهدلیل عدم اشراف تعریف
   ها دارد.

هاي معماري سازمانی مشاهده می
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

ها و مفاهیم نظري ها/متدولوژي

(holistic)  مبتنی بر نگرش حل مساله
ها، متدولوژيسازمانی است. به همین دلیل هرچند این دیسپلین از چارچوب

حل به مدیران، نباید با پیروي کورکورانه و مکانیکی جوید، کاربرد آن براي حل مسائل سازمانی و ارائه راه
شده محدود گردد. فهم درست مسائل و خالقیت و نوآوري در ارائه راه

هاست که تنها از عهده مشاوران کارآزموده و صاحبمان

گیري نتایج پروژهدر صورتی که تعریف محدوده یا نظارت بر اجرا و تحویل
ها با مسائل واقعی و تحلیل فایدهها و الگوهاي نظري و بدون توجه به تناسب روش

ها افزایش یافته و وقت و انرژي مشاور به

  هاي معماري سازمانی

هاي معماري سازمانی در کشور، عدم انتشار و اطالع
عمومی است. با وجود آنکه تعداد زیادي پروژه معماري سازمانی در بیش از یک دهه اخیر در سازمان

عمومی وجود ندارد. ها و نتایج آنها در فضاي

موفقیت آنها) عالوه بر ترغیب سایر سازمانها (اعم از موفقیت یا عدم
ها را نیز مشخص کرده و به دیگر سازمانها، مخاطرات، مشکالت و عوامل عمده موفقیت این پروژه

هاي قبلی استفاده کنند. اطالع

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

آوري نموده و با تجمیع همه این پیشنهادها، حداکثر دامنه ممکن براي پروژه را براي تعریف 

هاي کارفرمایی که مبتنی بر دیدگاه 
هاي معماري سازمانی با آمادگی سازمانی و اهداف قابلشده براي اغلب پروژه

هاي جدي مواجه سازد. همچنین ابهام در تعریف محدوده و خدمات ها را با ریسک
دلیل عدم اشراف تعریف

ها دارد.شود، تاثیر بسیار مخربی بر موفقیت پروژه

هاي معماري سازمانی مشاهده میالگوي پرتکرار دیگري که در تعیین محدوده پروژه
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

ها/متدولوژي ي از چارچوب

(holistic)نگر معماري سازمانی ذاتاً یک دیسیپلین کل

سازمانی است. به همین دلیل هرچند این دیسپلین از چارچوب
جوید، کاربرد آن براي حل مسائل سازمانی و ارائه راه

شده محدود گردد. فهم درست مسائل و خالقیت و نوآوري در ارائه راههاي از پیش تعریف
مانیک بخش اساسی در کاربرد معماري سازمانی در ساز

در صورتی که تعریف محدوده یا نظارت بر اجرا و تحویل
ها و الگوهاي نظري و بدون توجه به تناسب روش

ها افزایش یافته و وقت و انرژي مشاور بهو الگوها صورت گیرد، ریسک این پروژه
  گردد.ها و مستندات غیرضروري می

هاي معماري سازمانی رسانی نتایج پروژه

هاي معماري سازمانی در کشور، عدم انتشار و اطالع
عمومی است. با وجود آنکه تعداد زیادي پروژه معماري سازمانی در بیش از یک دهه اخیر در سازمان

ها و نتایج آنها در فضاياست، اطالع دقیقی از فهرست این پروژه

ها (اعم از موفقیت یا عدم
ها، مخاطرات، مشکالت و عوامل عمده موفقیت این پروژه

هاي قبلی استفاده کنند. اطالعهاي مشابه، از تجارب سازمان
  سازد.

هرگونه استفاده و انتشار

آوري نموده و با تجمیع همه این پیشنهادها، حداکثر دامنه ممکن براي پروژه را براي تعریف 
  دهد!حدوده مورد استفاده قرار می

هاي کارفرمایی که مبتنی بر دیدگاه یک ذهنیت نادرست در میان سازمان
شده براي اغلب پروژه

ها را با ریسکو اجراي این پروژه
دلیل عدم اشراف تعریفموردانتظار مجري پروژه که گاه به

شود، تاثیر بسیار مخربی بر موفقیت پروژه

الگوي پرتکرار دیگري که در تعیین محدوده پروژه
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

ي از چارچوبتاکید بیش از حد بر پیرو

معماري سازمانی ذاتاً یک دیسیپلین کل
سازمانی است. به همین دلیل هرچند این دیسپلین از چارچوب

جوید، کاربرد آن براي حل مسائل سازمانی و ارائه راه
هاي از پیش تعریفها و قالب

یک بخش اساسی در کاربرد معماري سازمانی در ساز

در صورتی که تعریف محدوده یا نظارت بر اجرا و تحویل
ها و الگوهاي نظري و بدون توجه به تناسب روش

و الگوها صورت گیرد، ریسک این پروژه
ها و مستندات غیرضروري می

رسانی نتایج پروژه

هاي معماري سازمانی در کشور، عدم انتشار و اطالعاي پروژه
عمومی است. با وجود آنکه تعداد زیادي پروژه معماري سازمانی در بیش از یک دهه اخیر در سازمان

است، اطالع دقیقی از فهرست این پروژه

ها (اعم از موفقیت یا عدمشده نتایج پروژه
ها، مخاطرات، مشکالت و عوامل عمده موفقیت این پروژه

هاي مشابه، از تجارب سازمان
سازد.هاي مرجع بخشی مهیا می

هرگونه استفاده و انتشار

آوري نموده و با تجمیع همه این پیشنهادها، حداکثر دامنه ممکن براي پروژه را براي تعریف مجریان مختلف جمع
حدوده مورد استفاده قرار می

یک ذهنیت نادرست در میان سازمان
شده براي اغلب پروژهشود محدوده تعریف

و اجراي این پروژه تناسب نداشته باشد
موردانتظار مجري پروژه که گاه به

شود، تاثیر بسیار مخربی بر موفقیت پروژهایجاد می

الگوي پرتکرار دیگري که در تعیین محدوده پروژه
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

  گردد.ها می

تاکید بیش از حد بر پیرو

معماري سازمانی ذاتاً یک دیسیپلین کل
سازمانی است. به همین دلیل هرچند این دیسپلین از چارچوب

جوید، کاربرد آن براي حل مسائل سازمانی و ارائه راهمیمتعددي بهره
ها و قالباز این چارچوب

یک بخش اساسی در کاربرد معماري سازمانی در ساز
  آید. 

در صورتی که تعریف محدوده یا نظارت بر اجرا و تحویل
ها و الگوهاي نظري و بدون توجه به تناسب روش

و الگوها صورت گیرد، ریسک این پروژه
ها و مستندات غیرضروري میایجاد و ارائه مدل

رسانی نتایج پروژه عدم انتشار و اطالع

اي پروژهیکی از اشکاالت زمینه
عمومی است. با وجود آنکه تعداد زیادي پروژه معماري سازمانی در بیش از یک دهه اخیر در سازمان

است، اطالع دقیقی از فهرست این پروژه

شده نتایج پروژهانتشار کنترل
ها، مخاطرات، مشکالت و عوامل عمده موفقیت این پروژهاین پروژه

هاي مشابه، از تجارب سازمانژهکند در اجراي پرو
هاي مرجع بخشی مهیا میتعریف مدل

مجریان مختلف جمع
حدوده مورد استفاده قرار میم

یک ذهنیت نادرست در میان سازمان
شود محدوده تعریفمی

تناسب نداشته باشد
موردانتظار مجري پروژه که گاه به

ایجاد می

الگوي پرتکرار دیگري که در تعیین محدوده پروژه
تعریف این پروژهاست که منجر به گستردگی بیش از حد دامنه وظایف مجري، افزایش زمان و هزینه و نهایتاً شکست 

ها میپروژه

  

تاکید بیش از حد بر پیرو  7

معماري سازمانی ذاتاً یک دیسیپلین کل
سازمانی است. به همین دلیل هرچند این دیسپلین از چارچوب

متعددي بهره
از این چارچوب

یک بخش اساسی در کاربرد معماري سازمانی در ساز
آید. برمی

در صورتی که تعریف محدوده یا نظارت بر اجرا و تحویل
ها و الگوهاي نظري و بدون توجه به تناسب روشچارچوب

و الگوها صورت گیرد، ریسک این پروژه
ایجاد و ارائه مدل

  

عدم انتشار و اطالع  8

یکی از اشکاالت زمینه
عمومی است. با وجود آنکه تعداد زیادي پروژه معماري سازمانی در بیش از یک دهه اخیر در سازمان

است، اطالع دقیقی از فهرست این پروژه

انتشار کنترل
این پروژه

کند در اجراي پرو
تعریف مدل
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همه شرط اساسی موفقیت 
-اي دارد. پروژه

هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 
وکار و 
توان به نتیجه 

ت پروژه کارفرمایی قوي است که بتواند عالوه بر کنترل و 

گیرد، حمایت 

سازي که ضامن اثربخشی پروژه است، 

ویژه در بخش دولتی) تعریف و اجرا شده است، متاسفانه این تعهد و 
گیرد و مدیریت ارشد حداکثر در حد یک یا 
همین دلیل نیز اراده الزم براي تغییر 

هاي معماري سازمانی و 
ها موثر باشد، وجود الزام قانونی براي تدوین معماري سازمانی است. بدون وجود چنین الزامی، عزم و 
آید یا بسته به سلیقه و تصمیم 
هاي دولتی کشور ما امر شایعی است)، اجراي 

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام
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 8 صفحه  

شرط اساسی موفقیت 
اي دارد. پروژهکننده

هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 
وکار و تلفی از کارفرما (از مدیریت ارشد گرفته تا کارشناسان کسب

توان به نتیجه واحدهاي فناوري اطالعات) است. بدون برقراري این ارتباط و انتقال دوسویه اطالعات بین دو طرف، نمی

ت پروژه کارفرمایی قوي است که بتواند عالوه بر کنترل و 
 هدایت تیم مجري، عناصر الزم از سازمان کارفرمایی را نیز در جهت اجراي صحیح پروژه همسو و هماهنگ نماید.

گیرد، حمایت ویژه الیه راهبردي آن را در برمی

 الزام بدنه سازمان به همکاري در اجراي پروژه و پذیرش و تبعیت از نتایج آن وظیفه مدیریت ارشد است.

سازي که ضامن اثربخشی پروژه است، 

ویژه در بخش دولتی) تعریف و اجرا شده است، متاسفانه این تعهد و 
گیرد و مدیریت ارشد حداکثر در حد یک یا 
همین دلیل نیز اراده الزم براي تغییر 

هاي معماري سازمانی و 
ها موثر باشد، وجود الزام قانونی براي تدوین معماري سازمانی است. بدون وجود چنین الزامی، عزم و 
آید یا بسته به سلیقه و تصمیم 
هاي دولتی کشور ما امر شایعی است)، اجراي 

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

شرط اساسی موفقیت یک پیش
کنندههاي معماري سازمانی تاثیر تعیین

هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 
تلفی از کارفرما (از مدیریت ارشد گرفته تا کارشناسان کسب

واحدهاي فناوري اطالعات) است. بدون برقراري این ارتباط و انتقال دوسویه اطالعات بین دو طرف، نمی

ت پروژه کارفرمایی قوي است که بتواند عالوه بر کنترل و 
هدایت تیم مجري، عناصر الزم از سازمان کارفرمایی را نیز در جهت اجراي صحیح پروژه همسو و هماهنگ نماید.

ویژه الیه راهبردي آن را در برمی

 گیریهاي کالن سازمان باید توسط مدیریت ارشد در اختیار مشاور قرار گیرد.

 ا تائید و تصویب مدیریت ارشد صورت گیرد.

الزام بدنه سازمان به همکاري در اجراي پروژه و پذیرش و تبعیت از نتایج آن وظیفه مدیریت ارشد است.
سازي که ضامن اثربخشی پروژه است، 

ویژه در بخش دولتی) تعریف و اجرا شده است، متاسفانه این تعهد و 
گیرد و مدیریت ارشد حداکثر در حد یک یا 
همین دلیل نیز اراده الزم براي تغییر 

هاي معماري سازمانی و راي پروژهتواند در تعهد مدیریت ارشد نسبت به اج
ها موثر باشد، وجود الزام قانونی براي تدوین معماري سازمانی است. بدون وجود چنین الزامی، عزم و 

آید یا بسته به سلیقه و تصمیم وجود نمی
هاي دولتی کشور ما امر شایعی است)، اجراي 

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

Acquisition Capability ( یک پیش
هاي معماري سازمانی تاثیر تعیین

هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 
تلفی از کارفرما (از مدیریت ارشد گرفته تا کارشناسان کسب

واحدهاي فناوري اطالعات) است. بدون برقراري این ارتباط و انتقال دوسویه اطالعات بین دو طرف، نمی

ت پروژه کارفرمایی قوي است که بتواند عالوه بر کنترل و 
هدایت تیم مجري، عناصر الزم از سازمان کارفرمایی را نیز در جهت اجراي صحیح پروژه همسو و هماهنگ نماید.

  عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی

ویژه الیه راهبردي آن را در برمیکه کلیت سازمان و به
  هاي معماري سازمانی دارد.

گیریهاي کالن سازمان باید توسط مدیریت ارشد در اختیار مشاور قرار گیرد.
ا تائید و تصویب مدیریت ارشد صورت گیرد.

الزام بدنه سازمان به همکاري در اجراي پروژه و پذیرش و تبعیت از نتایج آن وظیفه مدیریت ارشد است.
سازي که ضامن اثربخشی پروژه است، تضمین همراستایی تصمیمات مدیریتی با رهنمودهاي معماري در دوره پیاده

ویژه در بخش دولتی) تعریف و اجرا شده است، متاسفانه این تعهد و 
گیرد و مدیریت ارشد حداکثر در حد یک یا هاي میانی صورت می
همین دلیل نیز اراده الزم براي تغییر کند. بهات ارائه نتایج در پروژه مشارکت می

تواند در تعهد مدیریت ارشد نسبت به اج
ها موثر باشد، وجود الزام قانونی براي تدوین معماري سازمانی است. بدون وجود چنین الزامی، عزم و 

وجود نمیهاي معماري سازمانی به
هاي دولتی کشور ما امر شایعی است)، اجراي مدیر ارشد ایجاد شده و با تغییر زودهنگام مدیریت (که در سازمان

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

Acquisition Capability

هاي معماري سازمانی تاثیر تعیینهاست، نبود این ظرفیت در عدم موفقیت پروژه
هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 

تلفی از کارفرما (از مدیریت ارشد گرفته تا کارشناسان کسب
واحدهاي فناوري اطالعات) است. بدون برقراري این ارتباط و انتقال دوسویه اطالعات بین دو طرف، نمی

ت پروژه کارفرمایی قوي است که بتواند عالوه بر کنترل و برقراري ارتباط بین کارفرما و مجري، مستلزم اعمال یک مدیری
هدایت تیم مجري، عناصر الزم از سازمان کارفرمایی را نیز در جهت اجراي صحیح پروژه همسو و هماهنگ نماید.

عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی

که کلیت سازمان و به
هاي معماري سازمانی دارد.

گیریهاي کالن سازمان باید توسط مدیریت ارشد در اختیار مشاور قرار گیرد.
ا تائید و تصویب مدیریت ارشد صورت گیرد.

الزام بدنه سازمان به همکاري در اجراي پروژه و پذیرش و تبعیت از نتایج آن وظیفه مدیریت ارشد است.
تضمین همراستایی تصمیمات مدیریتی با رهنمودهاي معماري در دوره پیاده

ویژه در بخش دولتی) تعریف و اجرا شده است، متاسفانه این تعهد و 
هاي میانی صورت می
ات ارائه نتایج در پروژه مشارکت می

  گردد.

تواند در تعهد مدیریت ارشد نسبت به اج
ها موثر باشد، وجود الزام قانونی براي تدوین معماري سازمانی است. بدون وجود چنین الزامی، عزم و 

هاي معماري سازمانی به
مدیر ارشد ایجاد شده و با تغییر زودهنگام مدیریت (که در سازمان

  گیرد.

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

Acquisition Capabilityهرچند وجود ظرفیت کارفرمایی (بلوغ قابلیت اکتساب 

هاست، نبود این ظرفیت در عدم موفقیت پروژه
هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 

تلفی از کارفرما (از مدیریت ارشد گرفته تا کارشناسان کسبارتباط تنگاتنگ بین مشاور (مجري) و عناصر مخ
واحدهاي فناوري اطالعات) است. بدون برقراري این ارتباط و انتقال دوسویه اطالعات بین دو طرف، نمی

برقراري ارتباط بین کارفرما و مجري، مستلزم اعمال یک مدیری
هدایت تیم مجري، عناصر الزم از سازمان کارفرمایی را نیز در جهت اجراي صحیح پروژه همسو و هماهنگ نماید.

عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی

که کلیت سازمان و به دلیل ماهیت حوزه کاربرد معماري سازمانی
هاي معماري سازمانی دارد.اي در موفقیت پروژه

گیریهاي کالن سازمان باید توسط مدیریت ارشد در اختیار مشاور قرار گیرد.
ا تائید و تصویب مدیریت ارشد صورت گیرد.طراحی معماري مطلوب باید در تعامل نزدیک و ب

الزام بدنه سازمان به همکاري در اجراي پروژه و پذیرش و تبعیت از نتایج آن وظیفه مدیریت ارشد است.
تضمین همراستایی تصمیمات مدیریتی با رهنمودهاي معماري در دوره پیاده

  آید.

ویژه در بخش دولتی) تعریف و اجرا شده است، متاسفانه این تعهد و هاي معماري سازمانی که در کشور (به
هاي میانی صورت میشود. تعریف پروژه معموالً در الیه

ات ارائه نتایج در پروژه مشارکت می
گردد.هاي پائینی منتقل نمی

  عدم الزام قانونی براي معماري سازمانی

تواند در تعهد مدیریت ارشد نسبت به اجویژه در بخش دولتی) می
ها موثر باشد، وجود الزام قانونی براي تدوین معماري سازمانی است. بدون وجود چنین الزامی، عزم و 

هاي معماري سازمانی بهاراده جدي براي تعریف، اجرا و پیگیري نتایج پروژه
مدیر ارشد ایجاد شده و با تغییر زودهنگام مدیریت (که در سازمان

گیرد.الشعاع قرار می

هرگونه استفاده و انتشار

  نبود ظرفیت کارفرمایی

هرچند وجود ظرفیت کارفرمایی (بلوغ قابلیت اکتساب 
هاست، نبود این ظرفیت در عدم موفقیت پروژه

هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 
ارتباط تنگاتنگ بین مشاور (مجري) و عناصر مخ

واحدهاي فناوري اطالعات) است. بدون برقراري این ارتباط و انتقال دوسویه اطالعات بین دو طرف، نمی
  اثربخشی از پروژه امیدوار بود. 

برقراري ارتباط بین کارفرما و مجري، مستلزم اعمال یک مدیری
هدایت تیم مجري، عناصر الزم از سازمان کارفرمایی را نیز در جهت اجراي صحیح پروژه همسو و هماهنگ نماید.

عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی

دلیل ماهیت حوزه کاربرد معماري سازمانی
اي در موفقیت پروژه

گیریهاي کالن سازمان باید توسط مدیریت ارشد در اختیار مشاور قرار گیرد.
طراحی معماري مطلوب باید در تعامل نزدیک و ب

الزام بدنه سازمان به همکاري در اجراي پروژه و پذیرش و تبعیت از نتایج آن وظیفه مدیریت ارشد است.
تضمین همراستایی تصمیمات مدیریتی با رهنمودهاي معماري در دوره پیاده

آید.برمیتنها از عهده مدیریت ارشد 

هاي معماري سازمانی که در کشور (به
شود. تعریف پروژه معموالً در الیه

ات ارائه نتایج در پروژه مشارکت میدو مصاحبه یا حضور نمایشی در جلس
هاي پائینی منتقل نمیمبتنی بر نتایج پروژه به الیه

عدم الزام قانونی براي معماري سازمانی

ویژه در بخش دولتی) می
ها موثر باشد، وجود الزام قانونی براي تدوین معماري سازمانی است. بدون وجود چنین الزامی، عزم و 

اراده جدي براي تعریف، اجرا و پیگیري نتایج پروژه
مدیر ارشد ایجاد شده و با تغییر زودهنگام مدیریت (که در سازمان

الشعاع قرار میبرداري از نتایج آن تحت

هرگونه استفاده و انتشار

نبود ظرفیت کارفرمایی

هرچند وجود ظرفیت کارفرمایی (بلوغ قابلیت اکتساب 
هاست، نبود این ظرفیت در عدم موفقیت پروژهها در سازمان

هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 
ارتباط تنگاتنگ بین مشاور (مجري) و عناصر مخ

واحدهاي فناوري اطالعات) است. بدون برقراري این ارتباط و انتقال دوسویه اطالعات بین دو طرف، نمی
اثربخشی از پروژه امیدوار بود. 

برقراري ارتباط بین کارفرما و مجري، مستلزم اعمال یک مدیری
هدایت تیم مجري، عناصر الزم از سازمان کارفرمایی را نیز در جهت اجراي صحیح پروژه همسو و هماهنگ نماید.

عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی

دلیل ماهیت حوزه کاربرد معماري سازمانی
اي در موفقیت پروژهمدیریت ارشد نقش ویژه

گیریهاي کالن سازمان باید توسط مدیریت ارشد در اختیار مشاور قرار گیرد.راهبردها و جهت
طراحی معماري مطلوب باید در تعامل نزدیک و ب

الزام بدنه سازمان به همکاري در اجراي پروژه و پذیرش و تبعیت از نتایج آن وظیفه مدیریت ارشد است.
تضمین همراستایی تصمیمات مدیریتی با رهنمودهاي معماري در دوره پیاده

تنها از عهده مدیریت ارشد 

هاي معماري سازمانی که در کشور (بهدر اکثر پروژه
شود. تعریف پروژه معموالً در الیهحمایت مشاهده نمی

دو مصاحبه یا حضور نمایشی در جلس
مبتنی بر نتایج پروژه به الیه

عدم الزام قانونی براي معماري سازمانی

ویژه در بخش دولتی) مییکی از عواملی که (به
ها موثر باشد، وجود الزام قانونی براي تدوین معماري سازمانی است. بدون وجود چنین الزامی، عزم و التزام به نتایج آن

اراده جدي براي تعریف، اجرا و پیگیري نتایج پروژه
مدیر ارشد ایجاد شده و با تغییر زودهنگام مدیریت (که در سازمان

برداري از نتایج آن تحتپروژه و بهره

  

نبود ظرفیت کارفرمایی  9

هرچند وجود ظرفیت کارفرمایی (بلوغ قابلیت اکتساب 
ها در سازمانپروژه

هاي معماري سازمانی هم در مرحله شناسایی وضعیت موجود و هم در مرحله طراحی وضعیت مطلوب مستلزم تعامل و 
ارتباط تنگاتنگ بین مشاور (مجري) و عناصر مخ

واحدهاي فناوري اطالعات) است. بدون برقراري این ارتباط و انتقال دوسویه اطالعات بین دو طرف، نمی
اثربخشی از پروژه امیدوار بود. 

برقراري ارتباط بین کارفرما و مجري، مستلزم اعمال یک مدیری
هدایت تیم مجري، عناصر الزم از سازمان کارفرمایی را نیز در جهت اجراي صحیح پروژه همسو و هماهنگ نماید.

  

عدم باور، تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به معماري سازمانی  10

دلیل ماهیت حوزه کاربرد معماري سازمانیبه
مدیریت ارشد نقش ویژه

راهبردها و جهت - 
طراحی معماري مطلوب باید در تعامل نزدیک و ب - 
الزام بدنه سازمان به همکاري در اجراي پروژه و پذیرش و تبعیت از نتایج آن وظیفه مدیریت ارشد است. - 
تضمین همراستایی تصمیمات مدیریتی با رهنمودهاي معماري در دوره پیاده - 

تنها از عهده مدیریت ارشد 

در اکثر پروژه
حمایت مشاهده نمی

دو مصاحبه یا حضور نمایشی در جلس
مبتنی بر نتایج پروژه به الیه

  

عدم الزام قانونی براي معماري سازمانی  11

یکی از عواملی که (به
التزام به نتایج آن

اراده جدي براي تعریف، اجرا و پیگیري نتایج پروژه
مدیر ارشد ایجاد شده و با تغییر زودهنگام مدیریت (که در سازمانفردي 

پروژه و بهره
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ها را ارتقاء 
هاي اي است. در مورد صنایعی که مشابهت نسبتاً بیشتري با سازمان

بیشتر 
هاي مرجع 
سازي وضعیت 
بگذرد که اثر سوئی بر زمان و کیفیت نتایج پروژه 

دلیل اشکال در تعیین محدوده پروژه یا خطاي 
هایی براي تدوین معماري موجود و مطلوب انتخاب شده که تناسبی 
هایی بیش از حد الزم براي دستیابی به اهداف پروژه تولید 
ی معماري کالن 
شود. در هر دو حالت، این عدم تناسب اثر 

هاي خود از ابعاد ساختاري، فرآیندي، دانشی، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی داراي 
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 
ئین بلوغ سازمانی است، چندان موثر نخواهد بود 
هاي معماري 
از شرح 
کنند که در بسیاري از موارد، نتایج آن با 

ویژه در شرایطی که واحد متولی اجراي آن در 
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 
مزیت رقابتی، بلکه 
- تناسب با این دیدگاه، در جایگاهی قرار می

آمیز گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام
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ها را ارتقاء افزایش داده و کیفیت نتایج آن
اي است. در مورد صنایعی که مشابهت نسبتاً بیشتري با سازمان

بیشتر  المللی وجود دارد، اما
هاي مرجع هاي دولتی) عدم وجود مدل

سازي وضعیت شود بخش زیادي از وقت و انرژي مشاوران معماري به شناخت و مدل
بگذرد که اثر سوئی بر زمان و کیفیت نتایج پروژه 

دلیل اشکال در تعیین محدوده پروژه یا خطاي 
هایی براي تدوین معماري موجود و مطلوب انتخاب شده که تناسبی 
هایی بیش از حد الزم براي دستیابی به اهداف پروژه تولید 

ی معماري کالن هایی که هدف آنها طراح
شود. در هر دو حالت، این عدم تناسب اثر 

هاي خود از ابعاد ساختاري، فرآیندي، دانشی، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی داراي 
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 
ئین بلوغ سازمانی است، چندان موثر نخواهد بود 

هاي معماري اي سطحی مفید و مناسب نیست. عارضه فراگیري که در پروژه
از شرح  ها، اعم از بزرگ و کوچک و بالغ و نابالغ،

کنند که در بسیاري از موارد، نتایج آن با 

ویژه در شرایطی که واحد متولی اجراي آن در 
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 

مزیت رقابتی، بلکه عنوان یک عامل بالقوه کسب 
تناسب با این دیدگاه، در جایگاهی قرار می

گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

افزایش داده و کیفیت نتایج آن
اي است. در مورد صنایعی که مشابهت نسبتاً بیشتري با سازمان

المللی وجود دارد، اماهاي مرجع بین
هاي دولتی) عدم وجود مدل

شود بخش زیادي از وقت و انرژي مشاوران معماري به شناخت و مدل
بگذرد که اثر سوئی بر زمان و کیفیت نتایج پروژه 

دلیل اشکال در تعیین محدوده پروژه یا خطاي 
هایی براي تدوین معماري موجود و مطلوب انتخاب شده که تناسبی 
هایی بیش از حد الزم براي دستیابی به اهداف پروژه تولید 

هایی که هدف آنها طراح
شود. در هر دو حالت، این عدم تناسب اثر 

هاي خود از ابعاد ساختاري، فرآیندي، دانشی، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی داراي 
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 
ئین بلوغ سازمانی است، چندان موثر نخواهد بود 

اي سطحی مفید و مناسب نیست. عارضه فراگیري که در پروژه
ها، اعم از بزرگ و کوچک و بالغ و نابالغ،

کنند که در بسیاري از موارد، نتایج آن با 

ویژه در شرایطی که واحد متولی اجراي آن در 
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 

عنوان یک عامل بالقوه کسب 
تناسب با این دیدگاه، در جایگاهی قرار می

گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

افزایش داده و کیفیت نتایج آن هاي معماري سازمانی را
اي است. در مورد صنایعی که مشابهت نسبتاً بیشتري با سازمان

هاي مرجع بینالمللی دارد (مانند بانک، بیمه، مخابرات، ...) امکان استفاده از مدل
هاي دولتی) عدم وجود مدلالمللی ندارند (مانند سازمان

شود بخش زیادي از وقت و انرژي مشاوران معماري به شناخت و مدل
بگذرد که اثر سوئی بر زمان و کیفیت نتایج پروژه 

دلیل اشکال در تعیین محدوده پروژه یا خطاي هاي معماري سازمانی که در کشور انجام شده است، به
هایی براي تدوین معماري موجود و مطلوب انتخاب شده که تناسبی 
هایی بیش از حد الزم براي دستیابی به اهداف پروژه تولید 

هایی که هدف آنها طراحوکار در پروژه
شود. در هر دو حالت، این عدم تناسب اثر هایی که براي دستیابی به اهداف نهایی پروژه الزم است تولید نمی

  هاي معماري

هاي خود از ابعاد ساختاري، فرآیندي، دانشی، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی داراي 
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 

ئین بلوغ سازمانی است، چندان موثر نخواهد بود پروژه معماري سازمانی مفصل و فراگیر در سازمانی که در درجات پا
اي سطحی مفید و مناسب نیست. عارضه فراگیري که در پروژه

ها، اعم از بزرگ و کوچک و بالغ و نابالغ،شود، این است که تقریباً همه سازمان
کنند که در بسیاري از موارد، نتایج آن با هاي معماري سازمانی استفاده می

ویژه در شرایطی که واحد متولی اجراي آن در عماري سازمانی، به
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 

عنوان یک عامل بالقوه کسب در بدنه سازمان است. در اکثر سازمانهاي کشور ما، فناوري اطالعات نه به
تناسب با این دیدگاه، در جایگاهی قرار میوکار محسوب شده و واحدهاي فناوري اطالعات هم به

گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

هاي معماري سازمانی را
اي است. در مورد صنایعی که مشابهت نسبتاً بیشتري با سازمان

المللی دارد (مانند بانک، بیمه، مخابرات، ...) امکان استفاده از مدل
المللی ندارند (مانند سازمان

شود بخش زیادي از وقت و انرژي مشاوران معماري به شناخت و مدل
(from scratch)  بگذرد که اثر سوئی بر زمان و کیفیت نتایج پروژه

هاي معماري سازمانی که در کشور انجام شده است، به
هایی براي تدوین معماري موجود و مطلوب انتخاب شده که تناسبی 

هایی بیش از حد الزم براي دستیابی به اهداف پروژه تولید با اهداف اصلی پروژه نداشته است. به این معنی که یا مدل
وکار در پروژهسازي جزئیات گردش کار فرآیندهاي کسب

هایی که براي دستیابی به اهداف نهایی پروژه الزم است تولید نمی

هاي معماري عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه

هاي خود از ابعاد ساختاري، فرآیندي، دانشی، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی داراي 
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 

پروژه معماري سازمانی مفصل و فراگیر در سازمانی که در درجات پا
اي سطحی مفید و مناسب نیست. عارضه فراگیري که در پروژه

شود، این است که تقریباً همه سازمان
هاي معماري سازمانی استفاده می

  ها نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان

عماري سازمانی، به
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 

در بدنه سازمان است. در اکثر سازمانهاي کشور ما، فناوري اطالعات نه به
وکار محسوب شده و واحدهاي فناوري اطالعات هم به

گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

هاي معماري سازمانی رایکی از عواملی که ممکن است سرعت اجراي پروژه
اي است. در مورد صنایعی که مشابهت نسبتاً بیشتري با سازمانهاي مرجع بخشی و الیه

المللی دارد (مانند بانک، بیمه، مخابرات، ...) امکان استفاده از مدل
المللی ندارند (مانند سازمانهاي بینهایی که مشابه دقیقی در سازمان

شود بخش زیادي از وقت و انرژي مشاوران معماري به شناخت و مدل
(cratchموجود یا طراحی وضعیت مطلوب سازمان از صفر 

  ها با اهداف پروژه

هاي معماري سازمانی که در کشور انجام شده است، به
هایی براي تدوین معماري موجود و مطلوب انتخاب شده که تناسبی مشاور در تدقیق محدوده و روش، چارچوب و مدل

با اهداف اصلی پروژه نداشته است. به این معنی که یا مدل
سازي جزئیات گردش کار فرآیندهاي کسب

هایی که براي دستیابی به اهداف نهایی پروژه الزم است تولید نمی
  ها داشته است.

عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه

هاي خود از ابعاد ساختاري، فرآیندي، دانشی، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی داراي 
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 

پروژه معماري سازمانی مفصل و فراگیر در سازمانی که در درجات پا
اي سطحی مفید و مناسب نیست. عارضه فراگیري که در پروژههمانطور که در یک سازمان بالغ، اجراي پروژه

شود، این است که تقریباً همه سازمان
هاي معماري سازمانی استفاده میخدمات نسبتاً مشابهی براي تعریف پروژه

  انتظارات قبلی از اجراي پروژه متفاوت است.

نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان

عماري سازمانی، بههاي مکننده در موفقیت پروژه
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 

در بدنه سازمان است. در اکثر سازمانهاي کشور ما، فناوري اطالعات نه به
وکار محسوب شده و واحدهاي فناوري اطالعات هم به

گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت

هرگونه استفاده و انتشار

  هاي مرجع

یکی از عواملی که ممکن است سرعت اجراي پروژه
هاي مرجع بخشی و الیه

المللی دارد (مانند بانک، بیمه، مخابرات، ...) امکان استفاده از مدل
هایی که مشابه دقیقی در سازمان

شود بخش زیادي از وقت و انرژي مشاوران معماري به شناخت و مدلمناسب در سطح ملی باعث می
موجود یا طراحی وضعیت مطلوب سازمان از صفر 

ها با اهداف پروژه عدم تناسب چارچوب و مدل

هاي معماري سازمانی که در کشور انجام شده است، به
مشاور در تدقیق محدوده و روش، چارچوب و مدل

با اهداف اصلی پروژه نداشته است. به این معنی که یا مدل
سازي جزئیات گردش کار فرآیندهاي کسب

هایی که براي دستیابی به اهداف نهایی پروژه الزم است تولید نمی
ها داشته است.اي در عدم موفقیت پروژه

عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه

هاي خود از ابعاد ساختاري، فرآیندي، دانشی، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی داراي ه به دارائی
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 

پروژه معماري سازمانی مفصل و فراگیر در سازمانی که در درجات پا
همانطور که در یک سازمان بالغ، اجراي پروژه

شود، این است که تقریباً همه سازمانتکرار مشاهده می
خدمات نسبتاً مشابهی براي تعریف پروژه

انتظارات قبلی از اجراي پروژه متفاوت است.

نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان

کننده در موفقیت پروژه
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 

در بدنه سازمان است. در اکثر سازمانهاي کشور ما، فناوري اطالعات نه به
وکار محسوب شده و واحدهاي فناوري اطالعات هم به

گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت

هرگونه استفاده و انتشار

هاي مرجع عدم استفاده از مدل

یکی از عواملی که ممکن است سرعت اجراي پروژه
هاي مرجع بخشی و الیهبخشد، استفاده از مدل

المللی دارد (مانند بانک، بیمه، مخابرات، ...) امکان استفاده از مدلمشابه بین
هایی که مشابه دقیقی در سازمان

مناسب در سطح ملی باعث می
موجود یا طراحی وضعیت مطلوب سازمان از صفر 

عدم تناسب چارچوب و مدل

هاي معماري سازمانی که در کشور انجام شده است، بهدر بسیاري از پروژه
مشاور در تدقیق محدوده و روش، چارچوب و مدل

با اهداف اصلی پروژه نداشته است. به این معنی که یا مدل
سازي جزئیات گردش کار فرآیندهاي کسبگردد (مانند مدل

هایی که براي دستیابی به اهداف نهایی پروژه الزم است تولید نمیاست) یا مدل
اي در عدم موفقیت پروژهکننده

عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه

ه به دارائیهر سازمانی با توج
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 

پروژه معماري سازمانی مفصل و فراگیر در سازمانی که در درجات پا
همانطور که در یک سازمان بالغ، اجراي پروژه

تکرار مشاهده میسازمانی کشور به
خدمات نسبتاً مشابهی براي تعریف پروژه

انتظارات قبلی از اجراي پروژه متفاوت است.

نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان

کننده در موفقیت پروژهیکی از نکات تعیین
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 

در بدنه سازمان است. در اکثر سازمانهاي کشور ما، فناوري اطالعات نه به
وکار محسوب شده و واحدهاي فناوري اطالعات هم بهعنوان پشتیبان کسب

گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت

عدم استفاده از مدل  12

یکی از عواملی که ممکن است سرعت اجراي پروژه
بخشد، استفاده از مدل

مشابه بین
هایی که مشابه دقیقی در سازمانسازمان

مناسب در سطح ملی باعث می
موجود یا طراحی وضعیت مطلوب سازمان از صفر 

  دارد.

  

عدم تناسب چارچوب و مدل  13

در بسیاري از پروژه
مشاور در تدقیق محدوده و روش، چارچوب و مدل

با اهداف اصلی پروژه نداشته است. به این معنی که یا مدل
گردد (مانند مدلمی

است) یا مدل
کنندهتعیین

  

عدم توجه به بلوغ سازمانی در تعریف و اجراي پروژه  14

هر سازمانی با توج
سطحی از بلوغ و آمادگی سازمانی است که در تعریف و اجراي پروژه معماري سازمانی باید به آن توجه داشت. اجراي یک 

پروژه معماري سازمانی مفصل و فراگیر در سازمانی که در درجات پا
همانطور که در یک سازمان بالغ، اجراي پروژه

سازمانی کشور به
خدمات نسبتاً مشابهی براي تعریف پروژه

انتظارات قبلی از اجراي پروژه متفاوت است.

  

نقش و جایگاه نامناسب فناوري اطالعات در سازمان  15

یکی از نکات تعیین
سازمان، واحد مدیریت فناوري اطالعات است (یعنی شرایطی که در کشور ما عمومیت دارد)، نقش و جایگاه این واحدها 

در بدنه سازمان است. در اکثر سازمانهاي کشور ما، فناوري اطالعات نه به
عنوان پشتیبان کسببه

گیرند که از تاثیر و نفوذ سازمانی الزم براي هماهنگ کردن و کسب حمایت سایر واحدها (که براي اجراي موفقیت
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هاي ما، نقش متناظر با 
کارگیري فناوري اطالعات باشد وجود 

هاي معماري سازمانی گسترده است، نحوه انتخاب مشاور (مجري) این 
هاي ویژه سازمان

هایی 
عنوان 
سختی قابلیت 
ها، هم 

هاي پذیري در روش

هاي پیمانکاري 
هم تشکیل شده است. هر چند ممکن است در برخی موارد وجود مشاور 

هاي دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
بوده و نیازي به وجود 
ویژه در شرایطی که انتخاب نادرستی براي ناظر صورت گیرد (مثالً در مواردي که ناظر دانش و تجربه 
کند، بلکه ریسک 

وکار و 
سازي معماري موجود نیز ضروري است، با این 
همین دلیل است که 

(To  را

دلیل عدم دید روشن نسبت به اهداف و کاربرد معماري 
شود. این تاکید در حالی است که معموالً به 
ها نیز موجود نیست 
گردد که عمالً 

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

10 صفحه  

هاي ما، نقش متناظر با 
کارگیري فناوري اطالعات باشد وجود 

  کنند.اداري و مالی و ....) فعالیت می

هاي معماري سازمانی گسترده است، نحوه انتخاب مشاور (مجري) این 
ویژه سازمانهاي کشور ما (به

هایی شود و براي انتخاب مجري چنین پروژه
عنوان ها کاربرد دارد. به

سختی قابلیت هاي مشاور در آن به
ها، هم هایی است. در اعمال این محدودیت

پذیري در روش

هاي پیمانکاري هاي معماري سازمانی، تعریف سازمان اجراي پروژه مشابه سایر پروژه
هم تشکیل شده است. هر چند ممکن است در برخی موارد وجود مشاور 

دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
بوده و نیازي به وجود 
ویژه در شرایطی که انتخاب نادرستی براي ناظر صورت گیرد (مثالً در مواردي که ناظر دانش و تجربه 

کند، بلکه ریسک کمتري نسبت به مجري داشته باشد) که در این موارد، وجود ناظر نه تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی

وکار و حل و طراحی وضعیت مطلوب براي معماري کسب
سازي معماري موجود نیز ضروري است، با این 
همین دلیل است که 

(To-Be First)» شروع از وضع مطلوب

دلیل عدم دید روشن نسبت به اهداف و کاربرد معماري 
شود. این تاکید در حالی است که معموالً به 
ها نیز موجود نیست 

گردد که عمالً سازي معماري موجود می

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

هاي ما، نقش متناظر با عنوان مثال، در اکثر سازمان
کارگیري فناوري اطالعات باشد وجود 

اداري و مالی و ....) فعالیت می

هاي معماري سازمانی گسترده است، نحوه انتخاب مشاور (مجري) این 
هاي کشور ما (بهباشد. متاسفانه در اکثر سازمان

شود و براي انتخاب مجري چنین پروژه
ها کاربرد دارد. بهکننده در سایر زمینه

هاي مشاور در آن بههاي معماري سازمانی که خدمات و توانایی
هایی است. در اعمال این محدودیت

پذیري در روشهاي قانونی و انعطاف

هاي معماري سازمانی، تعریف سازمان اجراي پروژه مشابه سایر پروژه
هم تشکیل شده است. هر چند ممکن است در برخی موارد وجود مشاور 

دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
بوده و نیازي به وجود  صالحاي از جمله معماري سازمانی، اساساً متکی بر اعتماد سازمان کارفرما به مشاور ذي

ویژه در شرایطی که انتخاب نادرستی براي ناظر صورت گیرد (مثالً در مواردي که ناظر دانش و تجربه 
کمتري نسبت به مجري داشته باشد) که در این موارد، وجود ناظر نه تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی

حل و طراحی وضعیت مطلوب براي معماري کسب
سازي معماري موجود نیز ضروري است، با این 

همین دلیل است که کند. بهتوقف و تاکید بیش از حد در این مرحله ارزش چندانی براي نتایج پروژه ایجاد نمی
شروع از وضع مطلوب

دلیل عدم دید روشن نسبت به اهداف و کاربرد معماري 
شود. این تاکید در حالی است که معموالً به 

ها نیز موجود نیست ها و سیستمها، مستندات و اطالعات زیادي از وضعیت موجود فرآیندها، داده
سازي معماري موجود می

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

عنوان مثال، در اکثر سازمان
کارگیري فناوري اطالعات باشد وجود که در باالترین سطح سازمانی، متولی توسعه و به

اداري و مالی و ....) فعالیت می ها (مانند طرح و برنامه،

  معماري سازمانی

هاي معماري سازمانی گسترده است، نحوه انتخاب مشاور (مجري) این 
باشد. متاسفانه در اکثر سازمان

شود و براي انتخاب مجري چنین پروژهدولتی) اصل تناسب روش انتخاب مجري با موضوع پروژه نادیده گرفته می
کننده در سایر زمینهشود که براي انتخاب پیمانکار یا تامین

هاي معماري سازمانی که خدمات و توانایی
هایی است. در اعمال این محدودیتهاي متداول در انتخاب مجري چنین پروژه
هاي قانونی و انعطافهاي کارفرمایی با ظرفیت

هاي معماري سازمانی، تعریف سازمان اجراي پروژه مشابه سایر پروژه
هم تشکیل شده است. هر چند ممکن است در برخی موارد وجود مشاور 

دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
اي از جمله معماري سازمانی، اساساً متکی بر اعتماد سازمان کارفرما به مشاور ذي

ویژه در شرایطی که انتخاب نادرستی براي ناظر صورت گیرد (مثالً در مواردي که ناظر دانش و تجربه 
کمتري نسبت به مجري داشته باشد) که در این موارد، وجود ناظر نه تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی

حل و طراحی وضعیت مطلوب براي معماري کسب
سازي معماري موجود نیز ضروري است، با این فناوري اطالعات سازمان است. هرچند براي این طراحی، شناخت و مدل

توقف و تاکید بیش از حد در این مرحله ارزش چندانی براي نتایج پروژه ایجاد نمی
شروع از وضع مطلوب«برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی در سطح جهانی، رویکردي با عنوان 

دلیل عدم دید روشن نسبت به اهداف و کاربرد معماري 
شود. این تاکید در حالی است که معموالً به سازي وضعیت موجود می

ها، مستندات و اطالعات زیادي از وضعیت موجود فرآیندها، داده
سازي معماري موجود میهمین دلیل زمان زیادي از اجراي پروژه صرف شناخت، مستندسازي و مدل

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

عنوان مثال، در اکثر سازمانضروري است)، برخوردار نیستند. به
که در باالترین سطح سازمانی، متولی توسعه و به

ها (مانند طرح و برنامه،

معماري سازمانی هايعدم تناسب روش انتخاب مشاور و مدل اجراي پروژه

هاي معماري سازمانی گسترده است، نحوه انتخاب مشاور (مجري) این 
باشد. متاسفانه در اکثر سازمانمی

دولتی) اصل تناسب روش انتخاب مجري با موضوع پروژه نادیده گرفته می
شود که براي انتخاب پیمانکار یا تامین

هاي معماري سازمانی که خدمات و توانایی
هاي متداول در انتخاب مجري چنین پروژه
هاي کارفرمایی با ظرفیت

هاي معماري سازمانی، تعریف سازمان اجراي پروژه مشابه سایر پروژه
هم تشکیل شده است. هر چند ممکن است در برخی موارد وجود مشاور 

دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
اي از جمله معماري سازمانی، اساساً متکی بر اعتماد سازمان کارفرما به مشاور ذي

ویژه در شرایطی که انتخاب نادرستی براي ناظر صورت گیرد (مثالً در مواردي که ناظر دانش و تجربه 
کمتري نسبت به مجري داشته باشد) که در این موارد، وجود ناظر نه تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی

حل و طراحی وضعیت مطلوب براي معماري کسبدر اکثر موارد، هدف از اجراي پروژه معماري سازمانی، ارائه راه
فناوري اطالعات سازمان است. هرچند براي این طراحی، شناخت و مدل

توقف و تاکید بیش از حد در این مرحله ارزش چندانی براي نتایج پروژه ایجاد نمی
برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی در سطح جهانی، رویکردي با عنوان 

دلیل عدم دید روشن نسبت به اهداف و کاربرد معماري ه در کشور ما، اغلب به
سازي وضعیت موجود می

ها، مستندات و اطالعات زیادي از وضعیت موجود فرآیندها، داده
همین دلیل زمان زیادي از اجراي پروژه صرف شناخت، مستندسازي و مدل

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

ضروري است)، برخوردار نیستند. به
که در باالترین سطح سازمانی، متولی توسعه و به

ها (مانند طرح و برنامه،ندارد و واحدهاي فناوري اطالعات در سایه سایر بخش

عدم تناسب روش انتخاب مشاور و مدل اجراي پروژه

هاي معماري سازمانی گسترده است، نحوه انتخاب مشاور (مجري) این همان نسبت که اهمیت و دامنه تاثیر پروژه
میها نیز از اهمیت و حساسیت زیادي برخوردار 

دولتی) اصل تناسب روش انتخاب مجري با موضوع پروژه نادیده گرفته می
شود که براي انتخاب پیمانکار یا تامین

هاي معماري سازمانی که خدمات و تواناییمثال تاکید بر عامل قیمت در مورد پروژه
هاي متداول در انتخاب مجري چنین پروژه

هاي کارفرمایی با ظرفیتم و هم عدم آشنایی سازمان

هاي معماري سازمانی، تعریف سازمان اجراي پروژه مشابه سایر پروژه
هم تشکیل شده است. هر چند ممکن است در برخی موارد وجود مشاور عنوان ناظر 

دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
اي از جمله معماري سازمانی، اساساً متکی بر اعتماد سازمان کارفرما به مشاور ذي

ویژه در شرایطی که انتخاب نادرستی براي ناظر صورت گیرد (مثالً در مواردي که ناظر دانش و تجربه 
کمتري نسبت به مجري داشته باشد) که در این موارد، وجود ناظر نه تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی

در اکثر موارد، هدف از اجراي پروژه معماري سازمانی، ارائه راه
فناوري اطالعات سازمان است. هرچند براي این طراحی، شناخت و مدل

توقف و تاکید بیش از حد در این مرحله ارزش چندانی براي نتایج پروژه ایجاد نمی
برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی در سطح جهانی، رویکردي با عنوان 

ه در کشور ما، اغلب بهشد
سازي وضعیت موجود میسازمانی، تاکید زیاده از حدي بر شناسایی و مدل

ها، مستندات و اطالعات زیادي از وضعیت موجود فرآیندها، داده
همین دلیل زمان زیادي از اجراي پروژه صرف شناخت، مستندسازي و مدل

  همراه ندارد.

هرگونه استفاده و انتشار

ضروري است)، برخوردار نیستند. بههاي معماري سازمانی 
(CIO) که در باالترین سطح سازمانی، متولی توسعه و به

ندارد و واحدهاي فناوري اطالعات در سایه سایر بخش

عدم تناسب روش انتخاب مشاور و مدل اجراي پروژه

همان نسبت که اهمیت و دامنه تاثیر پروژه
ها نیز از اهمیت و حساسیت زیادي برخوردار 

دولتی) اصل تناسب روش انتخاب مجري با موضوع پروژه نادیده گرفته می
شود که براي انتخاب پیمانکار یا تامینهایی استفاده می

مثال تاکید بر عامل قیمت در مورد پروژه
هاي متداول در انتخاب مجري چنین پروژهشدن است، یکی از محدودیت

م و هم عدم آشنایی سازمان

هاي معماري سازمانی، تعریف سازمان اجراي پروژه مشابه سایر پروژهیک اشکال پرتکرار دیگر در پروژه
عنوان ناظر است که معموالً از یک عامل سوم به

دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
اي از جمله معماري سازمانی، اساساً متکی بر اعتماد سازمان کارفرما به مشاور ذي

ویژه در شرایطی که انتخاب نادرستی براي ناظر صورت گیرد (مثالً در مواردي که ناظر دانش و تجربه 
کمتري نسبت به مجري داشته باشد) که در این موارد، وجود ناظر نه تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی

  دهد.می شکست آن را نیز افزایش

  تاکید بیش از حد بر وضع موجود

در اکثر موارد، هدف از اجراي پروژه معماري سازمانی، ارائه راه
فناوري اطالعات سازمان است. هرچند براي این طراحی، شناخت و مدل

توقف و تاکید بیش از حد در این مرحله ارزش چندانی براي نتایج پروژه ایجاد نمی
برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی در سطح جهانی، رویکردي با عنوان 

شدهاي معماري سازمانی انجام
سازمانی، تاکید زیاده از حدي بر شناسایی و مدل

ها، مستندات و اطالعات زیادي از وضعیت موجود فرآیندها، داده
همین دلیل زمان زیادي از اجراي پروژه صرف شناخت، مستندسازي و مدل

همراه ندارد.ارزش زیادي براي نتایج نهایی پروژه به

هرگونه استفاده و انتشار

هاي معماري سازمانی 
(» مدیر ارشد اطالعات

ندارد و واحدهاي فناوري اطالعات در سایه سایر بخش

عدم تناسب روش انتخاب مشاور و مدل اجراي پروژه

همان نسبت که اهمیت و دامنه تاثیر پروژه
ها نیز از اهمیت و حساسیت زیادي برخوردار 

دولتی) اصل تناسب روش انتخاب مجري با موضوع پروژه نادیده گرفته می
هایی استفاده مینیز از همان روش

مثال تاکید بر عامل قیمت در مورد پروژه
شدن است، یکی از محدودیت

م و هم عدم آشنایی سازمانعدم تناسب قوانین حاک
  ارجاع کار موثر است.

یک اشکال پرتکرار دیگر در پروژه
است که معموالً از یک عامل سوم به

دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
اي از جمله معماري سازمانی، اساساً متکی بر اعتماد سازمان کارفرما به مشاور ذي

ویژه در شرایطی که انتخاب نادرستی براي ناظر صورت گیرد (مثالً در مواردي که ناظر دانش و تجربه مشاور ندارد، به
کمتري نسبت به مجري داشته باشد) که در این موارد، وجود ناظر نه تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی

شکست آن را نیز افزایش

تاکید بیش از حد بر وضع موجود

در اکثر موارد، هدف از اجراي پروژه معماري سازمانی، ارائه راه
فناوري اطالعات سازمان است. هرچند براي این طراحی، شناخت و مدل

توقف و تاکید بیش از حد در این مرحله ارزش چندانی براي نتایج پروژه ایجاد نمی
برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی در سطح جهانی، رویکردي با عنوان 

  اند.مطرح کرده

هاي معماري سازمانی انجام
سازمانی، تاکید زیاده از حدي بر شناسایی و مدل

ها، مستندات و اطالعات زیادي از وضعیت موجود فرآیندها، دادهدلیل بلوغ پائین سازمان
همین دلیل زمان زیادي از اجراي پروژه صرف شناخت، مستندسازي و مدل

ارزش زیادي براي نتایج نهایی پروژه به

هاي معماري سازمانی پروژه
مدیر ارشد اطالعات«

ندارد و واحدهاي فناوري اطالعات در سایه سایر بخش

  

عدم تناسب روش انتخاب مشاور و مدل اجراي پروژه  16

همان نسبت که اهمیت و دامنه تاثیر پروژهبه
ها نیز از اهمیت و حساسیت زیادي برخوردار پروژه

دولتی) اصل تناسب روش انتخاب مجري با موضوع پروژه نادیده گرفته می
نیز از همان روش

مثال تاکید بر عامل قیمت در مورد پروژه
شدن است، یکی از محدودیتکمی

عدم تناسب قوانین حاک
ارجاع کار موثر است.

یک اشکال پرتکرار دیگر در پروژه
است که معموالً از یک عامل سوم به

دیگري در کنار کارفرما براي افزایش ظرفیت کارفرمایی و کمک به پیشبرد پروژه مفید باشد، باید توجه کرد که پروژه
اي از جمله معماري سازمانی، اساساً متکی بر اعتماد سازمان کارفرما به مشاور ذيمشاوره

مشاور ندارد، به
کمتري نسبت به مجري داشته باشد) که در این موارد، وجود ناظر نه تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی

شکست آن را نیز افزایش

  

تاکید بیش از حد بر وضع موجود  17

در اکثر موارد، هدف از اجراي پروژه معماري سازمانی، ارائه راه
فناوري اطالعات سازمان است. هرچند براي این طراحی، شناخت و مدل

توقف و تاکید بیش از حد در این مرحله ارزش چندانی براي نتایج پروژه ایجاد نمیوجود 
برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی در سطح جهانی، رویکردي با عنوان 

مطرح کرده

هاي معماري سازمانی انجامدر پروژه
سازمانی، تاکید زیاده از حدي بر شناسایی و مدل

دلیل بلوغ پائین سازمان
همین دلیل زمان زیادي از اجراي پروژه صرف شناخت، مستندسازي و مدلو به

ارزش زیادي براي نتایج نهایی پروژه به
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هاي سازمان است. برخی از 
و برخی دیگر با تصور اجراي یکبار براي همیشه پروژه معماري، هرگونه مدل 
گنجانند بدون آنکه به 
ها و مستندات فکر کنند. این در حالی است که امروزه مختصر و مفید بودن نتایج معماري 
-شود، یکی از معیارهاي ارزیابی کیفیت پروژه

» ايصفحه

ات در سطح سازمانی در 
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 
-عنوان ابزاري براي تحول سازمانی مطرح شده است. نگاه سنتی به معماري سازمانی به

هاي معماري سازمانی در 
وکار اصلی محروم بمانند و ثانیاً با تاکید 

اي است که تسلط و احاطه عملی بر 
ها، مهندسی فرآیندها، 
ها، همراه با روحیه و 
 هاي عمومی مشاوره است. کسانی

عنوان معمار سازمانی به 
ها یا نظارت 

) در حوزه معماري سازمانی، بازار 

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

11 صفحه  

هاي سازمان است. برخی از 
و برخی دیگر با تصور اجراي یکبار براي همیشه پروژه معماري، هرگونه مدل 
گنجانند بدون آنکه به 
ها و مستندات فکر کنند. این در حالی است که امروزه مختصر و مفید بودن نتایج معماري 
شود، یکی از معیارهاي ارزیابی کیفیت پروژه

صفحهمعماري تک

ات در سطح سازمانی در 
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 
عنوان ابزاري براي تحول سازمانی مطرح شده است. نگاه سنتی به معماري سازمانی به

هاي معماري سازمانی در 
وکار اصلی محروم بمانند و ثانیاً با تاکید 

  وکار و راهبردهاي سازمان غفلت گردد.

اي است که تسلط و احاطه عملی بر 
ها، مهندسی فرآیندها، 
ها، همراه با روحیه و 
هاي عمومی مشاوره است. کسانی

عنوان معمار سازمانی به 
ها یا نظارت ها، اجراي ناقص و ناصحیح آن

) در حوزه معماري سازمانی، بازار 

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

هاي سازمان است. برخی از ها و جنبه
و برخی دیگر با تصور اجراي یکبار براي همیشه پروژه معماري، هرگونه مدل 

گنجانند بدون آنکه به روژه معماري می
ها و مستندات فکر کنند. این در حالی است که امروزه مختصر و مفید بودن نتایج معماري 
شود، یکی از معیارهاي ارزیابی کیفیت پروژه

معماري تک«رود، تا جایی که برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی، سخن از 

ات در سطح سازمانی در ریزي فناوري اطالع
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 
عنوان ابزاري براي تحول سازمانی مطرح شده است. نگاه سنتی به معماري سازمانی به

هاي معماري سازمانی در شود با تعریف پروژه
وکار اصلی محروم بمانند و ثانیاً با تاکید 

وکار و راهبردهاي سازمان غفلت گردد.

اي است که تسلط و احاطه عملی بر 
ها، مهندسی فرآیندها، ، مهندسی سیستم

ها، همراه با روحیه و اي در این حوزه
هاي عمومی مشاوره است. کسانیها و ویژگی

عنوان معمار سازمانی به ها و بدون تجربه و بینش کافی به
ها، اجراي ناقص و ناصحیح آن

Qualification در حوزه معماري سازمانی، بازار (

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

ها و جنبهی مترادف با مستندات حجیم و مفصل در مورد همه الیه
و برخی دیگر با تصور اجراي یکبار براي همیشه پروژه معماري، هرگونه مدل 

روژه معماري میهاي پتصوري را در محدوده تعهدات مجري و فهرست خروجی
ها و مستندات فکر کنند. این در حالی است که امروزه مختصر و مفید بودن نتایج معماري 

شود، یکی از معیارهاي ارزیابی کیفیت پروژهدرك بودن آن براي مدیران محسوب می
رود، تا جایی که برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی، سخن از 

ریزي فناوري اطالععنوان روشی براي برنامه
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 
عنوان ابزاري براي تحول سازمانی مطرح شده است. نگاه سنتی به معماري سازمانی به

شود با تعریف پروژههاي کشور ما موجب می
وکار اصلی محروم بمانند و ثانیاً با تاکید ها از حمایت واحدهاي کسب

وکار و راهبردهاي سازمان غفلت گردد.سب

اي است که تسلط و احاطه عملی بر رشتهاي و میان
، مهندسی سیستمکاربرد آن مستلزم دانش علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت

اي در این حوزهتر از آن تجربه کار عملی و حرفه
ها و ویژگینگرانه و دیدگاه معمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیت

ها و بدون تجربه و بینش کافی به
ها، اجراي ناقص و ناصحیح آنپردازند، با تعریف نادرست محدوده و اهداف پروژه

  دهند.

Qualificationسنجی 

  عرضه و تقاضاي این خدمات را در کشور با اختالل و آشفتگی مواجه ساخته است. 

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

  تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم)

ی مترادف با مستندات حجیم و مفصل در مورد همه الیه
و برخی دیگر با تصور اجراي یکبار براي همیشه پروژه معماري، هرگونه مدل 

تصوري را در محدوده تعهدات مجري و فهرست خروجی
ها و مستندات فکر کنند. این در حالی است که امروزه مختصر و مفید بودن نتایج معماري 

درك بودن آن براي مدیران محسوب می
رود، تا جایی که برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی، سخن از 

عنوان روشی براي برنامه
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 
عنوان ابزاري براي تحول سازمانی مطرح شده است. نگاه سنتی به معماري سازمانی به

هاي کشور ما موجب می
ها از حمایت واحدهاي کسب

سبهاي تحولی در ک

  نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري

اي و میانهمانگونه که گفته شد، معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
کاربرد آن مستلزم دانش علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت

تر از آن تجربه کار عملی و حرفه
نگرانه و دیدگاه معمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیت

ها و بدون تجربه و بینش کافی بهمدت در یکی از این رشته
پردازند، با تعریف نادرست محدوده و اهداف پروژه

دهند.ها را تحت تاثیر قرار می

سنجی صالحیت (صالحیت
عرضه و تقاضاي این خدمات را در کشور با اختالل و آشفتگی مواجه ساخته است. 

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم)

ی مترادف با مستندات حجیم و مفصل در مورد همه الیه
و برخی دیگر با تصور اجراي یکبار براي همیشه پروژه معماري، هرگونه مدل » هر چه بیشتر، بهتر

تصوري را در محدوده تعهدات مجري و فهرست خروجی
ها و مستندات فکر کنند. این در حالی است که امروزه مختصر و مفید بودن نتایج معماري 

درك بودن آن براي مدیران محسوب می
رود، تا جایی که برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی، سخن از 

  گویند.

  محور به معماري سازمانی

عنوان روشی براي برنامهلحاظ تاریخی مفهوم معماري سازمانی به
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 
عنوان ابزاري براي تحول سازمانی مطرح شده است. نگاه سنتی به معماري سازمانی به

هاي کشور ما موجب میمحور در سازمان
ها از حمایت واحدهاي کسبواحدهاي مدیریت فناوري اطالعات، اوالً این پروژه
هاي تحولی در کهاي فناورانه، از توجه به جنبه

نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري

همانگونه که گفته شد، معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
کاربرد آن مستلزم دانش علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت

تر از آن تجربه کار عملی و حرفهافزار، فناوري اطالعات و ...) و مهم
نگرانه و دیدگاه معمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیت

مدت در یکی از این رشته
پردازند، با تعریف نادرست محدوده و اهداف پروژه

ها را تحت تاثیر قرار میپروژه

صالحیت (صالحیتاي آموزش و تشخیص
عرضه و تقاضاي این خدمات را در کشور با اختالل و آشفتگی مواجه ساخته است. 

هرگونه استفاده و انتشار

تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم)

ی مترادف با مستندات حجیم و مفصل در مورد همه الیهبراي برخی معماري سازمان
هر چه بیشتر، بهتر

تصوري را در محدوده تعهدات مجري و فهرست خروجی
ها و مستندات فکر کنند. این در حالی است که امروزه مختصر و مفید بودن نتایج معماري کاربرد و ارزش عملی این مدل

درك بودن آن براي مدیران محسوب میسازمانی که عامل مهمی در قابل
رود، تا جایی که برخی از مشاوران معتبر معماري سازمانی، سخن از شمار می

(One گویند.می

محور به معماري سازمانی

لحاظ تاریخی مفهوم معماري سازمانی به
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 

عنوان ابزاري براي تحول سازمانی مطرح شده است. نگاه سنتی به معماري سازمانی بهفناوري اطالعات رفته و مشخصاً به
محور در سازمان- ولوژي

واحدهاي مدیریت فناوري اطالعات، اوالً این پروژه
هاي فناورانه، از توجه به جنبه

نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري

همانگونه که گفته شد، معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
کاربرد آن مستلزم دانش علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت

افزار، فناوري اطالعات و ...) و مهم
نگرانه و دیدگاه معمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیت

مدت در یکی از این رشتهصرف تحصیل یا مطالعه کوتاه
پردازند، با تعریف نادرست محدوده و اهداف پروژهها می

پروژهگیري ناشایست، موفقیت این 

اي آموزش و تشخیص
عرضه و تقاضاي این خدمات را در کشور با اختالل و آشفتگی مواجه ساخته است. 

هرگونه استفاده و انتشار

تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم)

براي برخی معماري سازمان
هر چه بیشتر، بهتر«کارفرمایان با رویکرد 

تصوري را در محدوده تعهدات مجري و فهرست خروجییا مستند قابل
کاربرد و ارزش عملی این مدل

سازمانی که عامل مهمی در قابل
شمار میبه هاي معماري

(One-page Architecture)

محور به معماري سازمانی-نگاه تکنولوژي

لحاظ تاریخی مفهوم معماري سازمانی بههر چند به
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 

فناوري اطالعات رفته و مشخصاً به
ولوژيعنوان یک موضوع تکن

واحدهاي مدیریت فناوري اطالعات، اوالً این پروژه
هاي فناورانه، از توجه به جنبهبیش از حد بر جنبه

نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري

همانگونه که گفته شد، معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
کاربرد آن مستلزم دانش علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت

افزار، فناوري اطالعات و ...) و مهممهندسی نرم
نگرانه و دیدگاه معمارانه نسبت به سازمان، در کنار سایر صالحیتنگرش کل

صرف تحصیل یا مطالعه کوتاه
ها میارائه خدمات به سازمان

گیري ناشایست، موفقیت این 

اي آموزش و تشخیصنبود یک نظام حرفه
عرضه و تقاضاي این خدمات را در کشور با اختالل و آشفتگی مواجه ساخته است. 

  

تاکید بیش از حد بر مستندسازي (مستندات حجیم)  18

براي برخی معماري سازمان
کارفرمایان با رویکرد 

یا مستند قابل
کاربرد و ارزش عملی این مدل

سازمانی که عامل مهمی در قابل
هاي معماري

page Architecture)

  

نگاه تکنولوژي  19

هر چند به
این حوزه پرورش یافته و معرفی شده است، اما واقعیت این است که دامنه کاربرد موثر این مفهوم امروز بسیار فراتر از 

فناوري اطالعات رفته و مشخصاً به
عنوان یک موضوع تکن

واحدهاي مدیریت فناوري اطالعات، اوالً این پروژه
بیش از حد بر جنبه

  

نبود نظام آموزش و تائید صالحیت مشاوران معماري  20

همانگونه که گفته شد، معماري سازمانی یک دیسپلین چندرشته
کاربرد آن مستلزم دانش علمی و فنی کافی در چندین حوزه (مانند مدیریت

مهندسی نرم
نگرش کل

صرف تحصیل یا مطالعه کوتاهکه به
ارائه خدمات به سازمان

گیري ناشایست، موفقیت این و تحویل

نبود یک نظام حرفه
عرضه و تقاضاي این خدمات را در کشور با اختالل و آشفتگی مواجه ساخته است. 
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- نگري، تاکید بر مدل
دهد، خود یکی از دالیل عمده عدم موفقیت این 
ازمانی در کشور ما در محدوده زمانی 

درازا اي است که در این محدوده زمانی به اتمام برسد. به
هاي بعدي سازمان کارفرما بدون توجه به نتایج پروژه و مستقل از 

سازي و طراحی 
هرچه 
هاي پروژه را بسیار 
و طراحی راهبردي و کلی 

رسند. دیربازده بودن 
سرعت در 
سازي اثربخش معماري سازمانی 
هاي انتقال) معموالً توجه کافی به 
تواند در 

هاي هاي کارفرمایی براي اجراي پروژه
- کننده می

هاي پروژه 

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

12 صفحه  

نگري، تاکید بر مدل
دهد، خود یکی از دالیل عمده عدم موفقیت این 
ازمانی در کشور ما در محدوده زمانی 

اي است که در این محدوده زمانی به اتمام برسد. به
هاي بعدي سازمان کارفرما بدون توجه به نتایج پروژه و مستقل از 

سازي و طراحی نگر، تاکید بیش از حد بر شناسایی، مدل
هرچه «هاي معماري سازمانی در کشور ما، غلبه روحیه 

هاي پروژه را بسیار ها و تحلیل
و طراحی راهبردي و کلی 

رسند. دیربازده بودن 
سرعت در ویژه اگر به

سازي اثربخش معماري سازمانی 
هاي انتقال) معموالً توجه کافی به 

تواند در هایی میشود. تشخیص نقاط بهبود سریع و تعریف چنین پروژه

هاي کارفرمایی براي اجراي پروژه
کننده میهاي کامل و پشتیبانی تامین
هاي پروژه جاي انتخاب ابزار مناسب متناظر با نیازهاي پروژه، مدل

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

نگري، تاکید بر مدلدالیل مختلف مانند تعریف نامناسب محدوده، جزئی
دهد، خود یکی از دالیل عمده عدم موفقیت این 
ازمانی در کشور ما در محدوده زمانی 

اي است که در این محدوده زمانی به اتمام برسد. به
هاي بعدي سازمان کارفرما بدون توجه به نتایج پروژه و مستقل از 

  اثرشدن پروژه معماري سازمانی است.

نگر، تاکید بیش از حد بر شناسایی، مدل
هاي معماري سازمانی در کشور ما، غلبه روحیه 

ها و تحلیلنگري مدل
و طراحی راهبردي و کلی  کردن اجراي پروژه، مشاور را از توجه به کلیات

رسند. دیربازده بودن شده و به اجرا می
ویژه اگر بهها را (بهشود، مدیران سازمان

سازي اثربخش معماري سازمانی معرض تغییر باشند و عمر مدیریتی کوتاهی براي خود متصور گردند) از پیگیري پیاده
هاي انتقال) معموالً توجه کافی به 

شود. تشخیص نقاط بهبود سریع و تعریف چنین پروژه

هاي کارفرمایی براي اجراي پروژه
هاي کامل و پشتیبانی تامین
جاي انتخاب ابزار مناسب متناظر با نیازهاي پروژه، مدل

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

دالیل مختلف مانند تعریف نامناسب محدوده، جزئی
دهد، خود یکی از دالیل عمده عدم موفقیت این همکاري عناصر کارفرما روي می

ازمانی در کشور ما در محدوده زمانی هاي معماري س
اي است که در این محدوده زمانی به اتمام برسد. به

هاي بعدي سازمان کارفرما بدون توجه به نتایج پروژه و مستقل از 
اثرشدن پروژه معماري سازمانی است.

نگر، تاکید بیش از حد بر شناسایی، مدل
هاي معماري سازمانی در کشور ما، غلبه روحیه 

نگري مدلها یا اصرار ناظران در مرحله اجرا، سطح جزئی
کردن اجراي پروژه، مشاور را از توجه به کلیات

  

شده و به اجرا میهاي زمانی طوالنی تعریف
شود، مدیران سازمانو راهبردي تحوالت سازمانی ناشی می

معرض تغییر باشند و عمر مدیریتی کوتاهی براي خود متصور گردند) از پیگیري پیاده
هاي انتقال) معموالً توجه کافی به امههاي معماري سازمانی (برن

شود. تشخیص نقاط بهبود سریع و تعریف چنین پروژه
  هاي معماري سازمانی بسیار موثر باشد.

هاي کارفرمایی براي اجراي پروژهدودیت در بازار ابزارهاي معماري سازمانی در کشور، مشاوران و سازمان
هاي کامل و پشتیبانی تامینشکسته (که معموالً فاقد قابلیت

جاي انتخاب ابزار مناسب متناظر با نیازهاي پروژه، مدل
  

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

دالیل مختلف مانند تعریف نامناسب محدوده، جزئی
همکاري عناصر کارفرما روي می

هاي معماري سشده است. هرچند اکثر پروژه
اي است که در این محدوده زمانی به اتمام برسد. بهشوند، با این وجود کمتر پروژه

هاي بعدي سازمان کارفرما بدون توجه به نتایج پروژه و مستقل از گذاري
اثرشدن پروژه معماري سازمانی است.

نگر، تاکید بیش از حد بر شناسایی، مدلنگر و کالن
هاي معماري سازمانی در کشور ما، غلبه روحیه بسیاري از پروژه

ها یا اصرار ناظران در مرحله اجرا، سطح جزئی
کردن اجراي پروژه، مشاور را از توجه به کلیات

  هاي زودبازده)

هاي زمانی طوالنی تعریفهاي معماري سازمانی در بازه
و راهبردي تحوالت سازمانی ناشی می

معرض تغییر باشند و عمر مدیریتی کوتاهی براي خود متصور گردند) از پیگیري پیاده
هاي معماري سازمانی (برن

شود. تشخیص نقاط بهبود سریع و تعریف چنین پروژه
هاي معماري سازمانی بسیار موثر باشد.

دودیت در بازار ابزارهاي معماري سازمانی در کشور، مشاوران و سازمان
شکسته (که معموالً فاقد قابلیت

جاي انتخاب ابزار مناسب متناظر با نیازهاي پروژه، مدل
  شود.ارائه توسط ابزار در دسترسی تعیین می

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

دالیل مختلف مانند تعریف نامناسب محدوده، جزئیعماري سازمانی که به
همکاري عناصر کارفرما روي می

شده است. هرچند اکثر پروژه
شوند، با این وجود کمتر پروژه

گذاريها و سرمایه
اثرشدن پروژه معماري سازمانی است.مودهاي معماري صورت گیرد که عمالً موجب بی

نگر و کالنعنوان یک رویکرد کل
بسیاري از پروژهجزئیات با روح این رویکرد مغایرت دارد. در 

ها یا اصرار ناظران در مرحله اجرا، سطح جزئی
کردن اجراي پروژه، مشاور را از توجه به کلیاتبیش ار حد الزم افزایش داده و با طوالنی

هاي زودبازده) ها (عدم تعریف پروژه

هاي معماري سازمانی در بازه
و راهبردي تحوالت سازمانی ناشی می

معرض تغییر باشند و عمر مدیریتی کوتاهی براي خود متصور گردند) از پیگیري پیاده
هاي معماري سازمانی (برنهاي نهایی پروژه

(Quick شود. تشخیص نقاط بهبود سریع و تعریف چنین پروژهنمی
هاي معماري سازمانی بسیار موثر باشد.جلب نظر و حمایت سازمان از اجراي پروژه

دودیت در بازار ابزارهاي معماري سازمانی در کشور، مشاوران و سازمان
شکسته (که معموالً فاقد قابلیتمعماري سازمانی صرفاً به ابزارهاي رایگان یا قفل
جاي انتخاب ابزار مناسب متناظر با نیازهاي پروژه، مدلارد بههمین دلیل در اغلب مو

ارائه توسط ابزار در دسترسی تعیین می

هرگونه استفاده و انتشار

  

عماري سازمانی که بههاي م
همکاري عناصر کارفرما روي می سازي وضع موجود و همچنین عدم
شده است. هرچند اکثر پروژهها در دستیابی به اهداف تعیین

شوند، با این وجود کمتر پروژهماه تعریف می
ها و سرمایهشود پروژهها، باعث می

مودهاي معماري صورت گیرد که عمالً موجب بی

  تاکید بیش از حد بر جزئیات

عنوان یک رویکرد کلبا نگاه به معماري سازمانی به
جزئیات با روح این رویکرد مغایرت دارد. در 

ها یا اصرار ناظران در مرحله اجرا، سطح جزئیبر تعریف پروژه
بیش ار حد الزم افزایش داده و با طوالنی

  کند.معماري مطلوب غافل می

ها (عدم تعریف پروژه دیربازده بودن نتایج پروژه

هاي معماري سازمانی در بازهطور معمول، نتایج پروژه
و راهبردي تحوالت سازمانی ناشی می این نتایج که از سرشت درازمدت

معرض تغییر باشند و عمر مدیریتی کوتاهی براي خود متصور گردند) از پیگیري پیاده
هاي نهایی پروژهکند. در خروجی

(Quick-win)هاي زودبازده 

جلب نظر و حمایت سازمان از اجراي پروژه

  پشتیبانی نامناسب ابزارها

دودیت در بازار ابزارهاي معماري سازمانی در کشور، مشاوران و سازمان
معماري سازمانی صرفاً به ابزارهاي رایگان یا قفل

همین دلیل در اغلب موباشند) دسترسی دارند. به
ارائه توسط ابزار در دسترسی تعیین میهاي قابل

هرگونه استفاده و انتشار

  ها طوالنی شدن پروژه

هاي مطوالنی شدن پروژه
سازي وضع موجود و همچنین عدم
ها در دستیابی به اهداف تعیین

ماه تعریف می 6نزدیک به 
ها، باعث میکشیدن پروژه

مودهاي معماري صورت گیرد که عمالً موجب بی

تاکید بیش از حد بر جزئیات

با نگاه به معماري سازمانی به
جزئیات با روح این رویکرد مغایرت دارد. در 

بر تعریف پروژه» بیشتر، بهتر
بیش ار حد الزم افزایش داده و با طوالنی

معماري مطلوب غافل می

دیربازده بودن نتایج پروژه

طور معمول، نتایج پروژه
این نتایج که از سرشت درازمدت

معرض تغییر باشند و عمر مدیریتی کوتاهی براي خود متصور گردند) از پیگیري پیاده
کند. در خروجیدلسرد و نومید می

هاي زودبازده تعریف پروژه
جلب نظر و حمایت سازمان از اجراي پروژه

پشتیبانی نامناسب ابزارها

دودیت در بازار ابزارهاي معماري سازمانی در کشور، مشاوران و سازماندلیل مح
معماري سازمانی صرفاً به ابزارهاي رایگان یا قفل

باشند) دسترسی دارند. به
هاي قابلمتناسب با مدل

طوالنی شدن پروژه  21

طوالنی شدن پروژه
سازي وضع موجود و همچنین عدم

ها در دستیابی به اهداف تعیینپروژه
نزدیک به 

کشیدن پروژه
مودهاي معماري صورت گیرد که عمالً موجب بیرهن

  

تاکید بیش از حد بر جزئیات  22

با نگاه به معماري سازمانی به
جزئیات با روح این رویکرد مغایرت دارد. در 

بیشتر، بهتر
بیش ار حد الزم افزایش داده و با طوالنی

معماري مطلوب غافل می

  

دیربازده بودن نتایج پروژه  23

طور معمول، نتایج پروژهبه
این نتایج که از سرشت درازمدت

معرض تغییر باشند و عمر مدیریتی کوتاهی براي خود متصور گردند) از پیگیري پیاده
دلسرد و نومید می

تعریف پروژه
جلب نظر و حمایت سازمان از اجراي پروژه

  

پشتیبانی نامناسب ابزارها  24

دلیل محبه
معماري سازمانی صرفاً به ابزارهاي رایگان یا قفل

باشند) دسترسی دارند. به
متناسب با مدل
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ی نمود و میزان تحقق اهداف پروژه 
معماري 
چه باید کرد؟ آیا در پایان طرح معماري با شمارش تعداد صفحات طرح یا بررسی شکیل بودن نمودارها و 

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
ها قرار نگرفت، نتیجه 
کردند کارفرما را مجاب کنند که طرح 
هاي معماري سازمانی انجام شده در 
اي به 

شمار 
-ویژه از ذکر مشکالت و مسائل عمومی پروژه

 شده در کشورهاي معماري سازمانی انجام

           NEAC.ir

13 صفحه  

ی نمود و میزان تحقق اهداف پروژه 
معماري "گیري است، اما براي ارزیابی 

چه باید کرد؟ آیا در پایان طرح معماري با شمارش تعداد صفحات طرح یا بررسی شکیل بودن نمودارها و 

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
ها قرار نگرفت، نتیجه 
کردند کارفرما را مجاب کنند که طرح 
هاي معماري سازمانی انجام شده در 

اي به  ی از موفقیت و دستاوردهاي طرح معماري دارد و چه نمره

شمار ها بهگونه پروژه
ویژه از ذکر مشکالت و مسائل عمومی پروژه

  

  آن
 با معماري

  سازمانی

 معماري

  نظري

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

ی نمود و میزان تحقق اهداف پروژه 
گیري است، اما براي ارزیابی 

چه باید کرد؟ آیا در پایان طرح معماري با شمارش تعداد صفحات طرح یا بررسی شکیل بودن نمودارها و 

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
ها قرار نگرفت، نتیجه  معماري سازمانی منتشر شده است، اما متاسفانه در کشور طی سالیان گذشته مورد توجه سازمان

کردند کارفرما را مجاب کنند که طرح 
هاي معماري سازمانی انجام شده در 

ی از موفقیت و دستاوردهاي طرح معماري دارد و چه نمره

گونه پروژههاي خاص این
ویژه از ذکر مشکالت و مسائل عمومی پروژه

  سازمانی
  سازمانی معماري
  سازمانی

  مرجع
  معماري مشاوران

آن نتایج از نادرست
معماري همسویی 

سازمانی معماري به

  ها سازمان در
  سازمانی
معماري راهبري و مدیریت

  
نظري مفاهیم و ها متدولوژي

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

ی نمود و میزان تحقق اهداف پروژه آن را ارزیاب بایست نحوه پیشرفت کار و دستاوردهاي 
گیري است، اما براي ارزیابی  هاي مشخصی قابل اندازه

چه باید کرد؟ آیا در پایان طرح معماري با شمارش تعداد صفحات طرح یا بررسی شکیل بودن نمودارها و 

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
معماري سازمانی منتشر شده است، اما متاسفانه در کشور طی سالیان گذشته مورد توجه سازمان

کردند کارفرما را مجاب کنند که طرح  (و تاحدي بدون کاربرد)، سعی می
هاي معماري سازمانی انجام شده در  معماري ارزشمند و باکیفیتی تهیه شده است. جالب اینکه در پایان بیشتر پروژه

ی از موفقیت و دستاوردهاي طرح معماري دارد و چه نمره

هاي خاص اینترین مشکالت و چالش
ویژه از ذکر مشکالت و مسائل عمومی پروژهدهد. به

  اي در کشور که اختصاص به موضوع معماري سازمانی ندارد، خودداري شده است.

  مشکل
سازمانی معماري مشاوران
معماري هاي پروژه نتایج
سازمانی معماري براي

مرجع هاي مدل 
مشاوران صالحیت

  ابزارها نامناسب
نادرست انتظارات و سازمانی

 عدم و وکار کسب
  راهبردي هاي
به نسبت ارشد مدیریت
  کارفرمایی ظرفیت

در تاطالعا فناوري
سازمانی معماري به محور
مدیریت نظام نبود(
  )ها سازمان در
  پروژه محدوده نادرست

متدولوژي/ها چارچوب

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

بایست نحوه پیشرفت کار و دستاوردهاي 
هاي مشخصی قابل اندازه افزار با انجام تست

چه باید کرد؟ آیا در پایان طرح معماري با شمارش تعداد صفحات طرح یا بررسی شکیل بودن نمودارها و 
 توان طرح معماري سازمانی را ارزیابی نمود؟! 

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
معماري سازمانی منتشر شده است، اما متاسفانه در کشور طی سالیان گذشته مورد توجه سازمان

(و تاحدي بدون کاربرد)، سعی می
معماري ارزشمند و باکیفیتی تهیه شده است. جالب اینکه در پایان بیشتر پروژه

ی از موفقیت و دستاوردهاي طرح معماري دارد و چه نمره

ترین مشکالت و چالشهاي معماري سازمانی ذکر شد، صرفاً مهم
دهد. بهها را پوشش نمی

اي در کشور که اختصاص به موضوع معماري سازمانی ندارد، خودداري شده است.

مشکل
مشاوران ضعف و ود

نتایج رسانی اطالع
براي قانونی الزام عدم

 از استفاده عدم
صالحیت تائید و آموزش

نامناسب پشتیبانی
سازمانی معماري

کسب راهبردي هاي
هاي برنامه

مدیریت حمایت
ظرفیت نبود

فناوري نامناسب جایگاه
محور- تکنولوژي

( سازمانی معماري
در سازمانی

نادرست تعریف
چارچوب از پیروي بر

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

  معماري سازمانی

بایست نحوه پیشرفت کار و دستاوردهاي 
افزار با انجام تست

چه باید کرد؟ آیا در پایان طرح معماري با شمارش تعداد صفحات طرح یا بررسی شکیل بودن نمودارها و 
توان طرح معماري سازمانی را ارزیابی نمود؟! 

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
معماري سازمانی منتشر شده است، اما متاسفانه در کشور طی سالیان گذشته مورد توجه سازمان

(و تاحدي بدون کاربرد)، سعی می با تولید اسناد حجیم
معماري ارزشمند و باکیفیتی تهیه شده است. جالب اینکه در پایان بیشتر پروژه

ی از موفقیت و دستاوردهاي طرح معماري دارد و چه نمرهکشور، وقتی از کارفرما سوال شده چه ارزیابی مشخص
  .دهد، هیچ جواب مستدلی نداشته است

هاي معماري سازمانی ذکر شد، صرفاً مهم
ها را پوشش نمیی اجراي این پروژه

اي در کشور که اختصاص به موضوع معماري سازمانی ندارد، خودداري شده است.

  بندي نمود:

ودکمب
اطالع و انتشار عدم

عدم

آموزش نظام نبود

معماري از درستنا تلقی
هاي برنامه ضعف یا 

حمایت و تعهد باور، عدم

جایگاه و نقش
تکنولوژي نگاه

معماري به »اي پروژه

بر حد از بیش تاکید

هرگونه استفاده و انتشار

معماري سازمانیهاي پروژه

بایست نحوه پیشرفت کار و دستاوردهاي  براي هدایت صحیح هر پروژه می
افزار با انجام تست افزار یا نرم را سنجید. ارزیابی یک سخت

چه باید کرد؟ آیا در پایان طرح معماري با شمارش تعداد صفحات طرح یا بررسی شکیل بودن نمودارها و 
توان طرح معماري سازمانی را ارزیابی نمود؟! 

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
معماري سازمانی منتشر شده است، اما متاسفانه در کشور طی سالیان گذشته مورد توجه سازمان

با تولید اسناد حجیم
معماري ارزشمند و باکیفیتی تهیه شده است. جالب اینکه در پایان بیشتر پروژه

کشور، وقتی از کارفرما سوال شده چه ارزیابی مشخص
دهد، هیچ جواب مستدلی نداشته است

هاي معماري سازمانی ذکر شد، صرفاً مهم
ی اجراي این پروژهوجه همه مشکالت واقع

اي در کشور که اختصاص به موضوع معماري سازمانی ندارد، خودداري شده است.

بندي نمود:صورت زیر دسته

تلقی
 نبود

عدم

پروژه« نگاه

تاکید

هرگونه استفاده و انتشار

پروژهعدم سنجش نتایج 

براي هدایت صحیح هر پروژه می
را سنجید. ارزیابی یک سخت

چه باید کرد؟ آیا در پایان طرح معماري با شمارش تعداد صفحات طرح یا بررسی شکیل بودن نمودارها و  "
توان طرح معماري سازمانی را ارزیابی نمود؟! ون میزیبایی مت

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
معماري سازمانی منتشر شده است، اما متاسفانه در کشور طی سالیان گذشته مورد توجه سازمان

با تولید اسناد حجیم مشاورانآنکه متاسفانه 
معماري ارزشمند و باکیفیتی تهیه شده است. جالب اینکه در پایان بیشتر پروژه

کشور، وقتی از کارفرما سوال شده چه ارزیابی مشخص
دهد، هیچ جواب مستدلی نداشته است نتیجه کار می

هاي معماري سازمانی ذکر شد، صرفاً مهمفهرستی که از مشکالت پروژه
وجه همه مشکالت واقع

اي در کشور که اختصاص به موضوع معماري سازمانی ندارد، خودداري شده است.

صورت زیر دستهتوان بهگفته را می

  حوزه
  زمینه محیطی (فراسازمانی)

  زمینه سازمانی

  تعریف و اجرا

عدم سنجش نتایج    25

براي هدایت صحیح هر پروژه می
را سنجید. ارزیابی یک سخت

"سازمانی
زیبایی مت

این مهم در تجارب موفق جهانی بسیار مورد توجه است و چندین چارچوب و مدل ارزیابی براي سنجش بلوغ(توانمندي) 
معماري سازمانی منتشر شده است، اما متاسفانه در کشور طی سالیان گذشته مورد توجه سازمان

آنکه متاسفانه 
معماري ارزشمند و باکیفیتی تهیه شده است. جالب اینکه در پایان بیشتر پروژه

کشور، وقتی از کارفرما سوال شده چه ارزیابی مشخص
نتیجه کار می

فهرستی که از مشکالت پروژه
وجه همه مشکالت واقع هیچرود و به
اي در کشور که اختصاص به موضوع معماري سازمانی ندارد، خودداري شده است.هاي مشاوره

گفته را میمشکالت پیش

حوزه
زمینه محیطی (فراسازمانی)

زمینه سازمانی

تعریف و اجرا
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فهرستی که از مشکالت پروژه

رود و بهمی
هاي مشاوره

  
مشکالت پیش
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  معماري
  سازمانی

(  
  

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

  پروژه اهداف
معماري هاي پروژه
سازمانی معماري پروژه
  موجود

  )حجیم مستندات

  
)زودبازده هاي پروژه

  کارفرما سازمان
  معماري سازمانی

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

  مشکل
اهداف با ها مدل و

پروژه اجراي و تعریف
پروژه اجراي مدل 
موجود وضع بر حد

مستندات( مستندسازي
  ها هپروژ شدن

  جزئیات بر حد 
پروژه تعریف عدم
سازمان به سازمانی معماري
معماري سازمانیهاي پروژه

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

مشکل
و چارچوب تناسب

تعریف در سازمانی بلوغ
 و مشاور انتخاب
حد از بیش تاکید

مستندسازي بر حد از بیش
شدن طوالنی

 از بیش تاکید
عدم( ها پروژه نتایج
معماري فنی دانش

پروژهعدم سنجش نتایج 

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

تناسب معد
بلوغ به توجه عدم

انتخاب روش تناسب عدم
تاکید

بیش تاکید

نتایج بودن دیربازده
دانش انتقال عدم

عدم سنجش نتایج 

هرگونه استفاده و انتشار

عدم
عدم

هرگونه استفاده و انتشار

  حوزه

    

حوزه
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15 صفحه  

هاي معماري سازمانی 

هاي آموزشی معماري سازمانی 
 آموزي و آزاد

اي براي مشاوران معماري 

  افزایی معماران سازمانی 
هاي کارفرمایی به انتشار نتایج 

 انی معماري سازمانی
اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش 

هاي جوایز 

در اسناد 
 ساله، ...)

هاي مرتبط با معماري سازمانی در 
ها (مانند 

معماري 

المللی هاي مرجع ملی و بین

اي مشاوران 

-هاي بین

حمایت از نمایندگی موسسات صدور گواهینامه 

 حمایت از توسعه ابزارهاي بومی معماري سازمانی
  المللیهاي معتبر ابزارهاي بین

سازي و ترویج مفاهیم و کاربردهاي معماري 
سازمانی از طریق برگزاري همایش ساالنه معماري 

گنجاندن مواد آموزشی مرتبط با معماري سازمانی 
  هاي آموزشی استاندارد مدیران دولتی

هاي راهبردي 

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

هاي معماري سازمانی ها در اجراي پروژه

  راهکار(ها)
هاي آموزشی معماري سازمانی 

آموزي و آزاددر سطوح تحصیالت تکمیلی، مهارت
اي براي مشاوران معماري 

افزایی معماران سازمانی 
هاي کارفرمایی به انتشار نتایج 

 هاي معماري سازمانی
انی معماري سازمانی

اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش 

هاي جوایز ها به شرکت در رقابت
  المللی معماري سازمانی

 تدوین سند ملی معماري سازمانی
در اسناد  گنجاندن مواد مرتبط با معماري سازمانی

ساله، ...) 5اي باالدستی کشور (برنامه 
هاي مرتبط با معماري سازمانی در 

ها (مانند هاي ارزیابی و مقایسه سازمان

 ايهاي مرجع بخشی و دامنه
معماري  هاي مرجع جهانی

هاي مرجع ملی و بین
  در رهنمودهاي قانونی معماري سازمانی
اي مشاوران سنجی حرفه

هاي بینترغیب مشاوران به دریافت گواهینامه

حمایت از نمایندگی موسسات صدور گواهینامه 
  اي معماري سازمانی در کشور

حمایت از توسعه ابزارهاي بومی معماري سازمانی
هاي معتبر ابزارهاي بین

سازي و ترویج مفاهیم و کاربردهاي معماري 
سازمانی از طریق برگزاري همایش ساالنه معماري 

گنجاندن مواد آموزشی مرتبط با معماري سازمانی 
هاي آموزشی استاندارد مدیران دولتی

هاي راهبردي ایجاد الزام قانونی براي تدوین برنامه

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

ها در اجراي پروژهگفته یا مقابله با اثرات آن

راهکار(ها)
هاي آموزشی معماري سازمانی ایجاد و توسعه دوره

در سطوح تحصیالت تکمیلی، مهارت
اي براي مشاوران معماري ایجاد تشکل حرفه

 
افزایی معماران سازمانی هاي دانشتوسعه شبکه

هاي کارفرمایی به انتشار نتایج ترغیب سازمان
هاي معماري سازمانی

انی معماري سازمانیرسایجاد پایگاه ملی اطالع
اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش 

 کارفرمایان و مشاوران)
ها به شرکت در رقابتترغیب سازمان

المللی معماري سازمانی
تدوین سند ملی معماري سازمانی

گنجاندن مواد مرتبط با معماري سازمانی
اي باالدستی کشور (برنامه 

هاي مرتبط با معماري سازمانی در درج شاخص
هاي ارزیابی و مقایسه سازمان

  جشنواره شهیدرجایی)
هاي مرجع بخشی و دامنهتدوین مدل

هاي مرجع جهانیشناسایی و معرفی مدل
 

هاي مرجع ملی و بینالزام به استفاده از مدل
در رهنمودهاي قانونی معماري سازمانی

سنجی حرفهایجاد نظام ملی صالحیت
 معماري سازمانی

ترغیب مشاوران به دریافت گواهینامه

حمایت از نمایندگی موسسات صدور گواهینامه 
اي معماري سازمانی در کشور

حمایت از توسعه ابزارهاي بومی معماري سازمانی
هاي معتبر ابزارهاي بینحمایت از نمایندگی

سازي و ترویج مفاهیم و کاربردهاي معماري 
سازمانی از طریق برگزاري همایش ساالنه معماري 

 سازمانی کشور
گنجاندن مواد آموزشی مرتبط با معماري سازمانی 

هاي آموزشی استاندارد مدیران دولتی
ایجاد الزام قانونی براي تدوین برنامه

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

گفته یا مقابله با اثرات آن

ایجاد و توسعه دوره .1
در سطوح تحصیالت تکمیلی، مهارت

ایجاد تشکل حرفه .2
 سازمانی

توسعه شبکه .3
ترغیب سازمان .4

هاي معماري سازمانیپروژه
ایجاد پایگاه ملی اطالع .5
اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش  .6

کارفرمایان و مشاوران)
ترغیب سازمان .7

المللی معماري سازمانیبین
تدوین سند ملی معماري سازمانی .8
گنجاندن مواد مرتبط با معماري سازمانی .9

اي باالدستی کشور (برنامه برنامه
درج شاخص .10

هاي ارزیابی و مقایسه سازماننظام
جشنواره شهیدرجایی)

تدوین مدل .11
شناسایی و معرفی مدل .12

 سازمانی
الزام به استفاده از مدل .13

در رهنمودهاي قانونی معماري سازمانی
ایجاد نظام ملی صالحیت .14

معماري سازمانی
ترغیب مشاوران به دریافت گواهینامه .15

 المللی
حمایت از نمایندگی موسسات صدور گواهینامه  .16

اي معماري سازمانی در کشورحرفه
حمایت از توسعه ابزارهاي بومی معماري سازمانی .17
حمایت از نمایندگی .18
سازي و ترویج مفاهیم و کاربردهاي معماري فرهنگ .19

سازمانی از طریق برگزاري همایش ساالنه معماري 
سازمانی کشور

گنجاندن مواد آموزشی مرتبط با معماري سازمانی  .20
هاي آموزشی استاندارد مدیران دولتیدر دوره

ایجاد الزام قانونی براي تدوین برنامه .21

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

گفته یا مقابله با اثرات آنهش مشکالت پیش

  سازمانی معماري

 معماري هاي پروژه

  سازمانی معماري

  مرجع

 مشاوران صالحیت

  ابزارها

 انتظارات و سازمانی
  آن

 و وکار کسب راهبردي

هرگونه استفاده و انتشار

هش مشکالت پیشتوان براي کا

  مشکل
معماري مشاوران ضعف

پروژه نتایج رسانی اطالع
  سازمانی

معماري براي قانونی

مرجع هاي مدل از استفاده

صالحیت تائید و آموزش
  معماري

ابزارها نامناسب پشتیبانی

سازمانی معماري از
آن نتایج از نادرست

راهبردي هاي برنامه

هرگونه استفاده و انتشار

 راهکارهاي پیشنهادي

توان براي کاراهکارهاي پیشنهادي زیر را می
  در کشور پیشنهاد کرد:

ضعف و کمبود

اطالع و انتشار عدم

قانونی الزام عدم

استفاده عدم

آموزش نظام نبود

پشتیبانی

از نادرست تلقی
نادرست

برنامه ضعف یا نبود

راهکارهاي پیشنهادي
راهکارهاي پیشنهادي زیر را می

در کشور پیشنهاد کرد:

  حوزه
زمینه محیطی 

  (فراسازمانی)

عدم

  زمینه سازمانی

 
 

 

راهکارهاي پیشنهادي .3
راهکارهاي پیشنهادي زیر را می

در کشور پیشنهاد کرد:
  

زمینه محیطی 
(فراسازمانی)

زمینه سازمانی
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16 صفحه  

ها به ارتقاي ظرفیت کارفرمایی از 
هاي بلوغ فرآیندي در حوزه 

الزام به ارتقاي جایگاه واحدهاي فناوري اطالعات در 

هاي دولتی به ایجاد واحدهاي معماري 

صالح در 

گذاري در چارچوب ملی 

هاي معماري سازمانی 
چابک در رهنمودهاي چارچوب ملی معماري 

طراحی مدل بلوغ معماري سازمانی در رهنمودهاي 

  نامه انتخاب مشاور معماري سازمانی

زودبازده در 
  رهنمودهاي چارچوب ملی معماري سازمانی

هاي مرتبط با انتقال دانش فنی در 

انی در رهنمودهاي 

هاي جوایز 

اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش 

هاي معماري سازمانی انجام
      .ir

  راهکار(ها)
  وکار در اسناد باالدستی

ها به ارتقاي ظرفیت کارفرمایی از 
هاي بلوغ فرآیندي در حوزه 

CMMI(  
الزام به ارتقاي جایگاه واحدهاي فناوري اطالعات در 

  هاي دولتی (در اسناد باالدستی)

هاي دولتی به ایجاد واحدهاي معماري 
  سازمانی در ساختار تشکیالتی

صالح در ها به استفاده از مشاوران ذي

گذاري در چارچوب ملی تدوین رهنمودهاي محدوده

هاي معماري سازمانی 
چابک در رهنمودهاي چارچوب ملی معماري 

طراحی مدل بلوغ معماري سازمانی در رهنمودهاي 
  چارچوب ملی معماري سازمانی

نامه انتخاب مشاور معماري سازمانی

زودبازده در هاي تاکید بر شناسایی و تعریف پروژه
رهنمودهاي چارچوب ملی معماري سازمانی

هاي مرتبط با انتقال دانش فنی در 
 هاي معماري

انی در رهنمودهاي طراحی مدل بلوغ معماري سازم
 چارچوب ملی معماري سازمانی

هاي جوایز ها به شرکت در رقابت
 المللی معماري سازمانی

اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش 

هاي معماري سازمانی انجامشناسی پروژه

 .تنها با ذکر ماخذ مجاز است

راهکار(ها)
وکار در اسناد باالدستی

  )20و  19

ها به ارتقاي ظرفیت کارفرمایی از تشویق سازمان
هاي بلوغ فرآیندي در حوزه سازي مدلطریق پیاده

CMMI-ACQاکتساب (مانند 

الزام به ارتقاي جایگاه واحدهاي فناوري اطالعات در 
هاي دولتی (در اسناد باالدستی)

19(  
هاي دولتی به ایجاد واحدهاي معماري الزام سازمان

سازمانی در ساختار تشکیالتی
ها به استفاده از مشاوران ذيالزام سازمان

 روژهمرحله تعریف پ
تدوین رهنمودهاي محدوده

  معماري سازمانی
هاي معماري سازمانی توجه به رویکردها و روش

چابک در رهنمودهاي چارچوب ملی معماري 
  
25(  

طراحی مدل بلوغ معماري سازمانی در رهنمودهاي 
چارچوب ملی معماري سازمانی

نامه انتخاب مشاور معماري سازمانیتدوین شیوه

27(  
27(  

27(  
27(  

تاکید بر شناسایی و تعریف پروژه
رهنمودهاي چارچوب ملی معماري سازمانی

هاي مرتبط با انتقال دانش فنی در درج شاخص
هاي معماريمعیارهاي ارزیابی پروژه

24(  
طراحی مدل بلوغ معماري سازم
چارچوب ملی معماري سازمانی

ها به شرکت در رقابتترغیب سازمان
المللی معماري سازمانی

اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش 
  کارفرمایان و مشاوران)

  

شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

وکار در اسناد باالدستیکسب
19(موارد 

تشویق سازمان .22
طریق پیاده

اکتساب (مانند 
الزام به ارتقاي جایگاه واحدهاي فناوري اطالعات در  .23

هاي دولتی (در اسناد باالدستی)سازمان
19(مورد 

  
الزام سازمان .24

سازمانی در ساختار تشکیالتی
الزام سازمان .25

مرحله تعریف پ
تدوین رهنمودهاي محدوده .26

معماري سازمانی
توجه به رویکردها و روش .27

چابک در رهنمودهاي چارچوب ملی معماري 
  سازمانی
25(مورد 

طراحی مدل بلوغ معماري سازمانی در رهنمودهاي  .28
چارچوب ملی معماري سازمانی

تدوین شیوه .29

27(مورد 
27(مورد 

27(مورد 
27(مورد 

تاکید بر شناسایی و تعریف پروژه .30
رهنمودهاي چارچوب ملی معماري سازمانی

درج شاخص .31
معیارهاي ارزیابی پروژه

24(مورد 
طراحی مدل بلوغ معماري سازم .32

چارچوب ملی معماري سازمانی
ترغیب سازمان .33

المللی معماري سازمانیبین
اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش  .34

کارفرمایان و مشاوران)

  بندي نمود:برنامه کالن زیر جمع

گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

  راهبردي هاي
 به نسبت ارشد 
  

  کارفرمایی

 در اطالعات 

  سازمانی معماري
 نظام نبود( سازمانی
  )ها سازمان در سازمانی

  پروژه

 از پیروي
  نظري مفاهیم

  هپروژ اهداف با
 اجراي و تعریف

  
 اجراي مدل و 

  سازمانی
  موجود 

 مستندات( مستندسازي

  ها
  جزئیات
 تعریف عدم

  
 سازمان به سازمانی

معماري هاي 

برنامه کالن زیر جمع

هرگونه استفاده و انتشار

  مشکل
هاي برنامه با ريمعما

 مدیریت حمایت 
  سازمانی معماري

کارفرمایی ظرفیت 

 فناوري نامناسب 
  ها سازمان

معماري به محور- تکنولوژي
سازمانی معماري به
سازمانی معماري راهبري

پروژه محدوده نادرست

پیروي بر حد از بیش
مفاهیم و ها متدولوژي

با ها مدل و چارچوب
تعریف در سازمانی بلوغ

  معماري هاي پروژه
 مشاور انتخاب روش
سازمانی معماري پروژه
 وضع بر حد از بیش
مستندسازي بر حد

  )حجیم
ها پروژه شدن طوالنی
جزئیات بر حد از بیش

عدم( ها پروژه نتایج بودن
  )زودبازده هاي پروژه

سازمانی معماري فنی
  کارفرما

هاي پروژهعدم سنجش نتایج 
  سازمانی

برنامه کالن زیر جمع توان در قالب هفت

هرگونه استفاده و انتشار

معما همسویی عدم
 و تعهد باور، عدم

معماري
 نبود

 جایگاه و نقش

تکنولوژي نگاه
به »اي پروژه« نگاه

راهبري و مدیریت
نادرست تعریف

بیش تاکید
متدولوژي/ها چارچوب

چارچوب تناسب عدم
بلوغ به توجه عدم

پروژه
روش تناسب عدم

پروژه
بیش تاکید

حد از بیش تاکید

طوالنی
بیش تاکید

بودن دیربازده
پروژه

فنی دانش انتقال عدم

عدم سنجش نتایج 

توان در قالب هفتراهکارهاي پیشنهادي را می

  حوزه

عدم

  اتعریف و اجر
مدیریت

عدم

راهکارهاي پیشنهادي را می

 
 

 

تعریف و اجر

  
راهکارهاي پیشنهادي را می
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شناسی پروژهگزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است

  

سازي در بخش خصوصی، دانشگاه و کارفرمایان (انجمن
 

  هاي کالن یادشده است:
  

دل
و م

ی 
ب مل
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چار
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ت
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گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

  هاي مرجع معماري 
  گذاري و انتشار نتایج معماري

  

سازي در بخش خصوصی، دانشگاه و کارفرمایان (انجمن
 المللی معماري سازمانی

هاي کالن یادشده است:

 هاي پیشنهادي به راهکارهاي استخراج شده

ري
عما

ع م
رج

م
  

  

ح هاي آموزشی معماري سازمانی در سطو

 

هاي معماري 

اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش کارفرمایان و 

المللی معماري 

اي ی در اسناد برنامه

  هاي ارزیابی و 

 عماري سازمانی

المللی در 

هرگونه استفاده و انتشار

هاي مرجع معماري   ین چارچوب ملی و مدل
گذاري و انتشار نتایج معماري

  نظام ارزیابی بلوغ معماري سازمانی 
  نظام ارزیابی صالحیت مشاوران معماري

  هاي قانونی
سازي در بخش خصوصی، دانشگاه و کارفرمایان (انجمن

المللی معماري سازمانی هاي بین

هاي کالن یادشده است:جدول زیر حاوي نگاشت راهکارها به برنامه

هاي پیشنهادي به راهکارهاي استخراج شده

هاي آموزشی معماري سازمانی در سطو
 آموزي و آزاد

 اي براي مشاوران معماري سازمانی

 افزایی معماران سازمانی 

هاي معماري هاي کارفرمایی به انتشار نتایج پروژه

 رسانی معماري سازمانی

اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش کارفرمایان و 

المللی معماري هاي جوایز بین

ی در اسناد برنامهگنجاندن مواد مرتبط با معماري سازمان

هاي ارزیابی و هاي مرتبط با معماري سازمانی در نظام
 ها (مانند جشنواره شهیدرجایی)

 ايهاي مرجع بخشی و دامنه

عماري سازمانیهاي مرجع جهانی م
المللی در هاي مرجع ملی و بین

هرگونه استفاده و انتشار

ین چارچوب ملی و مدل
گذاري و انتشار نتایج معماري برنامه آموزش، اشتراك

نظام ارزیابی بلوغ معماري سازمانی 
نظام ارزیابی صالحیت مشاوران معماري

هاي قانونی ضوابط و مشوق
سازي در بخش خصوصی، دانشگاه و کارفرمایان (انجمن برنامه ظرفیت

هاي بین رنامه توسعه همکاري

جدول زیر حاوي نگاشت راهکارها به برنامه

هاي پیشنهادي به راهکارهاي استخراج شده برنامه

هاي آموزشی معماري سازمانی در سطو
آموزي و آزادتحصیالت تکمیلی، مهارت

اي براي مشاوران معماري سازمانی
افزایی معماران سازمانی هاي دانش

هاي کارفرمایی به انتشار نتایج پروژه

رسانی معماري سازمانیایجاد پایگاه ملی اطالع
اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش کارفرمایان و 

هاي جوایز بینها به شرکت در رقابت

 تدوین سند ملی معماري سازمانی

گنجاندن مواد مرتبط با معماري سازمان
 ساله، ...) 5باالدستی کشور (برنامه 

هاي مرتبط با معماري سازمانی در نظام
ها (مانند جشنواره شهیدرجایی)

هاي مرجع بخشی و دامنه
هاي مرجع جهانی مشناسایی و معرفی مدل
هاي مرجع ملی و بینالزام به استفاده از مدل

ین چارچوب ملی و مدلتدو 
برنامه آموزش، اشتراك 
نظام ارزیابی بلوغ معماري سازمانی  
نظام ارزیابی صالحیت مشاوران معماري 
ضوابط و مشوق 
برنامه ظرفیت 
رنامه توسعه همکاريب 

جدول زیر حاوي نگاشت راهکارها به برنامه

برنامه ماتریس نگاشت کالن

هاي آموزشی معماري سازمانی در سطوایجاد و توسعه دوره
تحصیالت تکمیلی، مهارت

اي براي مشاوران معماري سازمانیایجاد تشکل حرفه
هاي دانشتوسعه شبکه

هاي کارفرمایی به انتشار نتایج پروژهترغیب سازمان
 سازمانی

ایجاد پایگاه ملی اطالع
اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش کارفرمایان و 

 مشاوران)
ها به شرکت در رقابتترغیب سازمان

 سازمانی
تدوین سند ملی معماري سازمانی

گنجاندن مواد مرتبط با معماري سازمان
باالدستی کشور (برنامه 

هاي مرتبط با معماري سازمانی در نظامدرج شاخص
ها (مانند جشنواره شهیدرجایی)مقایسه سازمان

هاي مرجع بخشی و دامنهتدوین مدل
شناسایی و معرفی مدل
الزام به استفاده از مدل

 
 

 

  
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

  
جدول زیر حاوي نگاشت راهکارها به برنامه

  

ماتریس نگاشت کالن

ایجاد و توسعه دوره .1
تحصیالت تکمیلی، مهارت

ایجاد تشکل حرفه .2
توسعه شبکه .3
ترغیب سازمان .4

سازمانی
ایجاد پایگاه ملی اطالع .5
اعطاي جایزه ملی معماري سازمانی (در دو بخش کارفرمایان و  .6

مشاوران)
ترغیب سازمان .7

سازمانی
تدوین سند ملی معماري سازمانی .8
گنجاندن مواد مرتبط با معماري سازمان .9

باالدستی کشور (برنامه 
درج شاخص .10

مقایسه سازمان
تدوین مدل .11
شناسایی و معرفی مدل .12
الزام به استفاده از مدل .13
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گزارش آسیب

تنها با ذکر ماخذ مجاز است ،هرگونه استفاده و انتشار

 هاي پیشنهادي به راهکارهاي استخراج شده

ري
عما

ع م
رج

م
  

  

  اي مشاوران معماري 

  

  اي معماري 

  

  

سازي و ترویج مفاهیم و کاربردهاي معماري سازمانی از 
 

  

  هاي گنجاندن مواد آموزشی مرتبط با معماري سازمانی در دوره

  وکار در هاي راهبردي کسب

سازي ی از طریق پیاده
CMMI-ACQ(  

  

  هاي الزام به ارتقاي جایگاه واحدهاي فناوري اطالعات در سازمان

  هاي دولتی به ایجاد واحدهاي معماري سازمانی در 

  صالح در مرحله تعریف 

گذاري در چارچوب ملی معماري 

هاي معماري سازمانی چابک در 

  وغ معماري سازمانی در رهنمودهاي چارچوب ملی 

  

هاي زودبازده در رهنمودهاي 

  رهاي ارزیابی 

هرگونه استفاده و انتشار

هاي پیشنهادي به راهکارهاي استخراج شده

 

اي مشاوران معماري سنجی حرفه

 المللیهاي بینترغیب مشاوران به دریافت گواهینامه

اي معماري ایندگی موسسات صدور گواهینامه حرفه

 حمایت از توسعه ابزارهاي بومی معماري سازمانی

 المللیهاي معتبر ابزارهاي بین

سازي و ترویج مفاهیم و کاربردهاي معماري سازمانی از 
 االنه معماري سازمانی کشور

گنجاندن مواد آموزشی مرتبط با معماري سازمانی در دوره

هاي راهبردي کسب

ی از طریق پیادهها به ارتقاي ظرفیت کارفرمای
ACQهاي بلوغ فرآیندي در حوزه اکتساب (مانند 

الزام به ارتقاي جایگاه واحدهاي فناوري اطالعات در سازمان

هاي دولتی به ایجاد واحدهاي معماري سازمانی در 

صالح در مرحله تعریف ها به استفاده از مشاوران ذي

گذاري در چارچوب ملی معماري 

هاي معماري سازمانی چابک در 
  رهنمودهاي چارچوب ملی معماري سازمانی

وغ معماري سازمانی در رهنمودهاي چارچوب ملی 

  نامه انتخاب مشاور معماري سازمانی
هاي زودبازده در رهنمودهاي 

رهاي ارزیابی هاي مرتبط با انتقال دانش فنی در معیا

هرگونه استفاده و انتشار

هاي پیشنهادي به راهکارهاي استخراج شده برنامه

 رهنمودهاي قانونی معماري سازمانی

سنجی حرفهایجاد نظام ملی صالحیت

ترغیب مشاوران به دریافت گواهینامه
ایندگی موسسات صدور گواهینامه حرفه

حمایت از توسعه ابزارهاي بومی معماري سازمانی
هاي معتبر ابزارهاي بین

سازي و ترویج مفاهیم و کاربردهاي معماري سازمانی از 
االنه معماري سازمانی کشورطریق برگزاري همایش س

گنجاندن مواد آموزشی مرتبط با معماري سازمانی در دوره
 آموزشی استاندارد مدیران دولتی

هاي راهبردي کسبایجاد الزام قانونی براي تدوین برنامه

ها به ارتقاي ظرفیت کارفرمای
هاي بلوغ فرآیندي در حوزه اکتساب (مانند 

الزام به ارتقاي جایگاه واحدهاي فناوري اطالعات در سازمان
  دولتی (در اسناد باالدستی)

هاي دولتی به ایجاد واحدهاي معماري سازمانی در 

ها به استفاده از مشاوران ذي

گذاري در چارچوب ملی معماري تدوین رهنمودهاي محدوده

هاي معماري سازمانی چابک در توجه به رویکردها و روش
رهنمودهاي چارچوب ملی معماري سازمانی

وغ معماري سازمانی در رهنمودهاي چارچوب ملی 

نامه انتخاب مشاور معماري سازمانی
هاي زودبازده در رهنمودهاي تاکید بر شناسایی و تعریف پروژه
  چارچوب ملی معماري سازمانی

هاي مرتبط با انتقال دانش فنی در معیا

برنامه ماتریس نگاشت کالن

رهنمودهاي قانونی معماري سازمانی
ایجاد نظام ملی صالحیت

 سازمانی
ترغیب مشاوران به دریافت گواهینامه

ایندگی موسسات صدور گواهینامه حرفهحمایت از نم
 سازمانی در کشور

حمایت از توسعه ابزارهاي بومی معماري سازمانی
هاي معتبر ابزارهاي بینحمایت از نمایندگی

سازي و ترویج مفاهیم و کاربردهاي معماري سازمانی از فرهنگ
طریق برگزاري همایش س

گنجاندن مواد آموزشی مرتبط با معماري سازمانی در دوره
آموزشی استاندارد مدیران دولتی

ایجاد الزام قانونی براي تدوین برنامه
  اسناد باالدستی
ها به ارتقاي ظرفیت کارفرمایتشویق سازمان

هاي بلوغ فرآیندي در حوزه اکتساب (مانند مدل
الزام به ارتقاي جایگاه واحدهاي فناوري اطالعات در سازمان

دولتی (در اسناد باالدستی)
هاي دولتی به ایجاد واحدهاي معماري سازمانی در الزام سازمان

  ساختار تشکیالتی
ها به استفاده از مشاوران ذيالزام سازمان

 پروژه
تدوین رهنمودهاي محدوده

 سازمانی
توجه به رویکردها و روش

رهنمودهاي چارچوب ملی معماري سازمانی
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