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 مفاهیم و ادبیات معماری سازمانی 1

 تعریف معماری سازمانی:

ها و عناصر مختلف یک سازمان )سیستم( را یکپارچه و جامع که جنبه معماری سازمانی رویکردی است»

ها، استانداردها و اقدامات مجموعه مستندات، مدلنماید و شامل با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می

اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطالعات است که در قالب 

 «شود.رسانی میروزر اجرا شده و به صورت مداوم توسعه و بهیک چرخه تکرارپذی

 مفهوم و کاربرد معماری سازمانی مبتنی بر دو اصل محوری است:

 سازی و اجراریزی و طراحی بر پیادهاصل اول: تقدم برنامه

 توان بدون طرح و نقشه شروع به ساخت ساختمان نمود، ولی نتیجهسازی میبرای مثال، در ساختمان

هزینه باالی »و « هزینه باالی تعمیرات و نگهداشت»، « طول عمر کوتاه»، « وری پایینبهره»حاصله دارای 

ریزی و طراحی ممکن است هزینه (؛ در مقابل، مقدم قراردادن برنامه1-1 شکل) است« تغییرات و گسترش

، « طول عمر باالتر»، « وری بهتربهره»افزایش دهد، اما نتیجه حاصله دارای  اولیه و زمان ساخت را اندکی

 (.1-1 شکل) است« سهولت تغییرات و گسترش»و « هزینه کمتر تعمیرات و نگهداشت»

http://karizsystem.ir/
http://soea.sbu.ac.ir/
http://ieaf.ir/
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 سازی و اجرا ریزی و طراحی بر پیادهاصل تقدم برنامه 1-1 شکل

 

استانداردها و ریزی و طراحی براساس در مباحث مدیریت و تحول سازمانی نیز مقدم قراردادن برنامه

، مطمئن و های موفق، اگرچه به هزینه اولیه و زمان بیشتری نیاز دارد، اما نتیجه حاصله باارزشتجربه

 باشد.پذیر میتوسعه

 صورت یکپارچهاصل دوم: مهندسی همه جوانب و عناصر سازمان به

و خروجی آن  شودطور که برای ساخت یک ساختمان همه جوانب موضوع تحلیل و مهندسی میهمان

شوند و برخی های اصلی ساختمان محسوب میهای متنوعی است که برخی )پالن، نمای داخلی( نقشهنقشه

-1 شکلکشی، موتورخانه و ...( طراحی تجهیزات و تأسیسات ساختمان هستند )کشی، لولهدیگر )نقشه برق

(، ولی همگی در کنار هم برای ساخت ساختمان الزم است؛ در معماری سازمانی نیز عالوه بر تحلیل و 2

معماری فناوری ")ساختار، فرآیند، خدمات، ...( نیاز به تحلیل و تدوین  1"وکارمعماری کسب"تدوین 

ها و ( که مجموعه این تحلیل3-1 شکلافزارها، شبکه، امنیت، ...( نیز هست ))اطالعات، نرم 2"اطالعات

 باشد.کننده معماری سازمان میو یکپارچه، توصیف 4با همدیگر، متوازن 3های همراستانقشه

                                                 
1 Business Architecture 
2 Information Technology Architecture 
3 Aligned 

4 Balanced 
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 سازیاصل مهندسی و تحلیل همه جوانب در ساختمان 2-1 شکل

 

 اصل مهندسی و تحلیل همه جوانب در سازمان 3-1 شکل
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 مزایا و دستاوردهای معماری سازمانی 3.3

 مزایا و دستاوردهای معماری سازمانی بر اساس دو اصل محوری گفته شده، به قرار زیر است:

 شود:منجر به نتایج زیر می« سازی و اجراریزی و طراحی بر پیادهتقدم برنامه»

 ها و اشتباهات در اجرا کاریکاهش دوباره 

 وری بهتر و طول عمر باالتر بهره 

 قابلیت توسعه و گسترش در آینده 

 سازی، نگهداشت و توسعه های پیادهکاهش هزینه 

 استفاده بهینه از زمان و منابع موجود  

 بینی و آمادگی برای شرایط آیندهپیش 

 شود:منجر به نتایج زیر می ،«صورت یکپارچهمهندسی همه جوانب و عناصر سازمان به»

  )نگاه جامع و یکپارچه به مدیریت و تحول سازمان )فیل موالنا 

 توازن و تناسب بین جوانب و عناصر سازمان 

 وکار با فناوری اطالعاتراستایی بین کسبهم 
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 های معماری سازمانیمعرفی چارچوب 3.1

در ادبیات معماری سازمانی به معنای ساختار، روش و استانداردهای انجام معماری است. به عبارت دیگر،  5چارچوب

هایی است، چگونه انجام شود، چه محصوالتی تولید کند که معماری شامل چه عناصر و دامنهچارچوب مشخص می

تواند شامل برنامه و اقدامات الزم های مرجع عمل شود و در نهایت چارچوب میها و مدلشود، براساس کدام استاندارد

 برای آموزش، استقرار و نگهداشت معماری سازمانی باشد.

 شوند: صورت کلی به چهار دسته اصلی تقسیم میهای معماری سازمانی بهچارچوب

 :6منظوره(های معماری سازمانی عمومی )همهچارچوب

ها و شرایط مختلف اند و به صورت عمومی برای سازمانها برای دولت یا صنعت خاصی تولید نشدهرچوباین چا

دلیل عمومی بودن سفارشی سازی در هر صنعت یا کاربرد خاص ضروری است، استفاده هستند، البته  بهقابل

 های معماری سازمانی عمومی به قرار زیر است:ترین چارچوبمعروف

 The Zachman Framework 

 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

 Gartner’s Enterprise Architecture Framework (GEAF) 

 The Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF) 

 … 

 

 :7های معماری سازمانی ملی )دولتی(چارچوب

های دولتی تولید نظارت بر پیشرفت معماری سازمانی دستگاهها و برای هدایت، حمایت و ها توسط دولتاین چارچوب

ها برای کشور اند. اگرچه محتوای این چارچوبصورت رسمی ابالغ و الزام شدهاند و پس از طی مراحل قانونی بهشده

و های مرجع تولید شده دربردارنده مخزن غنی از دانش ها و مدلشناسی، راهبرداست، اما روشخاصی تهیه شده

سازی مورد استفاده سایر صنایع و کشورها نیز قرار گیرد. تواند با سفارشیهای معماری سازمانی است که میتجربه

 های معماری سازمانی ملی )دولتی( به قرار زیر است:ترین چارچوبمعروف

 

                                                 
5 Framework 

6 General-purpose Enterprise Architecture Frameworks 

7 National (Government) Enterprise Architecture Frameworks 
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 Korea Government Enterprise Architecture (KGEA) 

 Australian Government Architecture (AGA) 

 Singapore Government Enterprise Architecture (SGEA) 

 Netherlands Government Reference Architecture (NORA) 

 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 

 United Kingdom Reference Architecture (UKRA) 

 Government Enterprise Architecture for New Zealand (GEA -NZ) 

 Finland National Enterprise Architecture 

 Bahrain National Enterprise Architecture Framework  

 Saudi Arabia National Enterprise Architecture 

 Oman e-Government Architecture Framework (OeGAF) 

 Jordan e-Government Architecture Framework (e-GAF) 

 Egyptian Government Enterprise Architecture Framework (EGEAF) 

 … 

 

 :8های معماری سازمانی نظامیچارچوب

وکار های بنیادین عملیات نظامی با حوزه کسبدلیل تفاوتاند و بهها توسط نهادهای نظامی تولید شدهاین چارچوب

های آن قابل الگوبرداری گرچه برخی مفاهیم و تکنیک)سازمانی و اداری( تنها در حوزه تخصصی نظامی کاربرد دارند، ا

 های معماری سازمانی نظامی به قرار زیر است:ترین چارچوبباشد. معروفبرای سایر صنایع نیز می

 NATO Architecture Framework (NAF) 

 Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) 

 Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM) 

 British Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF) 

 France DGA Architecture Framework (AGATE) 

 The Australian Defence Architecture Framework (AUSDAF) 

 Department of National Defence Canadian Architecture Framework (DNDAF) 

 … 

                                                 
8 Military Enterprise Architecture Frameworks 
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 :9های معماری سازمانی مختص صنایع )بانک، بیمه، مخابرات، ...(چارچوب

وکار مشخصی )بانک، بیمه، های مرجع( توسط صنایع و بخش خصوصی برای حوزه کسبها )و مدلاین چارچوب

جدیدی برای معماری شناسی اند. ازآنجا که هدف تولیدکنندگان ارائه مفاهیم بنیادی و روشمخابرات، ...( تهیه شده

اند، ولی محتوای تخصصی صنعت های عمومی استفاده نمودهطور کلی از قالب سایر چارچوباست، بهسازمانی نبوده

های معماری سازمانی مختص ترین چارچوباند. معروفهای مرجع در آن قرار دادهمورد نظر را در قالب الگوها و مدل

 صنایع به قرار زیر است:

 TeleManagement Forum (TM Forum) Frameworx 

 Banking Industry Architecture Network (BIAN) 

 IBM Information FrameWork (IFW) for Banking Industry 

 Automotive Architecture Framework (AAF) 

 Supply Chain Operations Reference model (SCOR) 

 Insurance Application Architecture (IAA) 

 … 

 های معماری سازمانی در ایرانتاریخچه فعالیت 3.1

در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد، پس از چندین  1311های مقدماتی مرتبط با معماری سازمانی در سال اولین فعالیت

مقیاس کشوری در  در سازمانی معماری با مرتبط هایهای اولیه، شروع رسمی فعالیتسازی و کسب تجربهسال فرهنگ

رسانی، رقم اطالع عالی شورای دبیرخانه پوشش تحت ایران، اطالعات معماری فنی و با تأسیس کمیته 1322سال 

 را فنی کمیته دستاوردهای. گرفت قرار اولویت در سازمانی معماری بومی دانش ترویج و کسب آن دنبال به و خورد

 اساس بر که ای گونهبه دانست، کشور در سازمانی معماری تخصص و دانش شدننهادینه در اصلی محرک توانمی

 کشورهای از بسیاری از باالتر و نهم رده به ایران جایگاه سازمانی، معماری حوزه در 10المللیبین مرجع نهادهای ارزیابی

 . بود رسیده صنعتی

                                                 
9 Industry-specific Enterprise Architecture Frameworks 

10 Enterprise Architecture Survey 2005 [IFEAD] 
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 حوزه بر تکمیلی تحصیالت دانشجویان و اساتید نیز هادانشگاه در اطالعات، معماری فنی کمیته هایفعالیت با زمانهم

 و( ارشد کارشناسی و دکترا)تکمیلی  تحصیالت نامه پایان هاده از بیش آن حاصل که شدند متمرکز سازمانی معماری

 .است شده، منتشر فنی پژوهش و مقاله عنوان به صد نزدیک

 هایشرکت و دولتی هایدستگاه برای کاربردی هایپروژه اجرای فنی، و علمی تحقیقات کنار در 20 دهه اواسط از

 که شدند فعال سازمانی معماری هایطرح اجرای و تدوین حوزه در مشاور شرکت چندین و گسترش یافت نیز خصوصی

. گرفترا دربرمی تولیدی و خصوصی هایشرکت تا دولتی هایسازمان و هاوزراتخانه ای ازآنها طیف گسترده مشتریان

 سازمانی معماری بزرگ پروژه 100 به نزدیک اجرای ایران، در سازمانی معماری هایتجربه دهه دو به نزدیک دستاورد

 .است بوده فاوا جامع طرح و

 به شد موفق بهشتی شهید دانشگاه سازمانی، معماری حوزه کاربردی و پژوهشی هایبا گسترش فعالیت 28 سال در

کسب نموده و از سال  را سازمانی معماری رشته در ارشد کارشناسی دانشجوی پذیرش مجوز ملی دانشگاه اولین عنوان

 سازمانی معماری به مختص دروس گذراندن از پس و پذیرش مقطع این در تا اکنون، هرساله دانشجویان عالقمند 21

 .شوندمی کار بازار وارد

 فناوری سازمان حمایت با 00 سال در سرانجام متعدد، موفق هایپروژه اجرای نیز و پژوهشی هایفعالیت گسترش با

 متدهای استانداردسازی و آموزش ترویج، هدف با گراسرویس سازمانی معماری اولین آزمایشگاه ایران، اطالعات

 . شد تأسیس کشور در گراسرویس سازمانی معماری

 هایفعالیت مجموعه ایران، سازمانی معماری ملی برنامه و چارچوب تدوین طرح تصویب با و 09 سال در سرانجام

 الکترونیکی دولت توسعه کمیسیون هدایت تحت گذشته از ترمنسجم کشور در سازمانی معماری اجرایی و فنی علمی،

 تهیه و منتشر شد. 05در همین راستا در نهایت نسخه اول چارچوب معماری سازمانی در سال  .گرفت قرار

 ماری سازمانی به قرار زیر است:های مهم معشمار فعالیتبراساس توضیحات فوق، سال

 معماری سازمانی در وزارت جهاد سازندگی: شروع اولین طرح 1311

رسانی جهت ترویج و بسترسازی : تأسیس کمیته فنی معماری اطالعات زیرمجموعه شورای عالی اطالع 1322

 موضوع

 انتشار یک شماره از نشریه تکفا مختص موضوع معماری سازمانی:  1323

 های کمیته فنیهای معماری سازمانی به واسطه فعالیتدنیا در فعالیت نهم: کسب رتبه 1329

 : پایان فعالیت رسمی کمیته فنی معماری اطالعات با تغییر دولت و رئیس شورا1325
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: تعیین معماری سازمانی به عنوان یکی از محورهای اصلی دوازدهمین کنفرانس ساالنه انجمن کامپیوتر 1325

 رانای

 تصویب دوره کارشناسی ارشد معماری سازمانی توسط وزارت علوم: 1328

 : اولین دوره پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی1321

 گرا در دانشگاه شهید بهشتیسرویس: تأسیس اولین آزمایشگاه معماری سازمانی 1300

 ی سازمانی ایران: تصویب طرح تهیه چارچوب معمار1303

 شروع طرح توانمندسازی و تأسیس پنج آزمایشگاه معماری سازمانی در پنج استان کشور: 1309

 چارچوب معماری سازمانی ایران 1: انتشار نسخه 1305
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 معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران 2

کننده ساختار، دستورالعمل، الگوها و استانداردهای انجام به معنای عام توصیف 11«چارچوب معماری سازمانی ایران»

اصلی است و برای دو  12های اجرایی کشور است و دربردارنده چهار بخشمعماری سازمانی در سطح دولت و دستگاه

های ها و تجربهچوبهای تحلیلی نمونه چاراست. این چارچوب براساس چندین سال بررسیگروه از مخاطبان تهیه شده

طور هایی از این چارچوب بهاست. بخشمعماری در دیگر کشورها و انطباق آن با نیازهای کشور طراحی و منتشر شده

است و نمونه مشابهی دهه معماری سازمانی در کشور طراحی شدههای بیش از دوصورت بومی و براساس تجربهکامل به

 در جهان ندارد.

 است:سازمانی ایران، دامنه معماری به شش زیردامنه تقسیم شده در چارچوب معماری

 به عنوان ورودی معماری سازمانی( 13زیردامنه برنامه راهبردی( 

 وکار زیردامنه معماری کسب 

 14زیردامنه معماری اطالعات و داده 

 15افزارهای کاربردیزیردامنه معماری نرم 

 16زیردامنه معماری زیرساخت فناوری 

  17معماری امنیتزیردامنه 

های مرجع و چارچوب )روش توسعه معماری، چارچوب محتوایی معماری، مدل 12هایها و مؤلفهلذا محتوای کلیه بخش

 اند....( مبتنی بر این شش زیردامنه تدوین شده

که گونه که از نام آن مشخص است یک چارچوب و مدل است و تا زمانیچارچوب معماری سازمانی ایران همان

سازی قرار نگیرد، منجر به تغییر و تحول در سطح صورت مؤثر و کاربردی توسط متولیان مربوطه مورد استفاده و پیادهبه

 های زیرمجموعه نخواهد شد.دولت و دستگاه

                                                 
11 Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) 

12 Section 

13 Strategic Planning 

14 Information & Data Architecture 

15 Application Architecture 

16 Technology Infrastructure Architecture 

17 Security Architecture 

18 Components 
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 های چارچوب معماری سازمانی ایرانها و مؤلفهبخش 1.3

ها و است. بخشوه از مخاطبان تهیه شدهچارچوب معماری سازمانی ایران دارای چهار بخش اصلی است و برای دو گر

 شود.نشان داده می 1-2 شکلهای چارچوب در مؤلفه

 

 های چارچوب معماری سازمانی ایرانها و مؤلفهبخش 1-2 شکل

 

 شناسی:چارچوب و روش

« دانش و روش»شوند، معادل صورت کامل شرح داده میهای بعدی بهکه در فصل 10«شناسیچارچوب و روش»بخش 

این منظور چهار دهد. بهپاسخ می« شودمعماری چیست و چگونه انجام می»انجام معماری سازمانی است و به سوال 

 مؤلفه اصلی در آن قرار داده شده که به قرار زیر است:

 های الزم برای معماری سازمانیها و مهارتر، نقش: اصول، ساختا20چارچوب مدیریت معماری 

                                                 
19 Framework & Methodology 

20 Architecture Management Framework 
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 ها(ها، خروجیها، فعالیت: مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی )فازها، ورودی21روش توسعه معماری 

 بندی آنها )که در روش توسعه معماری، های معماری و نحوه طبقه: فرآورده22چارچوب محتوایی معماری

 شوند(تولید می

 اسناد تکمیلی و جانبی که برای انجام معماری سازمانی مفید بوده 23هاها و نمونه مثالنیکرهنمودها، تک :

 یابد.صورت مستمر تکمیل و توسعه میو به

 های مرجع ملی:مدل

الگوها و استانداردهای آماده معماری در مقیاس ملی »توان آن را معادل که می 29«های مرجع ملیمدل»بخش 

دهد. پاسخ می« معماری براساس چه استاندارد و الگوهای مرجع باالدستی تدوین شود؟»سوال دانست، به « )دولت(

 این منظور شش مدل مرجع در مقیاس ملی )دولت( تهیه شده که به قرار زیر است:به

 های اجرایی(های ارزیابی عملکرد در دولت )دستگاهبندی و نمونه سنجه: طبقه25مدل مرجع عملکرد 

  های بندی و نمونه خدمات )کارکردهای( اصلی و پشتیبانی در دولت )دستگاه: طبقه26خدماتمدل مرجع

 اجرایی(

 های اجرایی(های اصلی و پشتیبانی در دولت )دستگاهبندی و نمونه داده: طبقه27مدل مرجع داده 

 پشتیبانی در دولت افزارهای کاربردی اصلی و بندی و نمونه نرم: طبقه28افزارهای کاربردیمدل مرجع نرم

 های اجرایی()دستگاه

 های اجرایی(بندی و نمونه استانداردها و ابزارهای فاوا در دولت )دستگاه: طبقه29مدل مرجع فناوری 

 های های امنیتی فناوری اطالعات در دولت )دستگاهبندی و نمونه کنترل: طبقه30مدل مرجع امنیت

 اجرایی(

                                                 
21 Architecture Development Method 

22 Architecture Capability Framework 

23 Guidelines, Technics & Sample Cases 

24 National Reference Models 

25 Performance Reference Model (PRM) 

26 Business-Service Reference Model (BSRM) 

27 Data Reference Model (DRM) 

28 Application Reference Model (ARM) 

29 Technology Reference Model (TRM) 

30 Security Reference Model (SRM) 
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 های مرجع بخشی:مدل

الگوها و استانداردهای آماده معماری در مقیاس یک »توان آن را معادل که می 31«مرجع بخشی هایمدل»بخش 

پاسخ « معماری براساس چه استاندارد و الگوهای تخصصی تدوین شود؟»دانست، به سوال « وکارصنعت یا خوشه کسب

حاکمیتی تدوین و منتشر  صورت متمرکز توسط نهادهایهای چارچوب که بهدهد. این بخش برخالف سایر بخشمی

تواند می های مرجع بخشی کهشود. نمونه مدلوکار در کشور تدوین و تکمیل میهای کسبشده، توسط صنایع و خوشه

 توسط متولیان مربوطه تدوین شود، به قرار زیر است:

 مدل مرجع صنعت بانک 

 مدل مرجع صنعت بیمه 

 مدل مرجع صنعت مخابرات 

 ونقلمدل مرجع صنعت حمل 

 مدل مرجع صنعت انرژی 

 مدل مرجع بهداشت و درمان 

 مدل مرجع شهرداری 

 و سایر موارد مشابه 

 برنامه ترویج و استقرار:

برای استقرار چارچوب « هاها، الزامات و بسترسازیمشوق»توان آن را معادل که می 32«برنامه ترویج و استقرار»بخش 

 معماری سازمانی دانست شامل چهار مؤلفه اصلی است:

های اجرایی و سایر ضوابط فنی و اجرایی استقرار معماری سازمانی: سند قانونی باالدستی که تکالیف دستگاه

 ند.کنهادهای حاکمیتی مرتبط را مشخص می

سازی برای ذینفعان سازی، توانمندسازی و فرهنگسازی و توانمندسازی: برنامه حمایتی در جهت ظرفیتظرفیت

های مشاور و پیمانکار معماری و پژوهشی، شرکت-ها و مراکز علمیهای اجرایی، دانشگاهموضوع اعم از دستگاه

 سایر نهادهای مرتبط.

های اجرایی از جهت پایش سازی معماری سازمانی در دستگاهها و نتایج پیادهطرحارزیابی معماری سازمانی: ارزیابی 

 های اجرایی در معماری سازمانی.میزان پیشرفت دستگاه

                                                 
31 Sector Reference Models 

32 Implementation & Promotion Program 
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های جدید کشور و های چارچوب براساس نیازمندیای مؤلفهروزرسانی دورهروزرسانی و توسعه چارچوب: بهبه

 تغییرات دانش و فناوری در جهان

 

 بان چارچوب معماری سازمانی ایران:مخاط

برداران از این چارچوب ، بهرهنشان داده شده 1-2 شکلکه در مرکز  33«مخاطبان چارچوب معماری سازمانی ایران»

نمایند. مخاطب سازی میهای گفته شده، تدوین و پیادههستند که طرح معماری سازمانی را به کمک مجموعه بخش

ت )حاکمیت( است که معماری دولت را با تأکید بر ارایه اصلی چارچوب معماری سازمانی ایران در سطح باال، دول

های اجرایی نیز طرح کند. دستگاههای اجرایی را مشخص میراه کالن برای دستگاهخدمات الکترونیکی تدوین و نقشه

 کنند.سازی میمعماری سازمانی را در محدوده سازمان خود و هماهنگ با معماری دولت، تدوین و پیاده

توانند از های غیردولتی کشور نیز میمخاطبان مستقیم چارچوب معماری سازمانی ایران، کلیه صنایع و بخشعالوه بر 

چنین اسناد چارچوب منبع غنی از دانش فنی معماری سازمانی را در استفاده نمایند. همدانش و منابع فنی منتشر شده، 

ها و های فنی و کاربردی توسط دانشگاهولید مقاالت و پژوهشساز تاختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار داده و زمینه

 شود.مراکز پژوهشی می

 های بومی چارچوب معماری سازمانی ایرانویژگی 1.1

صورت بومی و براساس هایی از چارچوب معماری سازمانی ایران بههمانطور که در ابتدای این فصل گفته شد، بخش

 سازمانی در ایران طراحی شده و نمونه مشابهی در جهان ندارد.دهه معماری های بیش از دوتجربه

 های بومی و خاص چارچوب معماری سازمانی ایران به قرار ذیل است:ویژگی

 عدم وابستگی به چارچوب و استانداردهای دیگر کشورها

متحده های مرجع بسیاری از کشورها متکی و مبتنی بر چارچوب معماری سازمانی ایاالت چارچوب و مدل

یافته است و لذا چارچوب تهیه شده بدون حمایت کشور مرجع امکان توسعه و آمریکا یا دیگر کشورهای توسعه

صورت کامال مستقل و مبتنی بر استانداردهای باز و بروزرسانی ندارد، اما چارچوب معماری سازمانی ایران به

ین دانش غنی داخلی در حوزه معماری های غیرحاکمیتی)از جمله توگف( تدوین شده است. همچنچارچوب

های نامه تحصیالت تکمیلی و انتشار مقاالت معتبر در ژورنالسازمانی که حاصل آن تدوین بیش از یکصد پایان

                                                 
33 Iran Enterprise Architecture framework Audience 
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المللی طی دو دهه گذشته است، نقش مهمی در عدم وابستگی علمی به مراجع و مشاوران دیگر کشورها بین

 داشته است.

 لت الکترونیکیمحورقراردادن خدمات دو

صورت ویژه پرداخته شده است و مدل مرجع تنها به الیه خدمات بهدر چارچوب معماری سازمانی ایران نه

گرایی به های مرجع ملی با این نگاه تهیه شده، بلکه پارادایم سرویسخدمات به عنوان یکی از مهمترین مدل

وب مدنظر بوده است. همچنین در های چارچعنوان یکی از اصول اصلی معماری در تمامی بخش

قراردادن بهبود و اتوماسیون فرآیندهای اصلی )عملیاتی( که منجر به ارایه خدمت به ذینفعان بیرونی اولویت

راه دولت الکترونیکی نیز مورد تاکید شود بر فرآیندهای پشتیبانی و ستادی، در اسناد باالدستی از جمله نقشهمی

 بوده است.

 عماری سازمانی بوم ملی مزیست

بوم معماری سازمانی که برای استقرار چارچوب ملی طراحی شده است، مبتنی بر شرایط و توانمندی بومی زیست

های معماری سازمانی، های کشور در پژوهش و نظارت بر طرحکشور است. برای مثال؛ باتوجه به سابقه دانشگاه

های واجد شرایط اختصاص داده شده است و ه دانشگاهاولویت ایجاد مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی ب

کنند. پررنگ شدن های اجرایی ورود نمینهادهای حاکمیتی مستقیما به اعتبارسنجی معماری سازمانی دستگاه

های اسناد باالدستی کشور و بوم معماری سازمانی و ارتباط فعال با صنعت از سیاستها در زیستنقش دانشگاه

 یان نیز هست.اقتصاد دانش بن

 گانه کارکردی خدماتالگوهای ده

صرف استفاده از تعاریف اولیه  های اجرایی،عملیاتی دستگاه-دهی خدمات اصلیبرای شناسایی، ارزیابی و اولویت

و  "کارکردی"بندی خدمات از جهات هایی برای طبقهو تعدادی مثال کافی نیست و نیاز به الگوها و قالب

ها و خدمات که در سایر چارچوب "موضوعی"بندی مرجع خدمات، عالوه بر طبقهاست. مدل  "موضوعی"

نیز هست که در هیچ مرجع دیگر  "گانه کارکردیالگوهای ده"المللی وجود دارد، دربردارنده های مرجع بینمدل

 جهانی وجود نداشته و صرفا حاصل تجارب و دانش بومی معماران خبره کشور است.

 ارزیابی بلوغ معماری سازمانیمدل اختصاصی 

ها و روش ارزیابی مدل بلوغ معماری سازمانی ایران براساس دانش و تجربیات داخلی کشور تهیه شده شاخص

تنها به ها نیز ندارد. این مدل نهالمللی نیست، اگرچه تناقضی با اصول آنهای موجود بیناست و مشابه مدل
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گیری نموده و نقاط ضعف را دی و بلوغ برنامه معماری سازمانی را اندازهکند میزان توانمنها کمک میسازمان

 کند. شناسایی و برطرف کنند، بلکه اقدامات الزم برای افزایش سطح بلوغ فعلی به مطلوب را نیز مشخص می

 های دولت الکترونیکیارتباط با سایر برنامه 1.1

های فاوا با اهداف و ماموریت سازمان شده و یکپارچگی را در راستاسازی فعالیتاز آنجاکه رویکرد معماری منجر به هم

های اجرایی با یکدیگر، وجود یک با توجه به ضرورت هماهنگی دستگاه ،های مختلف سازمانی تضمین می کندالیه

به ها با استناد به آن اقدام به تدوین اسناد معماری خود نمایند، منجر چارچوب معماری در سطح دولت که دستگاه

صورت فنی و با نگاه هعبارت دیگر یک چارچوب واحد و مرجع که ببه ها در سطح ملی می شود.هماهنگی سازمان

های دولتی )و حتی غیردولتی( را مشخص می کند، کامل کننده معمارانه الزامات دولت الکترونیک و هماهنگی دستگاه

 ای معماری سازمانی در سطح ملی است. هارزش

پذیری یعنی تسهیل و توان گفت هدف برنامه دولت الکترونیکی با نگاه کمینه تحقق تعاملدی میبندر جمع

های با یکدیگر )بدون ورود به ساختار و معماری هر دستگاه( است، اما با نگاه استانداردسازی نحوه تعامالت دستگاه

های آن اصالح و کارامدسازی همه الیهتری مدنظر است و جامع و کامل در برنامه دولت الکترونیکی هدف بزرگ

پذیری بین دستگاهی سازی بستر مناسب برای تعامل( که یکی از نتایج آن نیز فراهم2-2 شکلها است)معماری دستگاه

 خواهد بود. 
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 پذیری در برنامه دولت الکترونیکیرابطه معماری سازمانی با تعامل 2-2 شکل
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 بوم معماری سازمانیزیست 1.2

 موفقیت الزامات و جوانب همه رعایت تضمین برای و ایران سازمانی استقرار موفق چارچوب معماری راستای در

 (. 3-2 شکلاست )شده معماری سازمانی طراحی 39بوممدل زیست و همه عوامل و ذینفعان تحلیل موضوع،

 
 بوم معماری سازمانی در ایرانزیست 3-2 شکل

 

نهادهای حاکمیتی و باالدستی )ازجمله کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، سازمان فناوری اطالعات ایران و  مسؤولیت

های مشاور و های اجرایی است. شرکتقانونی برای دستگاه-واستخدامی( تدوین چارچوب و ضوابط فنیسازمان اداری

ا ضوابط قانونی و مبتنی بر چارچوب معماری کنند طرح معماری را مطابق بها کمک میمجری معماری به سازمان

بایست نتایج های معماری سازمانی( میسازمانی ایران تدوین نمایند. مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی )آزمایشگاه

تدوین شده معماری سازمانی را ارزیابی و اعتبارسنجی نمایند تا اطمینان حاصل شود که نتایج مورد انتظار محقق شده 

 و همچنین تولید دانش و تربیت نیروی انسانی توانمند را به عهده خواهند گرفت.است 

های اجرایی به عنوان مخاطب مستقیم چارچوب معماری سازمانی ایران، وظیفه دارند ضمن استفاده از نهایتا، دستگاه

تدوین  -سازیوآمادهسازمانی)آموزشچارچوب و استانداردهای فنی ارایه شده توسط نهادهای حاکمیتی، چرخه معماری 

 ارزیابی معماری( را با کمک دیگر ذینفعان)مشاوران معماری و مراکز اعتبارسنجی( اجرا نمایند.-معماری

                                                 
34 Ecosystem 
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