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 ۶   راتفگشیپ

 

 پیشگفتار

و استانداردهای  دستورالعمل، الگوهاکننده ساختار، چارچوب معماری سازمانی ایران توصیف

های اجرایی کشور است. این چارچوب دربردارنده انجام معماری سازمانی در سطح دولت و دستگاه

 چندین این چارچوب براساس. استشدهبرای دو گروه از مخاطبان تهیه  چهار بخش اصلی است و

معماری در دیگر کشورها و انطباق آن  هایتجربهها و چارچوبهای تحلیلی نمونه سال بررسی

بومی و براساس کامال  چارچوبی از این یها. بخششودمیبا نیازهای کشور طراحی و منتشر 

طراحی شده و نمونه مشابهی در جهان  ایرانی سازمانی در دهه معماربیش از دو هایتجربه

 ندارد.

های اجرایی برای دستگاهثر ؤممعماری سازمانی ایران، هدایت  (ملی) هدف از تدوین چارچوب

های دولت های معماری سازمانی، هماهنگ با اهداف و سیاستسازی اثربخش طرحو پیاده تدوین

 . الکترونیکی است

 در کشور چارچوب معماری سازمانیای این سند حاصل اولین تجربه تدوین از آنجا که محتو

رود اشکاالت و نواقصی در این سند دیده شود که امید است با همکاری و است، احتمال می

شود نظرات و پیشنهادات نظران امر، تکمیل شود، لذا از مخاطبان درخواست میمشارکت صاحب

 به اطالع متولیان طرح برسانند. info@ieaf.irرونیکی اصالحی خود را از طریق پست الکت

های مرجع و اطالع ها، ضوابط قانونی، مدلها و مثالجهت اطالع و دریافت اسناد فنی، رهنمون

 مراجعه شود. IEAF.irبه چارچوب معماری سازمانی ایران، به پورتال از آخرین تغییرات، مربوط

 



 2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 

 ماری سازمانی ایرانارکان اجرای طرح تدوین چارچوب مع

کمیسیون  –عالی( فناوری اطالعات کشور ) شورای اجرایی

 توسعه دولت الکترونیکی
 کارفرمای طرح

 مدیریت طرح  معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران

مان ساز الکترونیک دولت توسعه و ساختار اصالح امور مدیریت

 امور اداری و استخدامی کشور
 طرح  ناظر

گرا دانشگاه شهید آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس

 بهشتی
 (مجری) شاورم

 

 طرحمدیریت و نظارت اعضای تیم 

 جناب آقای نصراهلل جهانگرد

 باقری اصلرضا جناب آقای 
 مدیر ارشد طرح

 جناب آقای مازیار مباشری

 سرکار خانم فائزه حسینی

 سرکار خانم پریسا صیادی

 و اجرایی مدیریت فنی

 پریشاهرضا علیجناب آقای 

 الدینیزینمحمدرضا جناب آقای 
 نظارت بر طرح



 ۹   پیشگفتار

 

 

 اعضای تیم تدوین چارچوب )مجری(

 راهبر و مدیر ارشد پروژه  جناب آقای فریدون شمس علیئی

 مدیر فنی و اجرایی پروژه  جناب آقای امیر مهجوریان

 یدریحینسترن حاجسرکار خانم 

 یابطح میراهابجناب آقای 

 خراط حمودمجناب آقای 

 یرضا کرمجناب آقای 

 یمومن دیسعجناب آقای 

 یبتول ذاکرسرکار خانم 

 ییسنا مانیپجناب آقای 

 جناب آقای علی فیروزی

 کمیته مشورتی و خبرگانی

 جناب آقای سعید شکراللهی 

 جناب آقای رضا رضایی

 پورسرکار خانم مهسا رجب

 سرکار خانم آزاده احمدی

 کار خانم فروزان مخصوصسر

 نژادسرکار خانم مرضیه سمغانی

 جناب آقای حمید لیوانی

 جناب آقای حسام الدین وزیری

 جناب آقای حسین آذرپناه

 نیاسرکار خانم فاطمه ربیع

 مهدی فعالجناب آقای 

 جناب آقای پیمان ناصرآبادی

 سرکار خانم شبنم نوابی 

 تیم فنی و کارشناسی





 5   ادبیات موضوعفصل اول:  

 

 ادبیات موضوع 1

 1"معماری سازمانی" ادبیات موضوعو  کاربردهاای این فصل به معرفی تعاریف، مفاهیم، محتو

 اختصاص دارد.

 معماری سازمانیو مفهوم تعریف  1-1

 تعریف معماری سازمانی:

مختلف  ها و عناصرمعماری سازمانی رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبه»

نماید و شامل لیل میرا با نگاه مهندسی تفکیک و تح سیستم() سازمانیک 

ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت مجموعه مستندات، مدل

که در قالب یک است موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطالعات 

 «شود.رسانی میروزهو ب توسعهشده و به صورت مداوم  اجراچرخه تکرارپذیر 

 است:محوری اصل دو مبتنی بر معماری سازمانی  کاربردو  مفهوم

 سازی و اجراریزی و طراحی بر پیادهاصل اول: تقدم برنامه

 ولی، توان بدون طرح و نقشه شروع به ساخت ساختمان نمودسازی میدر ساختمانبرای مثال، 

 «تو نگهداش هزینه باالی تعمیرات»،  «طول عمر کوتاه»،  «وری پایینبهره»نتیجه حاصله دارای 

ریزی و در مقابل، مقدم قراردادن برنامه ؛(1-1 شکل) است «ینه باالی تغییرات و گسترشهز»و 

افزایش دهد، اما نتیجه حاصله دارای  طراحی ممکن است هزینه اولیه و زمان ساخت را اندکی

 سهولت تغییرات»و  «و نگهداشت تعمیرات کمترهزینه »،  «ترطول عمر باال»،  «بهتروری بهره»

 .(1-1 شکل) است «و گسترش

                                                      
1 Enterprise Architecture 



 ۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 
  سازی و اجراریزی و طراحی بر پیادهتقدم برنامهاصل  ۶-۶ شکل

 

راحی براساس ریزی و طدر مباحث مدیریت و تحول سازمانی نیز مقدم قراردادن برنامه

نیاز دارد، اما نتیجه حاصله  ی، اگرچه به هزینه اولیه و زمان بیشترموفق هایتجربهتانداردها و اس

 .باشدمیپذیر ، مطمئن و توسعهرزشابا

 صورت یکپارچهبه وم: مهندسی همه جوانب و عناصر سازمانداصل 

 وشود می مهندسیجوانب موضوع تحلیل و همه  یک ساختمان برای ساختطور که همان

های اصلی ساختمان پالن، نمای داخلی( نقشه) های متنوعی است که برخینقشهخروجی آن 

ات و تجهیز طراحیکشی، موتورخانه و ...( کشی، لولهنقشه برق) شوند و برخی دیگرمحسوب می

تمان الزم ولی همگی در کنار هم برای ساخت ساخ ،(2-1 شکل) ات ساختمان هستندتأسیس

، فرآیندساختار، ) 2"وکارکسبمعماری "تدوین تحلیل و در معماری سازمانی نیز عالوه بر  ؛است

افزارها، شبکه، اطالعات، نرم) 3"فناوری اطالعاتمعماری "تدوین و  تحلیل..( نیاز به .خدمات، 

                                                      
2 Business Architecture 
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 9   ادبیات موضوعفصل اول:  

 

 ،همدیگر با 4همراستا یهاها و نقشهحلیلمجموعه این ت( که 3-1 شکل) تنیز هسامنیت، ...( 

 .باشدمی معماری سازمانکننده توصیفو یکپارچه،  5متوازن

 

 سازیمهندسی و تحلیل همه جوانب در ساختماناصل  2-1 شکل

                                                      
4 Aligned 

5 Balanced 



 1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 

 ندسی و تحلیل همه جوانب در سازمانمهاصل  3-1 شکل

 معماری سازمانیو دستاوردهای  مزایا 1-2

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

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

 اجرا ها و اشتباهات درکاریدوباره کاهش  

 بهتر و طول عمر باالتر وری بهره 

 در آینده قابلیت توسعه و گسترش 

 سازی، نگهداشت و توسعه های پیادهکاهش هزینه 



 ۳   ادبیات موضوعفصل اول:  

 

  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»

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

  جوانب و عناصر سازمانتوازن و تناسب بین 

 وکار با فناوری اطالعاتراستایی بین کسبهم 

که مزایا و دستاوردهای گفته شده برای معماری سازمانی در محدوده یک سازمان ضمن این

نیز شامل همان موارد اما در  ملی() 6یک دولتر سطح مشخص شد، مزایای معماری سازمانی د

وجود معماری در مقیاس  تفاوت وجود/عدم، 4- 1 شکل. برای مثال در باشدمی ی بزرگترمقیاس

 .استشدهصورت تمثیلی نشان داده دولت( به) سازمان( با یک شهر) یک ساختمان
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 ۶5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 

 دولت() سازمان( با شهر) وجود معماری در مقیاس ساختمان تفاوت وجود/عدم 4- 1 شکل



 ۶۶   ادبیات موضوعفصل اول:  

 

 های معماری سازمانیمعرفی چارچوب 1-3

معماری ، روش و استانداردهای انجام ساختاردر ادبیات معماری سازمانی به معنای  1چارچوب

هایی است، عماری شامل چه عناصر و دامنهکند که مبه عبارت دیگر، چارچوب مشخص میاست. 

های مرجع عمل ، چه محصوالتی تولید شود، براساس کدام استانداردها و مدلشودونه انجام گچ

استقرار و نگهداشت آموزش، تواند شامل برنامه و اقدامات الزم برای چارچوب میدر نهایت شود و 

 معماری سازمانی باشد.

  شوند:دسته اصلی تقسیم می چهارصورت کلی به بههای معماری سازمانی چارچوب

 :1منظوره(مهه) های معماری سازمانی عمومیچارچوب

 هااند و به صورت عمومی برای سازمانها برای دولت یا صنعت خاصی تولید نشدهاین چارچوب

ت ععمومی بودن سفارشی سازی در هر صن دلیلبه البته  ،استفاده هستندقابلمختلف  شرایطو 

های معماری سازمانی عمومی به قرار زیر ترین چارچوب، معروفضروری استیا کاربرد خاص 

 است:

 The Zachman Framework 

 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

 Gartner’s Enterprise Architecture Framework (GEAF) 

 The Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF) 

 :۳(دولتی) ملیهای معماری سازمانی چارچوب

                                                      
1 Framework 

8 General-purpose Enterprise Architecture Frameworks 

1 National (Government) Enterprise Architecture Frameworks 



 ۶2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

هدایت، حمایت و نظارت بر پیشرفت معماری سازمانی برای ها و توسط دولتها این چارچوب

اند. صورت رسمی ابالغ و الزام شدهپس از طی مراحل قانونی بهاند و تولید شدههای دولتی دستگاه

و ها راهبردشناسی، اما روش ،استشدهتهیه ها برای کشور خاصی اگرچه محتوای این چارچوب

معماری سازمانی است  هایتجربههای مرجع تولید شده دربردارنده مخزن غنی از دانش و مدل

ترین معروفسازی مورد استفاده سایر صنایع و کشورها نیز قرار گیرد. تواند با سفارشیکه می

 یر است:به قرار ز دولتی() ملیهای معماری سازمانی چارچوب

 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) 

 … 

 

 :۶5های معماری سازمانی نظامیچارچوب

                                                      
13 Military Enterprise Architecture Frameworks 



 ۶۹   ادبیات موضوعفصل اول:  

 

 های بنیادین عملیات نظامیدلیل تفاوتاند و بهتولید شدهتوسط نهادهای نظامی ها این چارچوب

در حوزه تخصصی نظامی کاربرد دارند، اگرچه برخی تنها سازمانی و اداری( ) وکاربا حوزه کسب

ترین معروف .باشدمینیز صنایع سایر  برای الگوبرداریهای آن قابل مفاهیم و تکنیک

 به قرار زیر است: نظامیهای معماری سازمانی چارچوب

 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) 

 … 

 

 :۶۶، ...(مخابرات ،بانک، بیمه) صنایعهای معماری سازمانی مختص چارچوب

وکار های مرجع( توسط صنایع و بخش خصوصی برای حوزه کسبو مدل) هااین چارچوب

یم مفاهارائه اند. ازآنجا که هدف تولیدکنندگان بانک، بیمه، مخابرات، ...( تهیه شده) مشخصی

 راز قالب سای کلیطور بهاست، نبودهشناسی جدیدی برای معماری سازمانی بنیادی و روش

محتوای تخصصی صنعت مورد نظر را در قالب الگوها  لیو ،اندهای عمومی استفاده نمودهچارچوب

 مختص صنایعهای معماری سازمانی ترین چارچوبمعروف اند.های مرجع در آن قرار دادهو مدل

 به قرار زیر است:

 TeleManagement Forum (TM Forum) Frameworx 

                                                      
11 Industry-specific Enterprise Architecture Frameworks 



 ۶4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 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 1-4

در وزارت جهاد کشاورزی  1311مرتبط با معماری سازمانی در سال مقدماتی  هایتفعالیاولین 

 هایاولیه، شروع رسمی فعالیت هایتجربهسازی و کسب آغاز شد، پس از چندین سال فرهنگ

 معماری فنی کمیته تأسیسو با  1382در سال  یمقیاس کشور در سازمانی معماری با مرتبط

 بکس آن دنبال به و رقم خورد، رسانیاطالع عالی شورای بیرخانهد پوشش تحت ،ایران اطالعات

 توانمی را فنی کمیته دستاوردهای. گرفت قرار اولویت در سازمانی معماری بومی دانش ترویج و

 هک ای گونههب دانست، کشور در سازمانی معماری تخصص و دانش شدننهادینه در اصلی محرک

 رده به ایران جایگاه سازمانی، معماری حوزه در 12المللیینب مرجع نهادهای ارزیابی اساس بر

 . بود رسیده صنعتی کشورهای از بسیاری از باالتر و نهم

 دانشجویان و اساتید نیز هاهدانشگا در اطالعات، معماری فنی کمیته هایفعالیت با زمانهم

 انپای هاده از بیش آن حاصل که شدند متمرکز سازمانی معماری حوزه بر تکمیلی تحصیالت

 فنی پژوهش و مقاله عنوان صدبه  نزدیک و( ارشد کارشناسی و دکترا) تکمیلی تحصیالت نامه

 .است ،شده منتشر
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 ۶5   ادبیات موضوعفصل اول:  

 

 هایدستگاه برای کاربردی یهاهپروژ اجرای فنی، و علمی تحقیقات کنار در 83 دهه اسطاو از

 و تدوین حوزه رد مشاور شرکت چندین و گسترش یافت نیز خصوصی هایشرکت و دولتی

 هاوزراتخانه ازای آنها طیف گسترده مشتریان که شدند فعال سازمانی معماری هایطرح اجرای

 دو به نزدیک دستاورد. فتگررا دربرمی تولیدی و خصوصی هایشرکت تا دولتی هایسازمان و

 سازمانی یمعمار بزرگ پروژه 133 به نزدیک اجرای ایران، در سازمانی معماری هایتجربه دهه

 .است بوده فاوا جامع طرح و

 دشهی دانشگاه سازمانی، معماری حوزه کاربردی و پژوهشی هایبا گسترش فعالیت 86 سال در

 رشته رد ارشد کارشناسی دانشجوی پذیرش مجوز ملی دانشگاه اولین عنوان به شد موفق بهشتی

 این در دانشجویان عالقمندتا اکنون، هرساله  81کسب نموده و از سال  را سازمانی معماری

 .شوندمی کار بازار وارد سازمانی معماری به مختص دروس گذراندن از پس و پذیرش مقطع

 با 13 سال در سرانجام متعدد، موفق یهاهپروژ اجرای نیز و پژوهشی هایفعالیت گسترش با

 هدف با گراسسروی سازمانی معماری اولین آزمایشگاه ایران، اطالعات فناوری سازمان حمایت

  .شد تأسیس کشور در گراسرویس سازمانی معماری متدهای استانداردسازی و آموزش ترویج،

 ایران، سازمانی معماری ملی برنامه و چارچوب تدوین طرح تصویب با و 14 سال در سرانجام

 تتح گذشته از ترمنسجم کشور در سازمانی معماری اجرایی و فنی علمی، هایفعالیت مجموعه

ل نسخه اودر نهایت در همین راستا  .گرفت قرار الکترونیکی دولت توسعه کمیسیون هدایت

 منتشر شد.تهیه و  15چارچوب معماری سازمانی در سال 

 های مهم معماری سازمانی به قرار زیر است:شمار فعالیتبراساس توضیحات فوق، سال

 1311 زندگیمعماری سازمانی در وزارت جهاد سا: شروع اولین طرح 

 1382  :رسانی کمیته فنی معماری اطالعات زیرمجموعه شورای عالی اطالع تأسیس

 جهت ترویج و بسترسازی موضوع



 ۶۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 1383  :انتشار یک شماره از نشریه تکفا مختص موضوع معماری سازمانی 

 1384 های کمیته های معماری سازمانی به واسطه فعالیتدنیا در فعالیت نهم: کسب رتبه

 فنی

 1385 :پایان فعالیت رسمی کمیته فنی معماری اطالعات با تغییر دولت و رئیس شورا 

 1385 تعیین معماری سازمانی به عنوان یکی از محورهای اصلی دوازدهمین کنفرانس :

 ساالنه انجمن کامپیوتر ایران

 1386 :تصویب دوره کارشناسی ارشد معماری سازمانی توسط وزارت علوم 

 1381 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه شهید : اولین دوره پذیرش

 بهشتی

 1313 :گرا در دانشگاه شهید بهشتیسرویساولین آزمایشگاه معماری سازمانی  تأسیس 

 1313تصویب طرح تهیه چارچوب معماری سازمانی ایران : 

 1314 : پنج آزمایشگاه معماری سازمانی در پنج  تأسیسشروع طرح توانمندسازی و

 تان کشوراس

 1315 چارچوب معماری سازمانی ایران 1: انتشار نسخه 



 ۶9   ادبیات موضوعفصل اول:  

 

 چارچوب ملی نیاز بهدالیل  1-5

های انواع چارچوب و تشریحای پیشین ضرورت معماری سازمانی و اهمیت چارچوب هدر بخش

 بیان سازی یک چارچوب ملیدر این بخش دالیل انتخاب و سفارشی .شدمعماری سازمانی معرفی 

 . دشومیکلیدی در این حوزه نیاز به پاسخگویی دارد که در ادامه آورده سؤال بتدا سه شود، اما امی

 دالیل نیاز به یک چارچوب ملی معماری سازمانی ۶-۶ جدول

 معماری سازمانیملی یک چارچوب  نیاز بهدالیل و توجیه 

 اریم؟نیاز به چارچوب د اچرسوال:

 

 داشتن، لذا بدون چارچوب به معنای نظام، روش و استاندارد انجام معماری است

ممکن نبوده یا مناسب، انجام معماری  (استاندارد و دستورالعمل) چارچوب

 .نیستبخش نتیجه

 هست.معماری سازمانی نیاز به چارچوب برای : نتیجه

 های مختلفی استفاده کنند؟وبتوانند از چارچهای اجرایی میآیا دستگاهسوال: 

 

های مختلفی را انتخاب و های اجرایی کشور، چارچوبکه دستگاهدرصورتی

نمایند، نتایج و دستاوردهای معماری سازمانی در سطح کشوری  سفارشی

 برخالف اهداف دولت الکترونیکی() نیستپذیر و هماهنگ تعامل

 ت.اس (دولتی) چارچوب ملی یک: نیاز به نتیجه

 نمود؟ ستفادها« ملی»به عنوان چارچوب دیگر کشورها  چارچوب توان ازآیا میسوال: 

 

ی خاصو دولت که وابسته به کشور  بازهای بر خالف برخی استانداردها و فناوری

باید با اسناد باالدستی و طور مشخص بههای معماری ملی چارچوبنیستند، 

طور بهتوان نمی، لذا هماهنگ باشند کشورهای توسعه دولت الکترونیکی برنامه



 ۶1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

یکپارچگی برای هدایت و  کشور استرالیااز چارچوب معماری سازمانی مثال 

 های اجرایی کشور ایران استفاده نمود.دستگاهمعماری 

 .شود براساس نیاز داخلی تدوین و سفارشی باید چارچوب ملی: نتیجه

 گونه جمع بندی نمود:توان اینمی ،شدهبا توجه به نکات گفته

ثر ؤممعماری سازمانی ایران، هدایت  (ملی) هدف از تدوین چارچوب

های معماری سازی اثربخش طرحو پیاده تدوینهای اجرایی برای دستگاه

 . های دولت الکترونیکی استسازمانی، هماهنگ با اهداف و سیاست

 قابل بررسی است.مهم جنبه دو این امر از  دالیل و ضرورت

  های معماری بیش از یک دهه اجرای طرح هایتجربهشناسی براساس بررسی و آسیب

که نبود یک چارچوب و استاندارد  استشدههای اجرایی مشخص سازمانی در دستگاه

ثرنبودن ؤمسازی و توانمندسازی بخش دولتی و خصوصی، باالدستی، عدم ظرفیت

نبودن آموزش و مانی، کافیهای قانونی در حوزه معماری سازها و نظارتمشوق

های معماری سازمانی و سایر سازی برای مدیران سازمانی، عدم ارزیابی نتایج طرحفرهنگ

های گذشته های اجرایی که طی سالباعث شده تعداد زیادی از دستگاه ،عوامل مرتبط

 حسازی و نگهداشت طرهای معماری سازمانی نمودند موفق به پیادهاقدام به تدوین طرح

معماری در کشور باعث ملی  برنامهفقدان یک چارچوب و معماری نشوند. از طرف دیگر 

سازی معماری سازمانی نمودند، هرکدام های اجرایی که اقدام به تدوین و پیادهشد دستگاه

های تولید شده در نتیجه خروجی ؛از یک چارچوب یا الگوی جهانی استفاده کنند

دولت های توسعه با الزامات و سیاست برخیحتی  پذیر و هماهنگ نبوده،تعامل

 .در کشور نیز منطبق نباشد الکترونیکی

   موفق جهانی مشخص شد که کشورهای پیشرو در  هایتجربهاز طرف دیگر با مطالعه

های اجرایی به تدوین معماری سازمانی، حوزه دولت الکترونیکی عالوه بر الزام دستگا
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هدایت، حمایت و نظارت بر پیشرفت معماری سازمانی  چارچوب و برنامه جامعی برای

بندی دولت الکترونیک در از میان ده کشور اول رتبه) اندهای دولتی اجرا نمودهدستگاه

 ، هشت کشور دارای چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی هستند(. 2315سال 

مواد مستقیم و غیرمستقیم  داخلی و جهانی و در راستای هایتجربهبا توجه به نتایج بررسی 

 مینشش مصوب «الکترونیکی دولت توسعه اجرایی و فنی ضوابط»مرتبط با موضوع مندرج در 

ن نامه توسعه خدمات آیی» ،23/12/1312 تاریخ در کشور اطالعات فناوری عالی شورای جلسه

 اریدا عالی شورای جلسه چهارمین و شصت و صدیک مصوب «های اجراییالکترونیکی دستگاه

. ا.ج توسعه پنجم برنامه قانون 46 ماده الف بند اجرایی نامه آیین» و 13/4/1313 تاریخ در

ایران تصویب و با مدیریت کمیسیون توسعه سازمانی  معماری چارچوبو استقرار  تدوین ،«ایران

 شد. اجرادولت الکترونیکی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط 

 ساختار گزارش  1-6

چارچوب و »بخش  تفصیلیجهت معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران و تشریح این سند 

 به قرار زیر است: و ساختار آناست، تهیه شده  آنکه یکی از چهاربخش اصلی  «شناسیروش

 معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران در فصل دوم. 

 «در فصل سوم «چارچوب مدیریت معماری.  

 «هارمچدر فصل  «روش توسعه معماری.  

 «پنجمدر فصل  «چارچوب محتوایی معماری.  

 «مششدر فصل  «هاها و نمونه مثالودها، تکنیکمرهن. 

 «الف() سند در پیوست «نامهواژه. 
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 معرفی چارچوب معماری سازمانی ایران 2

 دستورالعمل، الگوهاکننده ساختار، به معنای عام توصیف 13«چارچوب معماری سازمانی ایران»

 و های اجرایی کشور استای انجام معماری سازمانی در سطح دولت و دستگاهو استاندارده

این چارچوب . استشدهاصلی است و برای دو گروه از مخاطبان تهیه  14چهار بخشدربردارنده 

معماری در دیگر کشورها  هایها و تجربهچارچوبهای تحلیلی نمونه چندین سال بررسی براساس

 لطور کامبه چارچوبی از این یها. بخشاستشدهشور طراحی و منتشر و انطباق آن با نیازهای ک

 استشدهدهه معماری سازمانی در کشور طراحی بیش از دو هایتجربهو براساس  بومیصورت به

 و نمونه مشابهی در جهان ندارد.

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

 به عنوان ورودی معماری سازمانی( 15نه برنامه راهبردیزیردام( 

 وکار زیردامنه معماری کسب 

 16زیردامنه معماری اطالعات و داده 

 11افزارهای کاربردیزیردامنه معماری نرم 

 

                                                      
13 Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) 

14 Section 

15 Strategic Planning 

16 Information & Data Architecture 

11 Application Architecture 
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 18زیردامنه معماری زیرساخت فناوری 

 11زیردامنه معماری امنیت 

معماری، چارچوب محتوایی  چارچوب )روش توسعه 23هایها و مؤلفهلذا محتوای کلیه بخش

 اند.های مرجع و ...( مبتنی بر این شش زیردامنه تدوین شدهمعماری، مدل

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

سازی صورت مؤثر و کاربردی توسط متولیان مربوطه مورد استفاده و پیادهکه بهاست و تا زمانی

 های زیرمجموعه نخواهد شد.رار نگیرد، منجر به تغییر و تحول در سطح دولت و دستگاهق

 های چارچوب معماری سازمانی ایرانها و مؤلفهبخش 2-1

چارچوب معماری سازمانی ایران دارای چهار بخش اصلی است و برای دو گروه از مخاطبان تهیه 

 .شودمینشان داده  1-2 شکلهای چارچوب در لفهؤها و م. بخشاستشده

                                                      
18 Technology Infrastructure Architecture 

11 Security Architecture 

23 Components 
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 چارچوب معماری سازمانی ایرانهای مؤلفهها و بخش 1-2 شکل

 شناسی:چارچوب و روش

، شوندشرح داده میصورت کامل بهبعدی های فصلدر که  21«شناسیچارچوب و روش»بخش 

معماری چیست و چگونه انجام »به سوال  است وانجام معماری سازمانی  «روش دانش و»معادل 

 ت:اس زیراصلی در آن قرار داده شده که به قرار  مؤلفهین منظور چهار اهدهد. بپاسخ می «شودمی

 های الزم برای معماری ها و مهارتنقشاصول، ساختار، : 22چارچوب مدیریت معماری

 سازمانی

                                                      
21 Framework & Methodology 

22 Architecture Management Framework 
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 ها، فازها، ورودی) : مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی23روش توسعه معماری

 ها(ها، خروجیفعالیت

 که در روش ) بندی آنهاهای معماری و نحوه طبقهفرآورده: 24چارچوب محتوایی معماری

 شوند(توسعه معماری، تولید می

 ری : اسناد تکمیلی و جانبی که برای انجام معما25هاها و نمونه مثال، تکنیکرهنمودها

 .دیابمیصورت مستمر تکمیل و توسعه بوده و به مفیدسازمانی 

 های مرجع ملی:مدل

الگوها و استانداردهای آماده معماری »توان آن را معادل که می 26«های مرجع ملیمدل»بخش 

معماری براساس چه استاندارد و الگوهای مرجع »دانست، به سوال  «دولت() در مقیاس ملی

دولت( ) منظور شش مدل مرجع در مقیاس ملی اینهبدهد. پاسخ می «؟ودباالدستی تدوین ش

 است: زیرتهیه شده که به قرار 

 های ارزیابی عملکرد در دولتبندی و نمونه سنجه: طبقه21مدل مرجع عملکرد 

 های اجرایی(دستگاه)

 کارکردهای( اصلی و پشتیبانی در ) بندی و نمونه خدمات: طبقه28مدل مرجع خدمات

 های اجرایی(دستگاه) دولت

                                                      
23 Architecture Development Method 

24 Architecture Capability Framework 

25 Guidelines, Technics & Sample Cases 

26 National Reference Models 

21 Performance Reference Model (PRM) 

28 Business-Service Reference Model (BSRM) 
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 های دستگاه) های اصلی و پشتیبانی در دولتبندی و نمونه داده: طبقه21مدل مرجع داده

 اجرایی(

 افزارهای کاربردی اصلی و بندی و نمونه نرم: طبقه33افزارهای کاربردیمدل مرجع نرم

 های اجرایی(دستگاه) پشتیبانی در دولت

 فاوا در دولت یابزارها و نه استانداردهابندی و نمو: طبقه31مدل مرجع فناوری 

 های اجرایی(دستگاه)

 های امنیتی فناوری اطالعات در دولتبندی و نمونه کنترل: طبقه32مدل مرجع امنیت 

 های اجرایی(دستگاه)

 اند.ای تشریح شدههای مرجع در اسناد جداگانهمدل

                                                      
21 Data Reference Model (DRM) 

33 Application Reference Model (ARM) 

31 Technology Reference Model (TRM) 

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

الگوها و استانداردهای آماده معماری »ن آن را معادل تواکه می 33«های مرجع بخشیمدل»بخش 

معماری براساس چه استاندارد و »دانست، به سوال  «وکاردر مقیاس یک صنعت یا خوشه کسب

های چارچوب که دهد. این بخش برخالف سایر بخشپاسخ می «؟الگوهای تخصصی تدوین شود

ای هشده، توسط صنایع و خوشه تدوین و منتشر حاکمیتیصورت متمرکز توسط نهادهای به

 تواند توسطمی های مرجع بخشی که. نمونه مدلشودمیوکار در کشور تدوین و تکمیل کسب

 است: زیربه قرار  شود،متولیان مربوطه تدوین 

  بانکصنعت مدل مرجع 

  بیمهصنعت مدل مرجع 

  مخابراتصنعت مدل مرجع 

  ونقلحملصنعت مدل مرجع 

 مدل مرجع صنعت انرژی 

 دل مرجع بهداشت و درمانم 

 مدل مرجع شهرداری 

 و سایر موارد مشابه 

 برنامه ترویج و استقرار:

                                                      
33 Sector Reference Models 
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 «هاها، الزامات و بسترسازیمشوق»توان آن را معادل که می 34«برنامه ترویج و استقرار»بخش 

 اصلی است: مؤلفهبرای استقرار چارچوب معماری سازمانی دانست شامل چهار 

 ستقرار معماری سازمانی: سند قانونی باالدستی که تکالیف ضوابط فنی و اجرایی ا

 .کندهای اجرایی و سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط را مشخص میدستگاه

 سازی، توانمندسازی و سازی و توانمندسازی: برنامه حمایتی در جهت ظرفیتظرفیت

-و مراکز علمیها های اجرایی، دانشگاهسازی برای ذینفعان موضوع اعم از دستگاهفرهنگ

 های مشاور و پیمانکار معماری و سایر نهادهای مرتبط.پژوهشی، شرکت

 سازی معماری سازمانی در ها و نتایج پیادهارزیابی معماری سازمانی: ارزیابی طرح

های اجرایی در معماری های اجرایی از جهت پایش میزان پیشرفت دستگاهدستگاه

 .سازمانی

 های چارچوب براساس مؤلفهای روزرسانی دورههوب: بروزرسانی و توسعه چارچهب

 های جدید کشور و تغییرات دانش و فناوری در جهاننیازمندی

 

 مخاطبان چارچوب معماری سازمانی ایران:

، نشان داده شده 1-2 شکلکه در مرکز  35«مخاطبان چارچوب معماری سازمانی ایران»

های ز این چارچوب هستند که طرح معماری سازمانی را به کمک مجموعه بخشبرداران ابهره

نمایند. مخاطب اصلی چارچوب معماری سازمانی ایران در سازی میگفته شده، تدوین و پیاده

ین خدمات الکترونیکی تدوارایه بر  تأکیدحاکمیت( است که معماری دولت را با ) سطح باال، دولت

های اجرایی نیز طرح کند. دستگاههای اجرایی را مشخص میدستگاهراه کالن برای و نقشه

                                                      
34 Implementation & Promotion Program 

35 Iran Enterprise Architecture framework Audience 
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سازی تدوین و پیاده ،را در محدوده سازمان خود و هماهنگ با معماری دولتمعماری سازمانی 

 .کنندمی

 های غیردولتیعالوه بر مخاطبان مستقیم چارچوب معماری سازمانی ایران، کلیه صنایع و بخش

وب چنین اسناد چارچفاده نمایند. هماست، شدهدانش و منابع فنی منتشر  توانند ازکشور نیز می

و  دادهمنبع غنی از دانش فنی معماری سازمانی را در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار 

 .شودمیها و مراکز پژوهشی کاربردی توسط دانشگاهفنی و های ساز تولید مقاالت و پژوهشزمینه

 چوب معماری سازمانی ایرانهای بومی چارویژگی 2-2

چارچوب معماری سازمانی ایران هایی از همانطور که در ابتدای این فصل گفته شد، بخش

دهه معماری سازمانی در ایران طراحی شده و های بیش از دوبومی و براساس تجربه صورتبه

 نمونه مشابهی در جهان ندارد.

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

 عدم وابستگی به چارچوب و استانداردهای دیگر کشورها 

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

یافته است و لذا چارچوب تهیه سازمانی ایاالت متحده آمریکا یا دیگر کشورهای توسعه

و بروزرسانی ندارد، اما چارچوب معماری شده بدون حمایت کشور مرجع امکان توسعه 

های چارچوبصورت کامال مستقل و مبتنی بر استانداردهای باز و سازمانی ایران به

غیرحاکمیتی)از جمله توگف( تدوین شده است. همچنین دانش غنی داخلی در حوزه 

نامه تحصیالت تکمیلی و معماری سازمانی که حاصل آن تدوین بیش از یکصد پایان

المللی طی دو دهه گذشته است، نقش مهمی در های بینتشار مقاالت معتبر در ژورنالان

 دیگر کشورها داشته است. مراجع و مشاورانبه علمی عدم وابستگی 
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 محورقراردادن خدمات دولت الکترونیکی 

صورت ویژه پرداخته شده تنها به الیه خدمات بهدر چارچوب معماری سازمانی ایران نه

های مرجع ملی با این نگاه ل مرجع خدمات به عنوان یکی از مهمترین مدلاست و مد

گرایی به عنوان یکی از اصول اصلی معماری در تمامی تهیه شده، بلکه پارادایم سرویس

قراردادن بهبود و اتوماسیون های چارچوب مدنظر بوده است. همچنین در اولویتبخش

ر شود برایه خدمت به ذینفعان بیرونی میفرآیندهای اصلی )عملیاتی( که منجر به ا

کی راه دولت الکترونیفرآیندهای پشتیبانی و ستادی، در اسناد باالدستی از جمله نقشه

 است. بودهنیز مورد تاکید 

 معماری سازمانیملی بوم زیست  

بوم معماری سازمانی که برای استقرار چارچوب ملی طراحی شده است، مبتنی بر زیست

ور در های کشباتوجه به سابقه دانشگاه ؛انمندی بومی کشور است. برای مثالشرایط و تو

های معماری سازمانی، اولویت ایجاد مراکز اعتبارسنجی معماری پژوهش و نظارت بر طرح

های واجد شرایط اختصاص داده شده است و نهادهای حاکمیتی سازمانی به دانشگاه

 کنند. پررنگهای اجرایی ورود نمیدستگاهمستقیما به اعتبارسنجی معماری سازمانی 

بوم معماری سازمانی و ارتباط فعال با صنعت از ها در زیستشدن نقش دانشگاه

 اسناد باالدستی کشور و اقتصاد دانش بنیان نیز هست. هایسیاست

 گانه کارکردی خدماتالگوهای ده 

رف ص ،های اجراییگاهدستعملیاتی -اصلیدهی خدمات برای شناسایی، ارزیابی و اولویت

رای هایی باستفاده از تعاریف اولیه و تعدادی مثال کافی نیست و نیاز به الگوها و قالب

مدل مرجع خدمات، عالوه  است. "موضوعی"و  "کارکردی"بندی خدمات از جهات طبقه

المللی بینهای مرجع ها و مدلکه در سایر چارچوبخدمات  "موضوعی"بندی بر طبقه
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در هیچ مرجع دیگر که  هستنیز  "کارکردیگانه دهالگوهای " رد، دربردارندهوجود دا

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

 مدل اختصاصی ارزیابی بلوغ معماری سازمانی 

ها و روش ارزیابی مدل بلوغ معماری سازمانی ایران براساس دانش و تجربیات شاخص

المللی نیست، اگرچه تناقضی های موجود بیناخلی کشور تهیه شده است و مشابه مدلد

کند میزان توانمندی و ها کمک میبه سازمانتنها ندارد. این مدل نهنیز ها با اصول آن

گیری نموده و نقاط ضعف را شناسایی و برطرف بلوغ برنامه معماری سازمانی را اندازه

 کند. زم برای افزایش سطح بلوغ فعلی به مطلوب را نیز مشخص می، بلکه اقدامات الکنند

 های دولت الکترونیکیارتباط با سایر برنامه 2-3

های فاوا با اهداف و ماموریت سازمان راستاسازی فعالیتاز آنجاکه رویکرد معماری منجر به هم

ی ضرورت هماهنگ با توجه به ،ی مختلف سازمانی تضمین می کندهاهشده و یکپارچگی را در الی

با  هاهی اجرایی با یکدیگر، وجود یک چارچوب معماری در سطح دولت که دستگاهاهدستگا

ها در سطح استناد به آن اقدام به تدوین اسناد معماری خود نمایند، منجر به هماهنگی سازمان

ارانه صورت فنی و با نگاه معمهعبارت دیگر یک چارچوب واحد و مرجع که ببه ملی می شود.

و حتی غیردولتی( را مشخص می کند، ) ی دولتیهاهالزامات دولت الکترونیک و هماهنگی دستگا

 ای معماری سازمانی در سطح ملی است. هکامل کننده ارزش

ذیری پتوان گفت هدف برنامه دولت الکترونیکی با نگاه کمینه تحقق تعاملبندی میدر جمع

 بدون ورود به ساختار و)های با یکدیگر تعامالت دستگاه یعنی تسهیل و استانداردسازی نحوه

ری تدر برنامه دولت الکترونیکی هدف بزرگ جامع و کاملاست، اما با نگاه  (معماری هر دستگاه

که  (2-2 شکل)ها استهای معماری دستگاهمدنظر است و آن اصالح و کارامدسازی همه الیه

  پذیری بین دستگاهی خواهد بود.سازی بستر مناسب برای تعاملایج آن نیز فراهمیکی از نت
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 پذیری در برنامه دولت الکترونیکیرابطه معماری سازمانی با تعامل 2-2 شکل
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 بوم معماری سازمانیزیست 2-4

 و جوانب همه رعایت تضمین برای و ایران زمانیسا معماریاستقرار موفق چارچوب  راستای در

معماری سازمانی  36بوممدل زیست و تحلیلهمه عوامل و ذینفعان  ،موضوع موفقیت الزامات

 ذینفعان بین تعامالت و مختلف ذینفعان نقش ،(3-2 شکل) مدل این در. استشده طراحی

 .شودمی مشخص

 
 بوم معماری سازمانی در ایرانزیست 3-2 شکل
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 معماری مدیریتچارچوب تشریح مؤلفه   3

است که  «شناسیچارچوب و روش»اصلی  مؤلفهین لوا، «معماری مدیریتچارچوب »

 تیم مدیریت معماری، همچنین ابزارهایهای مهارتاصول معماری، ساختار و کننده توصیف

 است. مورد نیاز معماری 

اجزای معماری ارائه و در ادامه مدیریت و نکات مربوط به چارچوب  هافرضپیشدر ابتدا برخی 

 شوند.معرفی میاین مؤلفه به تفصیل 

 های گاهداقتباس شده و سپس با توجه به دی 31، از توگفچارچوب مدیریت معماری

داخلی کشور،  هایتجربهت. دانش و اسشده سازی معماری سفارشیسازی و سادهچابک

اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماری  خصوصبه

 سزایی داشته است.هب تأثیرسازی این بخش سازمانی کشور در تدوین و سفارشی

 ی الزم و ابزارها هامهارت ،هاساختار، نقشاصول، دربردارنده  چارچوب مدیریت معماری

معماری سازمانی است، جزئیات بیشتر در توگف و سایر مراجع معماری  مدیریتبرای 

 قابل دسترس است.

                                                      
31 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
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  های دادنیها و تحویلفرآورده ؛«روش توسعه معماری» فصلمراحل و روش انجام کار در

ها و رهنمودهای کاربردی نمونه مثال ؛«چارچوب محتوایی معماری» فصلمعماری در 

این سند هستند،  فصولکه از دیگر « هاها و نمونه مثال، تکنیکرهنمودها» فصلدر 

 شوند.تکرار نمی جاو در این اندتشریح شده
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 صنایع( مورد نیاز برای اجرای معماری ) دولتی( و بخشی) های مرجع ملیالگوها و مدل

های چارچوب که یکی دیگر از بخش «های مرجع ملی و بخشیمدل»سازمانی در بخش 

 شود.سازمانی ایران است، قرار دارد و در اینجا تکرار نمی معماری

  برنامه ترویج و »ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخش

های چارچوب معماری سازمانی ایران است قرار دارد و که یکی دیگر از بخش «استقرار

 شود.در اینجا تکرار نمی

 اصول معماری 3-1

یرد. قرار گمورد توجه باید ها گیریتصمیمقواعد و رهنمودهای کلی و پایدار که برای اصول یعنی 

وکار نباید طور که از تعریف آن مشخص است اصول به سرعت و با هر تغییری در کسبهمان

ای، سازمانی یا فراسازمانی یا حوزه جامعصورت کالن یا جزئی، توانند بهتغییر کنند. اصول می

 .تعریف شوند

به صورت کلی دو نوع اصول در سازمان قابل تعریف است. نوع اول اصول موضوعی و غیرمعماری 

انسانی، مالی، تدارکات، فاوا، مثل منابع) های مختلف سازمانتوسط حوزهطور معمول، بهاست که 

شوند و موضوع این سند نیست. نوع دوم اصول مرتبط با ..( و در موضوعات مختلف تعیین می

در ادامه هرجا از عبارت اصول بنابراین شود، اری سازمانی است که در این بخش توصیف میمعم

برای توصیف اصول معماری، ابتدا اصول عمومی  است. 38«اصول معماری»منظور  ،استفاده شود

وکار، اطالعات کسب) شوند و سپس به تفکیک هر دامنه معماریمعرفی میمعماری و مشترک 

 . شودمیرهای کاربردی، زیرساخت فناوری( اصول مربوطه تعریف افزاو داده، نرم
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فهم، جامع و باثبات باشند و مطابق با نیازمندی قابلباید مجموع اصول معماری در یک سازمان 

سازمان، سفارشی و بومی شوند که این موضوع ممکن است به تغییر برخی اصول زیر یا اضافه 

 . منجر شودشدن اصول جدیدی نیز 

 ول عمومی و مشترک معماریاص 3-1-1

 ها و مراحل معماری باید مورد توجه قرار گیرد و عبارتند از:دامنه مهکه در هاست منظور اصول معماری 

 تطابق با قوانین و مقررات 

 های معماری باید منطبق با قوانین و مقررات کشور باشد.ات و طراحیمکلیه تصمی

 تقدم منافع ملی بر سازمانی 

شود باید بر اساس هایی که در معماری انجام میها و طراحیگیریمجموعه تصمیم

 تقدم منافع ملی و اهداف دولت بر منافع و اهداف سازمان باشد.

 تقدم منافع سازمان بر واحد 

باید بر اساس  ،شودهایی که در معماری انجام میها و طراحیگیریمجموعه تصمیم

 و اهداف یک واحد یا حوزه باشد.سازمان بر منافع تقدم منافع و اهداف کل

 استایی با برنامه راهبردی سازمانرهم 

راستا با برنامه راهبردی سازمان های معماری سازمانی باید همها و خروجیهمه فعالیت

 عنوان سند باالدستی سازمانی و ورودی اصلی معماری، تدوین شود.به

 قابلیت استفاده مجدد 

مبتنی بر قابلیت باید وکار یا فاوا معماری در کسب هایمؤلفهسازی طراحی و پیاده

ها، کاربردها، مخاطبان( انجام شود و از نگاه مقطعی و برای سایر حوزه) استفاده مجدد

 مدت پرهیز شود.کوتاه
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 تقدم یکپارچگی ذاتی بر اتصاالت موردی 

ماری صورت ذاتی در طراحی و معوکار یا فناوری اطالعات باید بهیکپارچگی در کسب

 های غیریکپارچه نباشد.مؤلفهبه ایجاد اتصاالت موردی بین  نیازیرعایت شود تا 

 گراییپارادایم سرویس 

ارد ( استاندسرویس) هایمؤلفهکه مبتنی بر تعریف الگویی گرایی به عنوان سرویس

های معماری باید در همه دامنه ،پذیر استو انعطاف محور، مشتریمجدد استفادهقابل

 رد توجه قرار گیرد.مو

 امنیت و محرمانگی 

و توجه به محرمانگی  یو استانداردهای امنیت هاسیاستمعماری سازمانی باید با رعایت 

 تقویب امنیت انی موجبو سطوح دسترسی انجام شود، در این صورت نتایج معماری سازم

اربردی، زیرساخت افزارهای کوکار، اطالعات و داده، نرمکسب) های معماری در همه دامنه

 .شودفناوری( می

 پذیریسیبآیش بازدارندگی و کاهش افزا 

کشور، در معماری سازمانی باید به مباحث پدافند غیرعامل در خاص باتوجه به شرایط 

 شود.توجه ویژه ها و موضوعات تمامی دامنه

 معماری اصول مختص به یک دامنه 3-1-2

 مشخص معماری هستند و عبارتند از: منظور اصول معماری که مختص یک دامنه و محدوده

 وکار:اصول معماری کسب

 گذاری، هدایت و نظارتت به سیاستهای دولتی از مالکیت و مدیریتغییرنقش دستگاه 
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با توجه به جمیع شرایط و باید ها قانون اساسی دستگاه 44های اصل مطابق با سیاست

و بازبینی نمایند که نقش  ای اصالحگونهها و خدمات را بهفرآیندجوانب موضوع، 

 گذاری، هدایت و نظارت تغییر یابد.ها از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستدستگاه

  یکبارهسازی و تدریجی بر بهینهتقدم بهبود مستمر 

گام بهصورت گامها، خدمات( تاحد امکان باید بهفرآیندساختار، ) وکارتغییرات در کسب

که امکان تحقق ندارد،  کبارهحی و از تغییرات رادیکال و یاجرا طراولی مستمر و قابل

 پرهیز شود. 

  عملیاتی() ای اصلیهفرآیندتقدم بهبود 

عملیاتی( که منجر به ارایه ) های اصلیفرآیندقراردادن بهبود در اولویتصورت کلی به

 شود.های پشتیبانی و ستادی توصیه میفرآیندشود بر خدمت به ذینفعان بیرونی می

 وسعه خدمات مشترک و پرکاربردت 

وکار باید به توسعه و تسهیل خدمات مشترک و پرکاربرد اولویت در معماری کسب

 به سایر خدمات داده شود. تبیشتری نسب

 وکارپذیری و چابکی کسبانعطاف 

سپاری سازی ساختار، برونوکار باید براساس متناسبطراحی و بهبود معماری کسب

 وکار انجام شود.سازی کسبی و چابکهای غیرضرورفعالیت

 :اصول معماری اطالعات و داده

 هاهارزشمندی اطالعات و داد 

های سازمان یک دارایی باارزش و حساس هستند که باید مانند سایر اطالعات و داده

 .شوندو استفاده مدیریت  ،سازمان، بادقتها دارایی
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 گذاری اطالعاتاشتراک 

امنیتی و محرمانگی باید در سازمان به اشتراک مسائل عایت اطالعات تاحدامکان و بار

شود فقط متعلق به آن واحد نبوده گذاشته شوند. اطالعاتی که توسط یک واحد تولید می

کند دسترسی به اطالعات در های سازمانی تعیین میو دارایی سازمان است، لذا سیاست

 هایی باشد.اختیار چه واحدها و نقش

  ه اطالعاتبزاد آدسترسی 

دستگاه، در طراحی معماری اطالعات اطالعات عمومی  شهروندان بهزاد آحق دسترسی 

 باید مورد توجه قرار گیرد.

 ستانداردسازی توصیف و تبادل دادها 

 (31XMLمانند  ) استفاده از استانداردهای باز و مستقل از فناوری برای توصیف و تبادل داده

 واژگان و تعاریف استاندارد 

شفاف و استاندارد باشد و همه ذینفعان برداشت  بایدها در یک سازمان ف دادهتعری

 یکسانی از آن داشته باشند.

 :افزارهای کاربردیاصول معماری نرم

 افزارها از فناوری و برندل نرماستقال 

 باید بدون وابستگی به یکهای فاوا افزارهای کاربردی سازمان و سرویسطراحی نرم

 سر باشد.یهای متنوع مگیری از فناورید خاص در بازار باشد و امکان بهرهفناوری و برن

 کاربری سهولت 
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دیده و استفاده نمایند. افزارهای کاربردی را آموزشکاربران باید به سادگی بتوانند نرم

افزارهای مختلف یکی از موارد های کاربری در نرماستانداردسازی و یکنواختی واسط

 ست.ا فزارهاار با نرممهم در سهولت کا

  از زیرساختتأثیرپذیری عدم 

ییر تغ یا هاسیستم عامل روزرسانی نسخههبرای مثال ب) های فناوریتغییرات زیرساخت

 افزارهای کاربردی شود.یر در منطق و عملیات نرمیافزارها( نباید منجر به تغسخت

 تبادالت مبتنی بر سرویس 

از طریق واسط سرویس و بر اساس استانداردهای معماری افزارها باید ارتباطات بین نرم

و  داده دیگر از نظر فنیافزار با پایگاهگرا طراحی شود و ارتباط مستقیم یک نرمسرویس

 امنیتی صحیح نیست.

 افزارهاپذیری نرمپذیری و مقیاستوسعه 

وان ظرفیت و تپذیری با نیازهای آتی و افزایش افزارها باید قابلیت توسعهطراحی نرمدر 

 شود. گرفتهدرنظر پردازش 

 ارائههای تنوع کانال 

وب، ) متنوعارائه های افزارهای کاربردی سااازمان باید امکان دسااترساای از طریق کانالنرم

 ند.متکی به یک کانال و ابزار نباشتنها نیاز کاربران را داشته باشند و اساس ،...( برتلفن همراه

 یزیرساخت فناوراصول معماری 

 پذیر و بازهای تعاملفناوری 

تعامل پذیر و باز که وابسته به برند یا محصول خاصی نبوده و  یهااستفاده از فناوری

 شود.و ابزارها را دارند توصیه میها سکوقابلیت یکپارچگی با سایر 
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 های بومیتقدم فناوری 

 ،شد، اولویتهای مشابه خارجی بادر شرایطی که فناوری بومی قابل رقابت با نمونه

 استفاده از فناوری بومی است.

 بازافزارهای متننرم 

باز در صورت امکان و در شرایطی که با افزارهای متنتوصیه به استفاده از نرم

 پذیر باشند.محصوالت تجاری رقابت

 هاپذیری از تحریمتأثیرعدم 

ود و در صورت انجام ش ها و تجهیزات باید با ارزیابی شرایط تحریمانتخاب فناوری

قرار گیرد تا مورد توجه ها های تجاری، شرایط فعلی و آتی تحریمانتخاب فناوری

 ها نشود.و استفاده از فناوری تأمینات نامطلوب بر تأثیر ها موجبتحریم

 هاکاهش تنوع فناوری 

های نگهداشت و پشتیبانی و نیز سهولت استفاده کاربران، از تنوع جهت کاهش هزینهبه

 ها و برندها پرهیز شود.رمنطقی و غیرضروری در فناوریغی

 های امنیتیجامعیت کنترل 

. ها در نظر گرفته شودها، راهکارها و زیرساختهای امنیتی در همه سرویسکنترل

در زیرساخت صورت یکسان بهوکار های امنیتی کسبچنین مخاطرات و کنترلهم

 فناوری نیز طراحی شود.

 زی و محاسبات ابریسالویت مجازیاو 

های مجازی و مبتنی بر محاسبات ها و زیرساختها، پلتفرماولویت استفاده از سرویس

 پذیری.جویی و انعطافپذیری، صرفهابری به جهت مقیاس
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 های انتقال داده، صوت و تصویرختهمگرایی زیرسا 

صوت و های انتقال داده، گرایی زیرساختدر صورت امکان در طراحی معماری، هم

 رعایت شود. وئوید

 وکارتضمین استمرار کسب 

های فناوری اطالعات، معماری وکار به ابزارها و زیرساختباتوجه به وابستگی کسب

های معماری وکار را به عنوان یکی الزامات مهم در طراحیسازمانی باید استمرار کسب

 . در نظر بگیردزیرساخت فناوری 

 ورهای نوظهآمادگی برای فناوری 

برای مثال اینترنت ) های نوظهور جهانیدر طرح معماری سازمانی توجه به فناوری

( IP6مهاجرت به برای مثال ) های فناوری کشورروی زیرساختاشیا( و تغییرات پیش

 .شودگرفتهو شرایط و الزامات آمادگی برای تغییرات فناوری در نظر شده باید انجام 

 مانیمعماری سازمدیریت ساختار تیم  3-2

شود. میشرح داده پس از تشریح اصول معماری، در این بخش ساختار تیم مدیریت معماری 

معماری سازمانی و تفکیک وظایف بین  مدیریتتیم ولیت ؤمسحدود ساختار و برای تبیین 

تهیه شده  1-3 شکل، «استقرار و پشتیبانی»و  «تأمینسازی و پیاده»با  «ریزی و معماریبرنامه»

 .شودمیتشریح بخش و در ادامه هر  اصلی است بخشچهار  شاملکه 
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 معماری سازمانیمدیریت ساختار تیم  1-3 شکل

 :کمیته معماری سازمانی

مانی قرارداده به دلیل ماهیت چندبعدی معماری سازمانی، هدایت موضوع به عهده یک واحدساز

ود. شکارگروه( بین بخشی هدایت می) و طرح معماری سازمانی در قالب یک کمیته استشدهن

های اجرایی، این کارگروه تا در دستگاه «کارگروه توسعه دولت الکترونیکی»با توجه به وجود 

 .باشدمی مورد اشارهست، معادل کمیته ا زمانی که اختیارات آن پابرجا

 تدوین معماری: ساختار مرحله

منجر به تدوین  استچرخه مستمر  در قالب یکاین مرحله که طبق روش توسعه معماری 

شود. از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب( می) های گذارهای معماری و تعریف پروژهفرآورده

 معماران سازمانی»و  «طرح معماریمدیریت »، «معمار ارشد»های مهم در این بخش شامل نقش

. عالوه باشدمی «امنیت(، زیرساخت فناوری ،افزارهای کاربردینرم، اطالعات و داده ،وکارکسب)

وکار و مدیران ارشد نیز ، کارشناسان کسبکه متولی معماری هستند های گفته شدهبر نقش

 مشارکت دارند. ،معماریبرداران و ذینفعان عنوان بهرهبه



 44 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 :سازی معماریساختار مرحله پیاده

های استخراج شده از مرحله پروژه حله که طبق روش توسعه معماری برای مدیریت سبداین مر

مهم در این بخش را دفتر مدیریت  شود. نقشسازی معماری مطلوب میقبل است، منجر به پیاده

 .عهده داردبهپروژه 

 :ساختار مرحله استقرار و پشیبانی

های فناوری اطالعات در ها و زیرساختیستمسازی ساین مرحله که مربوط به زمان پس از پیاده

ده دارد. عهبههای مستقرشده در سازمان را مدیریت و پشتیبانی سیستمولیت ؤمسسازمان است، 

مرتبط با چرخه معماری نیست، اما در این  صورت مستقیمبهاگرچه مرحله استقرار و پشیبانی 

ازی با زمان استقرار و عملیات آورده سسازی ارتباط مراحل تدوین و پیادهبخش از جهت شفاف

 .استشده

 های معماری سازمانیها و مهارتنقش 3-3

 .دشوها توصیف میهای الزم برای این نقشهای مرتبط با معماری سازمانی و مهارتنقش در این بخش

 های معماری سازمانینقش 3-3-1

اول متخصصان و  .کردتوان تقسیم های معماری سازمانی را به دو دسته کلی میاصوال نقش

هایی که به نوعی و دوم نقش نداهمعرفی شد 1-3 شکلمستقیم معماری سازمانی که در متولیان 

کیک به تف ،بر این اساس برداران نتایج معماری هستند.همکار تیم معماری سازمانی بوده یا بهره

 :های معماری سازمانی عبارتند ازنقشگروه دو 

 متولیان معماری:

 کمیته معماری سازمانی 
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 معمار ارشد 

 پروژه( معماری) مدیر طرح 

 وکارمعماران کسب 

 معماران اطالعات و داده 

 افزارهای کاربردیمعماران نرم 

 معماران زیرساخت فناوری 

 معماران امنیت 

 برداران از معماری:همکاران و بهره

 (گیرندگانحامیان و تصمیم) مدیران ارشد سازمان 

 وکار(همکاران تیم معماری کسب) وکارخبرگان کسب 

 معماری فاوا( هایهمکاران تیم) خبرگان فناوری اطالعات 

 های معماری سازمانیمهارت 3-3-2

های عمومی و تخصصی احتیاج ای از دانش و مهارتمعماری سازمانی به مجموعهتیم مدیریت 

 شود:میدارد که در ادامه تشریح 

 و مدیریت پروژه:  های راهبری تیممهارت

تخصیص و کنترل منابع، ریزی و مدیریت پروژه، هدایت تیم، های برنامهمهارتمجموعه 

  نویسی و ...گزارش

 : وکارهای کسبمهارت
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، ریزی راهبردی، برنامهفرآیندهای تحول سازمانی از جمله مدیریت در نظام هامهارتمجموعه 

 و ... سازمانی ساختار

  های فاوا:مهارت

 ....و  ، سیستم عاملداده، پایگاهافزار، شبکه، امنیتافزار، سختدانش و مهارت در نرممجموعه 

 های معماری سازمانی: مهارت

یا فناوری  وکارکسب) سازی، تحلیل و طراحی معماریمدل هایها و تکنیکمهارتمجموعه 

 اطالعات(
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 هانقش به هامهارتنگاشت  3-3-3

 . استشدهتعیین  1-3 جدولهای الزم برای هر نقش در قالب مهارت نگاشت در این قسمت،

 های تیم مدیریت معماریمهارت ۶-۹ جدول

 های مرتبطنقش  دسته
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 2 2 ۹ ۹ کمیته معماری سازمانی متولیان معماری 

 4 4 4 ۹ معمار ارشد

 ۹ ۹ ۹ 4 پروژه( معماری) مدیر طرح

 2 4 4 2 وکارمعماران کسب

 4 2 4 2 معماران اطالعات و داده

افزارهای معماران نرم

 کاربردی

2 4 2 4 

 4 2 4 2 اخت فناوریمعماران زیرس

 4 2 4 2 معماران امنیت

بردارن بهره

 معماری

 ۶ ۹ 2 2 مدیران ارشد سازمان

 ۶ 4 2 2 وکارخبرگان کسب

 4 2 2 2 خبرگان فناوری اطالعات 
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الزم به ذکر است اعداد استفاده شده نشان دهنده سطح مهارت بر اساس توضیحات گفته شده 

 در زیر است:

  آشنایی مقدماتی با مفاهیم و ادبیات موضوع بدون داشتن تجربه عملی: آشنایی() 1سطح 

  عملی کوتاهو داشتن تجربه  پایه و کاربردی موضوعمفاهیم  اگاهی از( : آگاهی) 2سطح 

  دانش کافی و تجربه مناسب در موضوع همراه با قابلیت تحلیل و ارزیابی: (دانش) 3سطح 

  همراه تجربه طوالنی و مفید در موضوع با  دانش عمیق و تخصصی به(: خبرگی) 4سطح

 گریمربیقابلیت هدایت و 

 ابزارهای معماری سازمانی 3-4

سازی، مدیریت، افزار( مناسب جهت مستندسازی، مدلنرم) 43برای معماری سازمانی نیاز به ابزار

توجه  معماری است. با 41نگهداشت مخزندر نهایت رسانی نتایج و گیری، اطالعتحلیل، گزارش

ست، نیممکن شده اشاره تنهایی برای انجام تمامی موارد بهه اینکه امکان استفاده از یک ابزار ب

 شود.چندین ابزار مکمل برای معماری سازمانی استفاده می

رای که بشود، در حالینویسی از ابزارهای متداول آفیس استفاده میبرای مستندسازی و گزارش

های فرآوردهتری وجود دارد که خود دارای مخزن یکپارچه صصیتر و تخسازی ابزارهای کاملمدل

 تواند انجام شود.وب میرسانی نتایج نیز توسط پورتال یا یک ابزار تحتمعماری است، اطالع

                                                      
43 Tool 

41 Repository 
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و  «سنجیسازی و امکانآماده»گیری برای انتخاب ابزارهای معماری سازمانی در فاز تصمیم

ها و نکات زیر باید شود. در این راستا توصیهانجام می متناسب با نیازمندی و شرایط سازمان

 قرار گیرد:مورد توجه 

  های تیم معماری، مهارت معماری سازمانی، بلوغابزارهای معماری سازمانی متناسب با

 انتخاب شود. هااهداف و نیازمندی

 انی سروزرهبا درنظر گرفتن تعهدات فروشنده برای آموزش، پشتیبانی و ب انتخاب ابزار

 انجام شود.

  در صورت وجود ابزارهای بومی داخلی() .باشدمیشده ابزارهای بومی و سفارشیبا اولویت استفاده 

 بر و مبتنی نداشتهشده وابستگی به فناوری و تجهیزات خاصی ابزارهای انتخاب

 باشد.شدهسازی استانداردهای باز پیاده

 ده همه نیازهای معماری باشد.دهنترکیب ابزارهای معماری انتخاب شده، پوشش 

 باشد.داشتهگیری و تحلیل نتایج معماری را ابزارهای انتخاب شده قابلیت گزارش 
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 مؤلفه روش توسعه معماریتشریح  4

است که دربردارنده  «چارچوب و متدولوژی»بخش  های اصلیمؤلفهروش توسعه معماری، یکی از 

، «سازیآماده»ن روش از سه مرحله اصلی مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی است. ای

باشد، میمشخص  1-4 شکلطور که در تشکیل شده و همان «سازیپیاده»و  «تدوین معماری»

 است.صورت چرخه توسعه تکاملی طراحی شدهبه
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 یروش توسعه معمار 1-4 شکل
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 شود:میو نکات مربوط به روش توسعه معماری ارائه  هافرضپیشدر ابتدا برخی 

  روش توسعه معماری، ازADM  های گاهدشده و سپس با توجه به دیاقتباستوگف

داخلی کشور،  هایتجربهاست. دانش و شده سازی معماری سفارشیسازی و سادهچابک

دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماری  اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات خصوصبه

 است.داشتهسزایی هب تأثیرسازی این بخش در تدوین و سفارشی ،سازمانی کشور

 نکات مهم در  ها وها، خروجیها، ورودیروش( معرفی شده در این بخش فعالیت) فرآیند

معماری  کند و شامل اطالعات مهم و کاربردی برای انجاماجرای معماری را تشریح می

 توگف و سایر مراجع معماری قابل دسترس است. ADMاست، جزئیات بیشتر در 

 شود در همه مراحل انجام معماری که در ادامه تشریح میها اکیدا توصیه به سازمان

از مشاور خبره و باصالحیت استفاده نموده و از نظر داخلی نیز تیم خود را با  شودمی

مراحل مختلف توانمند سازند تا توانایی مدیریت طرح و های کاربردی مناسب در آموزش

 باشند. داشتههای معماری را سازی خروجیپیاده

 ها و رهنمودهای کاربردی برای اجرای معماری سازمانی ها، نمونه مثالها، قالبتکنیک

های چارچوب که یکی دیگر از بخش «هاها و نمونه مثالرهنمودها، تکنیک»در بخش 

 شود.ازمانی ایران است قرار دارد و در این بخش تکرار نمیمعماری س

 صنایع( مورد نیاز برای اجرای معماری ) دولتی( و بخشی) های مرجع ملیالگوها و مدل

های چارچوب که یکی دیگر از بخش «های مرجع ملی و بخشیمدل»سازمانی در بخش 

 شود.نمی معماری سازمانی ایران است قرار دارد و در این بخش تکرار

  برنامه ترویج و »ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخش

های چارچوب معماری سازمانی ایران است قرار دارد و که یکی دیگر از بخش «استقرار

 شود.در این بخش تکرار نمی
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 سازی:مرحله آماده

است، پیش از آغاز  (1-4 شکل) عماریسازی که اولین مرحله از روش توسعه مآماده مرحله

سازی سنجی، آمادهصورت کلی هدف آن امکانشود و بهرسمی طرح معماری سازمانی انجام می

سازی در جهت تعریف صحیح طرح معماری است. در این مرحله تنها یک فاز وجود و فرهنگ

 است: زیرهای اصلی آن به قرار دارد که فعالیت

 سنجی انجام معماری سازمانینیازسنجی و امکان 

 سازی برای ذینفعان کلیدیآموزش و فرهنگ 

 های معماری و محدوده سازمانی تعیین نیازمندی 

  سازی چارچوب و متدولوژیسفارشیانتخاب و 

 اندازی تیم معماری سازمانیتجهیز و راه 

  یه شروع معماری سازمانی از مدیریت سازمانتأییداخذ 

 مرحله تدوین معماری:

، قلب (1-4 شکل) شودصورت یک چرخه توسعه تکاملی اجرا میهمرحله تدوین معماری که ب

معماری سازمانی، این  فرآیندروش توسعه معماری است و در بیشتر متون نیز منظور از روش یا 

 مرحله است. 

انداز یک چرخه معماری را ماری است که هدف و چشمانداز معشروع این مرحله با فاز چشم

وکار، معماری اطالعات و داده، معماری کند. سپس در فازهای بعدی معماری کسبتعیین می

ت موجود و مطلوب یمعماری زیرساخت فناوری برای دو وضع در نهایتافزارهای کاربردی و نرم

اف بین وضعیت مطلوب با وضعیت موجود شود. در فاز طرح گذار، با انجام تحلیل شکتدوین می

شود، خروجی این می مهاجرت( به وضعیت مطلوب مشخص) سازی معماری و گذارراه پیادهنقشه
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سازی معماری( است پیاده) ست، خود شروع کننده مرحله بعدیا هافاز که شامل سبدی از پروژه

 شود. که در بخش بعد تشریح می

ار نظام حاکمیت معماری و اطمینان از نگهداشت و توسعه فاز حاکمیت معماری جهت استقر

تواند زمان در همه چرخه معماری میصورت همها نیز که بهمعماری است و فاز مدیریت نیازمندی

 های ذینفعان معماری است.روزرسانی نیازمندیهفراخوانی شود جهت تعریف و ب

، سطح بلوغ معماری سازمانی پس از طی یک چرخه معماری، در فاز سنجش بلوغ معماری

هدف این فاز ارزیابی فنی  .شودگیری میبراساس تعدادی شاخص و به روش خودارزیابی، اندازه

ه های گذار نیست، بلکگیری میزان پیشرفت پروژههای معماری یا اندازهفرآوردهتک و کیفی تک

نجش . سدکنمیی را محاسبه میزان موفقیت در استقرار توانمندی و افزایش بلوغ معماری سازمان

دهنده ها نشانو مقایسه امتیازات دوره گیردصورت میای صورت دورهسطح بلوغ معماری به

 میزان پیشرفت در بلوغ برنامه معماری سازمانی است.

 سازی معماری:مرحله پیاده

از  ، دربردارنده سبدیاستتدوین معماری( ) از چرخه قبلی یصورت فرزنداین مرحله که به

ها منجر به گذار سازمان از وضعیت موجود به سازی آنکه پیاده استشدههای تعریف پروژه

ین صورت که ا ه، ب(1-4 شکل) شود. این مرحله تعامالت متقابلی با مرحله قبلی داردمطلوب می

های در حال اجرا یراتی در پروژهمنجر به تغی ،سازیراه پیادههرگونه تغییر در معماری و نقشه

ها ممکن سازی پروژهبینی نشده در طی پیادهشده و از طرف دیگر شرایط و رخدادهای پیش

 .شودمرحله قبلی( ) های معماریاست منجر به تغییراتی در نقشه
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 سازیسنجی و آمادهفاز امکان 4-1

سازی، سنجی، آمادهامکان شود و هدف آنهای معماری انجام میاین فاز پیش از شروع فعالیت

تصویب شروع چرخه معماری سازمانی است. نتایج این فاز نقش مهمی  درنهایتسازی و فرهنگ

شود و صورت اصولی انجام نمیها بهدر بیشتر سازمانسفانه أمتدر موفقیت معماری دارد که 

 آید. میساب حبهها های معماری در سازمانهمین موضوع از عوامل اصلی عدم موفقیت طرح

های این فاز است که ممکن شرح خدمات، الزامات و مشخصات طرح معماری از دیگر خروجی

شود یا به سایر اشکال دادهگران قرار تهیه شده و در اختیار مناقصه RFPاست در قالب اسناد 

لیدی ور کمشا تأثیرانتخاب مشاور مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که نقش و  فرآینداجرایی در 

است و اشتباه در انتخاب مشاور باصالحیت منجر به گذاشتن سنگ بنایی کج خواهد شد، به 

 شود:ها توصیه میسازمان

شده صالحیتاحراز ول ؤمسشده که توسط نهادهای صالحیت تأییداز مشاوران خبره، باسابقه و  

 اده نمایند.اند، استفشدهو در پورتال چارچوب معماری سازمانی ایران معرفی 

ر های مشاوگیران سازمان پس از انتخاب مشاور خبره و باصالحیت، به توصیهمدیران و تصمیم

 .کنندگیری فردی و غیرکارشناسی پرهیز و از تصمیمنموده چون پزشک تخصصی عمل هم

 رفازهای بعدی( استفاده از مشاور الزم است، بلکه د) سازی معمارینه تنها برای تدوین و پیاده

فاز( نیز استفاده از مشاور معماری که با مشارکت تیم سازمان تعریف درست و قابل ) این مرحله

 شود.تحققی از اهداف، محدوده و دستاوردهای معماری ارائه نماید، توصیه می

 اهداف فاز 4-1-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 سنجی معمارینیازسنجی و امکان 
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 شروع چرخه معماریسازی سازمان برای آماده 

 سازی و آموزش اولیه برای شروع چرخه معماریفرهنگ 

 اندازی ابزارها و تیم معماری برای شروع چرخه معماریراه 

 در صورت نیاز() انتخاب مشاور معماری 

 های فازورودی 4-1-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 ای راهبردی سازمانهمؤلفه 

 انداز و ماموریت سازمانچشم 

 وکارهای کسباصول و پیشران 

 اهداف و راهبردهای سازمان 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 چارچوب معماری سازمانی ایران 

 الزامات و ضوابط قانونی معماری سازمانی 

 معماری هایتجربهها، استانداردها و بهترین تکنیک 

 های فازالیتفع 4-1-3

 های اصلی این فاز به قرار زیر است:فعالیت

 های معماریاولیه ذینفعان، انتظارات و پیشران شناسایی 
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 هاها و محدودیتها، مقاومتشناسایی اولیه ریسک 

 سنجی و تحلیل هزینه/فایده انجام معماریامکان 

 تهیه نسخه اولیه اصول، محدوده و شرح خدمات معماری 

 شناسی معماریروش و چارچوب سازیسفارشی 

 سازی در سطوح مختلف سازمانیفرهنگ و آموزش 

  تعریف و استقرار نظام راهبری معماری 

 تصویب شروع چرخه معماری 

 داخلی با مشارکت مشاور() تعیین نحوه اجرا 

 در صورت استفاده از خدمات مشاور() تهیه سند درخواست برای پیشنهاد طرح معماری 

 در صورت استفاده از خدمات مشاور() مشاور باصالحیت ارزیابی و انتخاب 

 های فازخروجی 4-1-4

 این فاز به قرار زیر است:های قابل تحویل خروجی

 نسخه اولیه(:) شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

o شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش 

o شدهسفارشیهای مرجع ملی مدل 

o شدهسفارشیهای مرجع بخشی مدل 

o شدهاندازیه و راهابزارهای تهی 

 نسخه اولیه() نظام راهبری معماری 
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o ها و اصول معماریسیاست 

o تیم معماریهای ولیتؤمسها و نقش 

o منابع مورد نیاز 

o اختیارات و مجوزها 

o ابالغیه انجام طرح معماری از طرف مدیریت سازمان 

 در صورت استفاده از خدمات مشاور( ) سند درخواست برای پیشنهاد 

o ورد انتظار از مشاورشرح خدمات م 

o  مورد انتظار  بندیزمانمحدوده سازمانی و 

o شدهچارچوب و متدولوژی سفارشی 

o استانداردها و الزامات مورد انتظار 

o  و سایر موارد مربوط به اسنادRFP  

 های معماری این فاز به قرار زیر است:فرآورده، شدهاشره هایخروجیتعالوه بر 

 ها:شناسنامه

  نسخه اولیه() معماری اصولشناسنامه 

  نسخه اولیه() ذینفعانشناسنامه 

 انداز معماریفاز چشم 4-2

بنابراین وقتی  .انداز معماری، اولین فاز بعد از تعریف و شروع رسمی چرخه معماری استچشم

سنجی و امکان) که اقدامات مربوط به مرحله پیش از شروع شودمیاین فاز در سازمان اجرا 
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توسط تیم داخلی یا با مشارکت مشاور( مشخص ) یافته و لذا نحوه انجام طرحسازی( پایان آماده

های اداری و قراردادی انتخاب فرآیندچنین در صورت استفاده از خدمات مشاور، هم. باشدشده

سازمان آماده شروع  درنهایتو  شدهچارچوب معماری تعیین و سفارشی  ؛باشدیافتهمشاور پایان 

 . باشدیک چرخه معماری 

شود. سند چشم انداز معماری که تهیه می «انداز معماریچشم»و  «منشور پروژه»در این فاز 

که این فاز ) انداز چرخه فعلی معماریترین خروجی این فاز است، هدف و چشمنوعی مهمبه

انداز و در انتهای چرخه میزان موفقیت در تحقق این چشمد کنمیاولین فاز آن است( را توصیف 

مستمر و تکاملی است در یک چرخه به نقطه  فرآیندشود. از آنجا که معماری یک گیری میازهاند

توان تعیین نمود، برای مثال اهداف و مقصد مشخصی را می تکرار هر برای نخواهد رسید و پایان

وضعیت  «مستندسازی و استانداردسازی» تنهایک سازمان ممکن است در چرخه اول معماری 

 «بازطراحی اساسی معماری»سازمان دیگری در اولین چرخه برای و  قرار دهد وردنظرمموجود را 

ها و انداز تعیین شده مبنای تعیین محدوده، فعالیتکه در هر حالت، چشم نهایی باشدهدف 

 ها است.جزئیات خروجی

 اتمشخصبرای چرخه فعلی معماری، نسخه اولیه از  انداز تعیین شدهدر این فاز با توجه به چشم

ها ، اصول، محدوده ها، محدودیتها، مقاومتهای معماری، ریسکها، پیشرانذینفعان، نیازمندی

چنین نسخه اولیه . همدشومیو شرح خدمات معماری که در فاز قبل تهیه شده بود، تکمیل 

نیز  «شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی»و  «نظام راهبری معماری»های تحویل دادنی

 .دشومیل و در صورت نیاز بازبینی تکمی

 اهداف فاز 4-2-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 انداز و اهداف چرخه فعلی معماریتعیین چشم 
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 سازی نظام راهبری معماری و سازمان تیم پروژه معماریتکمیل و نهایی 

 ریچارچوب معما درنهایتسازی محدوده، اصول، ذینفعان، شرح خدمات، دامنه و نهایی 

 های فازورودی 4-2-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 نظام راهبری معماری 

 ابالغیه انجام طرح معماری از طرف مدیریت سازمان 

 در صورت استفاده از خدمات مشاور() سند درخواست برای پیشنهاد 

 های راهبردی سازمانؤلفهم 

 های فرعی:ورودی

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

  قبلی مرتبط با معماری سازمانی  هایتجربهمنابع موجود و مستندات 

 ای فازهفعالیت 4-2-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 هاها و پیشرانذینفعان، نیازمندی تکمیل 

 هاها و محدودیتها، مقاومتتکمیل ریسک 

 تکمیل اصول، محدوده و شرح خدمات معماری 
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 تکمیل نظام راهبری معماری 

 پایان چرخه() شروع چرخه( و هدف) تعیین سطح بلوغ معماری جاری 

 انداز و اهداف چرخه جاری معماری(چشم) انداز معماریتهیه چشم 

 هاو دغدغه هاکار ، محدودیتوهای کسبشناسایی اهداف، پیشران 

 شدهسفارشیمعماری  سازی چارچوبنهایی 

 استقرار نظام مدیریت پروژه معماری 

 هاو خروجی بندیزمانها، سازی فعالیتنهایی 

 سازی، مدیریت پروژه، مخزن معماری، ابزارهای مدل) اندازی ابزارهای معماریتعیین و راه

)... 

  تهیه و تصویب سند منشور پروژه معماری 

 ی فازهاخروجی 4-2-4

 زیر است: شرحاین فاز به  هایخروجی

 انداز معماری:چشم 

o  لهأمستوصیف 

o های اصلی و کالن ذینفعاننیازمندی 

o ها و محدوده معماریدیدگاه 

o های مورد انتظاراهداف و شاخص 

o پایان چرخه فعلی() شروع چرخه( و هدف) سطح بلوغ معماری جاری 
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 :منشور پروژه معماری 

o یه پروژهزمینه موضوع و توجپیش 

o شرح کلی و محدوده پروژه 

o انداز معماری خالصه چشم 

o هاو خروجی بندیزمانها، فعالیت 

o و ذینفعان اصلیها ولیتؤمسها، نقش 

o ها ها و ریسکمحدودیت 

o منابع و بودجه پروژه 

o معماری فرآیندصالح سازمان برای شروع مصوبه مقامات ذی 

 شده(:نسخه تکمیل) نظام راهبری معماری 

o ها و اصول معماریستسیا 

o تیم معماریهای ولیتؤمسها و نقش 

o منابع مورد نیاز 

o  اختیارات و مجوزها 

 شده(:نسخه تکمیل) شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

o شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش 

o شدهسفارشیهای مرجع ملی مدل 

o شدهسفارشیهای مرجع بخشی مدل 
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o شدهاندازیابزارهای تهیه و راه 

 های معماری این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 شده(نسخه تکمیل) اصول معماری 

 شده(نسخه تکمیل) ذینفعان 

 نمودارها:

 نمودار چارت سازمانی 

 ها:ماتریس

 دغدغهو  ماتریس ذینفعان 

  وکارکسبفاز معماری  4-3

اطالعات و داده، ) عاتمعماری فناوری اطالکننده ران و تعیین، پیشوکارکسب معماری 

ها و فرآوردهافزارهای کاربردی، زیرساخت فناوری( است و اولین فاز مرتبط با تهیه نرم

وکار برای دو وکار است. در این فاز، معماری کسبهای معماری مختص دامنه کسبدادنیتحویل

توایی چارچوب مح». با توجه به شودمیمطلوب( تدوین ) موجود( و مقصد) وضعیت مبنا

ها و خدمات در این فاز فرآیندهای مهمی مانند ساختار سازمانی، کارکردها، فرآورده، «معماری

 د.شومیتدوین 

که اهداف های راهبردی سازمان است، در صورتیمؤلفهوکار منطبق بر ازآنجا که معماری کسب

ین فاز نسبت به و راهبردهای سازمان شفاف نبوده یا مستند نشده، نیاز است قبل از شروع ا

 اقدام شود.وکار کسبهای راهبردی مؤلفهتدوین و مستندسازی 
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ها، فرآیندیی مانند مهندسی مجدد هاهواسطه انجام پروژبهکه در سازمان چنین درصورتیهم

ی تحول سازمانی، بخشی از هاهو سایر پروژ وکارکسبریزی راهبردی ، برنامهISOاستانداردهای 

 تیجهکه در ن هنها استفاده نمودآتوان از مینظر این فاز قبال تولید شده باشند،  های موردفرآورده

 .یابدمیهای این فاز کاهش حجم فعالیت

های این فاز، باید توجه داشت در اسناد مرجع حوزه نیازها و جزئیات فعالیتمستقل از پیش

اکثر متون و مراجع ابتدا توصیه ، استشدهمعماری به دو مسیر متفاوت برای انجام این فاز اشاره 

این دیدگاه از گذشته وجود داشته ) به تدوین معماری موجود و سپس معماری مطلوب نموده اند

های چابک و جسورانه در معماری و به نظر منطقی است(. اما در برخی متون جدید که به روش

لوب ای که معماری مطونهبر روی معماری مطلوب باشد به گ تأکید شودمیمعتقد هستند، توصیه 

 و وقت تأکید، دشومیقبل از موجود تدوین شود یا در حالتی که ابتدا معماری موجود تدوین 

 وضع مطلوب باشد. روی بر تمرکز و  نشدهزیادی بر روی آن صرف 

 :نکته

انداز طرح معماری سازمانی هایی که چشمتوان گفت، برای سازمانبه عنوان یک توصیه کلی می

مجدد معماری سازمان، رویکرد اند و نه طراحیانتخاب کرده «بهبود مالیم وضعیت موجود»را 

هایی که طرح معماری با هدف تغییرات اساسی و تر است. اما برای سازمانمحتاطانه مناسب

چنین یکی از عوامل تر است. هماست، رویکرد جسورانه مناسبشدهرادیکال در سازمان تعریف 

تخاب رویکرد مناسب، میزان مستندات آماده از وضعیت موجود سازمان است که برای انثر ؤم

تری موجود باشد نیاز به صرف زمان و هزینه برای معماری وضعیت هرچه اسناد بیشتر و کامل

 یابد.موجود کاهش می

 اهداف فاز 4-3-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:
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 کننده چگونگی رفتار سازمان صیفوکار سازمان که توطراحی معماری مطلوب کسب

  .های راهبردی استمؤلفهمنطبق بر اهداف و 

 شناسایی معماری وضعیت موجود در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب.  

 های فازورودی 4-3-2

 :پشتیبان( این فاز به قرار زیر است) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 های راهبردی سازمان مؤلفه 

 های فرعی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماریتوصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-3-3

 های اصلی این فاز شامل موارد زیر است:فعالیت

 وکارها و ابزارهای مرتبط با معماری کسبهای مرجع، قالبسازی مدلانتخاب و آماده 

 موجود وکارکسبمعماری  ی ازتهیه توصیف 
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 مطلوب وکارکسبمعماری  ی ازتهیه توصیف 

  (وکارکسبدر دامنه ) های طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف اولیه 

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

 وکارکسبسازی معماری ن و نهاییاعمال نقطه نظرات ذینفعا 

 های فازخروجی 4-3-4

 این فاز به قرار زیر است: های قابل تحویلخروجی

 وکار وضعیت موجود و مطلوبسند معماری کسب 

o های مکانی سازمانساختار سازمانی و موقعیت 

o  هم برای کل سازمان و هم به تفکیک واحدهای ) وکارکسباهداف و مقاصد

 سازمانی(

o  مراتبی که کارکردهای هر سطح به سلسلهصورت هب وکارسبککارکردهای

 .ودشتر شکسته میپایینکارکردهای دانه ریز تر در سطوح 

o  (سازمانیبرونو هم  سازمانیرونهم خدمات د) وکارکسبخدمات 

o ها و نیازهای اطالعاتیبه همراه سنجه وکارکسبهای فرآیند 

o  ،های نگاشتیدر قالب ماتریس هافرآیندوابستگی بین کارکردها، خدمات 

o های کلیدی ذینفعانهای موردنیاز برای پوشش نیازمندی و دغدغهسایر دیدگاه 

o وکار(دامنه معماری کسب) تحلیل شکاف 

  درصورت نیاز() ات جانبی این فازتأثیربازبینی سایر اسناد معماری به واسطه 
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 های معماری این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:مهشناسنا

 شناسنامه عامل 

 شناسنامه کارکرد 

  فرآیندشناسنامه 

 شناسنامه خدمت 

 نمودارها:

  یفرآیندارزش نمودار زنجیره 

  فرآیندنمودار گردش  

 اختیاری() نمودار شکست کارکردها 

 ها:ماتریس

 اختیاری() خدمت و ماتریس کارکرد 

 اختیاری() فرآیند و ماتریس کارکرد 

  یاری(اخت) خدمت و فرآیندماتریس 

 اختیاری() عامل و ماتریس کارکرد 

  فاز معماری اطالعات و داده 4-4

 وکارکسبهای معماری پشتیبان معماری عنوان بخش مهمی از دامنهبهمعماری اطالعات و داده 

های فوق در قالب معماری ای در دامنهکه که نیازهای دادهطوریهافزارهای کاربردی است، بو نرم
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شوند. البته باید توجه داشت که دغدغه این فاز مربوط ین فاز پوشش داده میاطالعات و داده درا

به نحوه طراحی پایگاه داده و مسائل فنی مربوط به آن نیست، بلکه فارغ از مسائل فنی و ساختار 

ای مورد نیاز سازمان های دادههای اطالعاتی و پایگاهسازی باید موجودیتفیزیکی منابع ذخیره

 شود.ها و منابع اطالعاتی موجود نیز بررسی میو در این راستا پایگاه شوندتعریف 

افزارهای بحث مهم در این حوزه، ترتیب و توالی تدوین معماری اطالعات و داده با معماری نرم

، برای مثال آقای استیون استشدهکاربردی است که در متون معماری، نظرات متفاوتی ارائه 

 نموده و تأکیدمحور به رویکرد داده «ریزی معماری سازمانیبرنامه» اسپیواک در کتاب معروف

یابد، در عوض برخی منابع افزار بر اساس معماری داده توسعه میمعماری نرم است کههمعتقد بود

افزار بر معماری داده معتقد هستند. روش توسعه معماری، معماری داده و بر تقدم معماری نرم

 پوشانیاست، اگرچه همدانستهافزارهای کاربردی کلی مقدم بر معماری نرمصورت اطالعات را به

رای اجباری بسازی معماری برای مرحله پیاده) داشت.خواهندو وابستگی تنگاتنگی با یکدیگر 

 (نیستاز توالی مرحله تدوین معماری  پیروی

دو مسیر متفاوت  گفته شد، در مراجع معماری به «وکارکسبمعماری »طور که در فاز همان

متون و مراجع ابتدا تدوین معماری موجود و سپس  بیشتر، استشدهبرای تدوین معماری اشاره 

های چابک و جسورانه . اما در برخی متون جدید که به روشکنندرا پیشنهاد میمعماری مطلوب 

ر حالتی شده معماری مطلوب قبل از موجود تدوین شود یا دتوصیهدر معماری معتقد هستند، 

و وقت زیادی بر روی وضعیت موجود صرف نشود  تأکید، دشوکه ابتدا معماری موجود تدوین می

 «یانداز معمارچشم»اصلی بر وضع مطلوب باشد. بدیهی است هر سناریویی که در فاز  تأکیدو 

اطالعات و ، وکارکسب) های معماریبرای همه دامنه ،شودشرایط سازمان انتخاب  متناسب با

 .شودمیصورت یکسان اعمال ( بهامنیت، زیرساخت فناوری، افزارهای کاربردینرم، ادهد
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 اهداف فاز 4-4-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 وکارکننده معماری کسبطراحی معماری مطلوب اطالعات و داده سازمان که پشتیبانی 

 .انداز معماری استبوده و منطبق بر چشم

 ت موجود اطالعات و داده در جهت استخراج مسیر گذار به شناسایی معماری وضعی

 مطلوب 

 های فازورودی 4-4-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

 های فرعی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 معماریانداز چشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 
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 های فازفعالیت 4-4-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 ها و ابزارهای مرتبط با معماری اطالعات و های مرجع، قالبسازی مدلانتخاب و آماده

 داده

  طالعات و داده موجودمعماری ای از توصیفتهیه 

 معماری اطالعات و داده مطلوب ی ازتهیه توصیف 

  دامنه اطالعات و داده() های طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف 

 (وکارکسبمعماری ) های معماریاعمال اثرات جانبی بر سایر دامنه 

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

  سازی معماری اطالعات و دادهیینظرات ذینفعان و نها نقطهاعمال 

 های فازخروجی 4-4-4

 این فاز به قرار زیر است: در تحویلهای قابل خروجی

  و داده وضعیت موجود و مطلوبسند معماری اطالعات 

o ی معماری دادههاهلفؤم 

o وکار(مستخرج از معماری کسب) های اطالعاتیموجودیت 

o های منطقی داده سازمانپایگاه 

o ها معماری به موجودیت یهاهت بین سایر مولفا نگاشهماتریس 

o مدیریت داده 
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o مهاجرت داده 

o حاکمیت داده 

o نیازمندهای یکپارچگی داده 

o نیازمندهای فنی مربوط به ذخیره، بازیابی، نمایش و انتقال داده 

o های معماری فناوری که باید در نظر گرفته شودمحدودیت. 

o های کلیدی ذینفعانزمندی و دغدغههای مورد نیاز برای پوشش نیاسایر دیدگاه 

o دامنه معماری اطالعات و داده() تحلیل شکاف 

 ات جانبی این فازتأثیرواسطه به( وکارکسبمعماری ) بازبینی سایر اسناد معماری 

 درصورت نیاز()

 های معماری این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 های اطالعاتیشناسنامه موجودیت 

 های دادهنامه پایگاهشناس 

 نمودارها:

 هانمودار مفهومی ارتباط موجودیت 

 هانمودار منطقی ارتباط موجودیت 

 سازمانینمودار تعامالت اطالعاتی بین 

 ها:ماتریس

 کارکرد معروف به ماتریس کراد و ماتریس موجودیت 
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 اختیاری() فرآیند و ماتریس موجودیت 

 اختیاری() خدمت و ماتریس موجودیت 

  ای اطالعاتیهمعماری سیستمفاز  4-5

ها و خدمات و ثبت فرآیندمکانیزاسیون گردش ولیت ؤمسافزارهای کاربردی در سازمان نرم

افزارهای کاربردی، وابستگی بنابراین معماری نرم .مکانیزه اطالعات سازمان را به عهده دارند

گیرد. دراین ها میرا از آنلی های اصداده دارد و ورودی ووکار و اطالعاتعمیقی با معماری کسب

ها با یکدیگر و نیز افزارهای کاربردی مورد نیاز سازمان، مدل تعامالت آنفاز مشخصات نرم

افزارهای کاربردی و های معماری نرمشود. توصیف نیازمندیهای بیرونی مشخص میسیستم

 انتظارات از معماری زیرساخت فنی از دیگر نتایج این فاز است.

شود، بستگی به محدوده و هدف طرح معماری دارد. میکار برده هزئیاتی که در این فاز بسطح ج

تر توصیف شوند، در مرحله پس و مفصل ترافزارهای کاربردی موجود و مطلوب دقیقهرچه نرم

 افزارهای کاربردی جدید یا انتقالسازی است، برای تولید نرماز معماری که نوبت به پیاده

بود. اما باید توجه داشت خواهدی موجود به مطلوب نیاز به کار کمتری هاهلفؤمهاجرت( م)

بلکه  شود،طورکلی معماری( انجام نمیبهو ) ها در این فازافزارها و سیستمنرم «طراحی تفصیلی»

 میهای سیستها و نیازمندیافزارهای کاربردی مورد نیاز و تعیین سرویستوصیف( نرم) تعریف

ی های اصلمؤلفهی و غیروظیفه مندی( و انتخاب سبک معماری سیستم و تعیین مندوظیفه)

 نظر است. موردمعماری 

 اهداف فاز 4-5-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 کننده معماری افزارهای کاربردی سازمان که پشتیبانیطراحی معماری مطلوب نرم

 .ز معماری استانداو داده بوده و منطبق بر چشموکار، اطالعاتکسب
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 افزارهای کاربردی در جهت استخراج مسیر گذار شناسایی معماری وضعیت موجود نرم

 به مطلوب 

 های فازورودی 4-5-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

 معماری اطالعات و داده 

 های فرعی:ورودی

 شدهماری سازمانی سفارشیچارچوب مع 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-5-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 افزارهای کاربردیزارهای مرتبط با معماری نرمها و ابهای مرجع، قالبسازی مدلانتخاب و آماده 

  افزارهای کاربردی موجودمعماری نرم ی ازتوصیفتهیه 
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  افزارهای کاربردی مطلوبمعماری نرم ی ازتوصیفتهیه 

  افزارهای کاربردی(نرم) های طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف 

 معماری اطالعات و داده( وکاربکسمعماری ) های معماریاعمال اثرات جانبی بر سایر دامنه ، 

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

  افزارهای کاربردیسازی معماری نرمنظرات ذینفعان و نهایینقطهاعمال 

 های فازخروجی 4-5-4

 ین فاز شامل موارد زیر است:ا تحویلهای قابل خروجی

 وضعیت موجود و مطلوب() افزارهای کاربردیسند معماری نرم 

o ی معماری مطلوب بر اساس نگاه سرویس گراهاهولفم 

o  افزارهای کاربردیهای نرممؤلفهمدل ساختار شکست 

o افزارهای کاربردی مبتنی بر سرویسمدل تعامالت بین نرم 

o افزارهای کاربردیمدل کالن استقرار نرم 

o مندیمندی و غیروظیفههای وظیفهنیازمندی 

o گرا سرویس نیازمندهای فنی مربوط به سبک معماری 

o های مربوط به الیسنس و حق مالکیتنیازمندی 

o استانداردهای تولید، توسعه و نگهداشت 

o ای وارد بر معماری فناوری که باید در نظر گرفته شودهمحدودیت. 

o نتیجه تحلیل شکاف 



 95  توسعه معماریفصل چهارم: تشریح مؤلفه روش 

 

 ات جانبی تأثیرواسطه داده( به و اطالعات ،وکارکسب) روزرسانی سایر اسناد معماریهب

 درصورت نیاز() این فاز

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 ها:شناسنامه

 افزارهای کاربردیشناسنامه نرم 

 افزاریهای نرمشناسنامه سرویس 

 نمودارها:

 افزارهای کاربردینرم نمودار تعامل 

 اختیاری() نمودار موارد کاربری 

 ها:ماتریس

 اختیاری() یافزارهای کاربردماتریس تبادالت بین نرم 

  اختیاری() افزارهای کاربردینرمو ماتریس کارکرد 

  اختیاری() افزارهای کاربردینرمو  فرآیندماتریس 

  اختیاری() افزارهای کاربردینرمو ماتریس خدمت 

 فاز معماری زیرساخت فناوری 4-6

 ،سخت افزارها، مباحث شبکهشامل ی مختلفی باید توجه داشت هاهدر معماری فناوری به جنب

مباحث  .های مدیریت عملیات فاواو نقش فرآیندهای زیرساختی، سکوها و سرورها، سرویس

تر مورد صورت برجستهههای معماری مورد توجه است در این دامنه بامنیت که در همه دامنه

 . گیردقرار میتوجه 

ی زیرساختهای های سیستمی در فازهای قبل به سرویسمؤلفهها و در این فاز نگاشت سرویس

سازی در زمان پیاده ،شوندمی و طراحی ی فناوری که در این فاز تعریفهاهلفؤشود. مانجام می
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مین، که باید تافناوری و ابزار بوده یک افزار قابل خریداری باشند یا سخت صورتبهممکن است 

رند و ه ب. با توجه به اینکه معماری فناوری موضوعی فنی و وابسته بنصب و پیکربندی شوند

 .م استالز تأمینشرکت سازنده است، از این جهت نیاز به تحلیل هزینه برای سناریوهای مختلف 

 عدم تحریم() تأمینبا موضوع امکان  طور مستقیمبهها و ابزارها چنین بحث انتخاب فناوریهم

ازی ساحل پیادهها باید به این مورد توجه داشته باشند تا مبادا در مرپیوند خورده است و سازمان

 سخت افزار و فناوری مواجه شوند. تأمینمعماری با مشکل عدم امکان 

 اهداف فاز 4-6-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 کننده معماری اطالعاتطراحی معماری مطلوب زیرساخت فناوری سازمان که پشتیبانی ،

 اری است.انداز معمافزارهای کاربردی بوده و منطبق بر چشمداده و نرم

  شناسایی معماری وضعیت موجود زیرساخت فناوری در جهت استخراج مسیر گذار به

 مطلوب 

 های فازورودی 4-6-2

 پشتیبان( این فاز به قرار زیر است.) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

  و دادهاطالعات معماری 

 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 ای فرعی:هورودی
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 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-6-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 ها و ابزارهای مرتبط با معماری زیرساخت مرجع، قالبهای سازی مدلانتخاب و آماده

 فناوری

  معماری زیرساخت فناوری موجود ی ازتوصیفتهیه 

  معماری زیرساخت فناوری مطلوب ی ازتوصیفتهیه 

  زیرساخت فناوری() های طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف 

 معماری اطالعات و وکارکسبمعماری ) های معماریاعمال اثرات جانبی بر سایر دامنه ،

 افزارهای کاربردی(داده، معماری نرم

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

 سازی معماری زیرساخت فناوریاعمال نقطه نظرات ذینفعان و نهایی 
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 های فازخروجی 4-6-4

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 مطلوب(وضعیت موجود و ) سند معماری زیرساخت فناوری 

o های امنیتی و فناوریسیاست 

o های فناوریمؤلفههای زیرساختی و سرویس 

o ها، استانداردها و ابزارهای الیه زیرساختفناوری 

o های امنیتیتهدیدها و کنترل 

o سازی مورد نیازظرفیت منابع پردازشی و ذخیرهورد آبر 

o ارتباطات شبکه داخلی و گسترده سازمان 

o اتاق سرور سازمان های مرکز داده یانیازمندی 

o نتیجه تحلیل شکاف 

 ( به افزارهای کاربردینرم، اطالعات و داده، وکارکسب) روزرسانی سایر اسناد معماریهب

 درصورت نیاز() ات جانبی این فازتأثیرواسطه 

 های معماری این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 های زیرساختیشناسنامه سرویس 

  فناوری/ استانداردشناسنامه 

 های امنیتیشناسنامه کنترل 



 9۳  توسعه معماریفصل چهارم: تشریح مؤلفه روش 

 

 نمودارها:

 شبکه() نمودار معماری ارتباطات 

 نمودار مرکز داده/اتاق سرور 

 ها:ماتریس

 افزارهای کاربردینرمو  ماتریس سرویس زیرساختی 

 فناوری/استانداردو  ماتریس سرویس زیرساختی 

  فناوری/استانداردو  افزارهای کاربردیماتریس نرم 

  فاز طرح گذار 4-7

موضوع این فاز در خصوص تدوین نقشه راه پیاده سازی معماری، تعیین منابع مورد نیاز و اولویت 

طور کلی برای تحقق معماری نیاز به یک طرح اجرایی مشخص است که هاست. ب هاهبندی پروژ

ود ه به وضعیت موجبا توج بایدو منابع را تعریف نماید. در حوزه سازمانی، طرح گذار  هاهسبد پروژ

هیچ سازمانی برای رسیدن به مطلوب از نقطه صفر حرکت نمی کند، بلکه بر  زیرا شودتدوین 

 تالشهایی که در وضعیت موجود دارد ها و فناوریها، اطالعات، سیستمفرآینداساس مجموعه 

در مسیر  دیگر سویو از  نهایت استفاده شدههای موجود سازمانی از دارایی سوکند از یک می

 . هرگونهشودهای فناوری اطالعات تضمین و سرویس وکارکسبتحقق وضعیت مطلوب، تداوم 

به  ایبرای مهاجرت از وضعیت موجود به مطلوب نتایج منفی گسترده ،ک ناگهانی به سازمانوش

 .آوردمیبار 

ن درخصوص تدوین طرح گذار باید توجه داشت که تفاوت مهمی بین روش پیشنهادی در ای

های قدیمی پس از تدوین های قدیمی و کالسیک در معماری وجود دارد. در روشسند با روش

تحلیل شکاف بین مطلوب با موجود و  «تدوین طرح گذار»های معماری، در فاز نهایی دامنه
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شد، اما در رویکردهای ، اولویت، ..( انجام میبندیزمانمنابع، ) هاهتهیه مشخصات پروژ درنهایت

و از جمله روش توسعه معماری، نسخه اولیه تحلیل شکاف در فازهای قبلی تهیه شده و  جدید

 هایشود. این موضوع باعث می شود تمامی تصمیمات و تحلیلدر این فاز تجمیع و نهایی می

و در طول چرخه تدوین نشده جا انجام فشرده و یک صورتبهسازی معماری پیادهمربوط به 

 .شودمیانجام  یترتخصصی صورتبه. از طرف دیگر کار شودمیل و نهایی تدریج تکبهمعماری 

شده اختصاص دادهمطلوب با موجود( در فاز ) داده  و برای مثال تحلیل شکاف معماری اطالعات

 .شودمیپذیرد و به مرور نیز بازنگری و تکمیل میو توسط متولیان و ذینفعان مربوطه انجام 

 اهداف فاز 4-7-1

 این فاز به قرار زیر است:اهداف اصلی 

 راه معماری بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت مطلوب با موجودتهیه نقشه 

 اطمینان از تطابق طرح گذار با آمادگی، محدودیت و منابع سازمان 

 های فازورودی 4-7-2

 :پشتیبان( این فاز به قرار زیر است) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

 داده و معماری اطالعات 

 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 معماری زیرساخت فناوری 

 های فرعی:ورودی
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 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 

 های فازالیتفع 4-7-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 ها و آمادگی سازمان برای گذارشناسایی محدودیت 

 افزارهای نرم، اطالعات و داده، وکارکسب) تحلیل شکاف بین وضعیت موجود با مطلوب

 (امنیت، زیرساخت فناوری، کاربردی

 شناسایی و تحلیل سناریوهای گذار 

 ها و اقداماتاستخراج پروژه 

 هاتخمین( منابع مورد نیاز برای پروژه) تعیین 

 ها و اقدامات، فناوری، پیش نیازی( برای پروژهوکارکسباز جنبه ) گذاریارزش 

 هاها با توجه به تحلیل هزینه به فایده و ارزیابی ریسکبندی پروژهاولویت 

 ایط بلندمدت بودن طرح در شر) بندی زمانی طرح گذار با رویکرد توسعه تدریجیمرحله

 گذار(
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  بندیزماننیازی، زمان شروع، زمان پایان، پیش) هابرای پروژه بندیزمانتهیه برنامه 

 فازهای پروژه، فرسنگ شمارهای مهم(

 سازی معماری و تدوین راهکارهای مقابلههای پیادهسازی ریسکبازبینی و نهایی 

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 

 سازی طرح گذارمال نقطه نظرات ذینفعان و نهاییاع 

 های فازخروجی 4-7-4

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 سند طرح گذار 

o های گذارها، آمادگی و ریسکتوصیف محدودیت 

o تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب 

o سناریوهای گذار 

o لوبها و اقدامات گذار به وضع مطتعریف مشخصات پروژه 

o ها و اقدامات گذارمشخصات پروژه 

o ها گذاری پروژهارزش 

o تخمین() منابع مورد نیاز 

o ها و اقداماتوابستگی بین پروژه 

o هابندی پروژهاولویت 

o  طرح گذار بندیزمانبرنامه 
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o ا و راهکارهای مقابلههریسک 

  در چرخه فعلی() نهایی شده وکارکسبمعماری 

 در چرخه فعلی() دهمعماری اطالعات و داده نهایی ش 

 در چرخه فعلی() افزارهای کابردی نهایی شدهعماری نرمم 

 در چرخه فعلی() معماری زیرساخت فناوری نهایی شده 

 در چرخه فعلی() های معماری نهایی شدهسایر اسناد و تحویل دادنی 
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 های معماری این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 شناسنامه پروژه 

 مودارها:ن

 هاهنمودار گانت چارت پروژ 

 ها:ماتریس

 هاماتریس وابستگی پروژه 

 فاز حاکمیت معماری 4-8

در یک جمله هدف از این فاز، تثبیت و تحکیم ارتباط بین مرحله تدوین معماری با مرحله 

سازی است، در فاز قبل آخرین اقدامات مربوط به معماری شامل تهیه برنامه اجرایی آماده پیاده

سازی نیاز به یک نظام مدیریتی و اجرایی است که از یک طرف بتواند پیادهبرای شروع  شد.

ی معماری را مطابق برنامه تعیین شده به نتیجه برساند و از طرف دیگر با توجه هاهدرستی نقشبه

ر ظوین مناهبه بازخوردهای مرحله پیاده سازی، مستندات معماری را تکمیل یا بازبینی نماید. ب

اندازی شده بود، طور موقتی و اولیه راههباید نظام راهبری معماری که در ابتدای چرخه معماری ب

ساختار سازمانی راهبری معماری سازمانی باید در این فاز تکمیل و تحکیم شود. در این راستا 

ری گیمتصمی ،که متولی طرح گذار هستندهایی ولیتؤمسها و برای نقش شود.تثبیت و تکمیل 

های مدیریت طرح گذار طراحی و فرآیندها و ، روالشدهها و اصول معماری نهایی سیاست .شود

 .شوداندازی های کنترلی نهایی و راهسرانجام ابزارها و سنجه

پیاده سازی معماری( است و با پایان این فاز ) دهنده ساختار مرحله بعدشکلنتیجه این فاز 

گفته شد،  «انداز معماریچشم»های فاز طور که در تشریح فعالیت. هماندشومیمرحله بعد آغاز 
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که تمام چرخه تدوین  شودمیتدوین معماری( در فاز مذکور انجام  ) استقرار نظام مدیریت پروژه

ها( در محدوده نظام مدیریت پروژه) شود، اما در این فاز همان نوع اقداماتمیمعماری را شامل 

افزاری، ای، نرمهای مدیریتی، مشاورهپروژه) های گذار( و متنوعپروژهای از مجموعه) تربزرگ

های گذار با یکدیگر و تطابق آنها با که هماهنگی بین پروژهد شومیافزاری، ...( انجام سخت

 افزاید.سازی میمعماری تدوین شده بر پیچیدگی مرحله پیاده

 اهداف فاز 4-8-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 ثبیت و استقرار دائمی نظام راهبری معماری سازمانی برای مدیریت تغییرات و توسعه معماری ت 

 طرح گذارو اقدامات تعریف شده در  هاسازی پروژهاطمینان از تحقق معماری مطلوب با پیاده 

 های فازورودی 4-8-2

 :پشتیبان( این فاز به قرار زیر است) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 ی اصلی:هاورودی

 نظام راهبری معماری 

 طرح گذار 

 های فرعی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 
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 منشور پروژه معماری 

 وکارمعماری کسب 

 داده و معماری اطالعات 

 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 معماری زیرساخت فناوری 

 ع و استانداردهای معماریهای مرجالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-8-3

 ای اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 مطلوب() سازی معماریتدوین نظام راهبری پیاده 

 ی سازهای تعامل بین تیم متولی معماری با تیم مدیریت مرحله پیادهتهیه مدل و روال

 سازی(ی در تیم مدیریت پیادهو تعیین میزان حضور تیم معمار) براساس شرایط سازمانی

 سازیوکار با فناوری اطالعات در مرحله پیادههای تعامل بین واحدهای کسببررسی مدل 

 و انتخاب مدل مناسب بر اساس شرایط سازمان

 سازیهای فنی و مدیریتی برای مرحله پیادهتهیه رهنمودها و توصیه 

 استقرار نظام مدیریت ریسک 

  روزرسانی اسناد معماریهو بتدوین مکانیزم نگهداشت 

 ها و نحوه سنجش ارزیابی نتایج معماری سازمانیتدوین سنجه 

 ها و ابزارهای پایش و ارزیابیاندازی مکانیزمراه 

 انتشار نتایج فاز برای کسب نظرات ذینفعان 



 19  توسعه معماریفصل چهارم: تشریح مؤلفه روش 

 

 سازی طرح گذاراعمال نقطه نظرات ذینفعان و نهایی 

 های فازخروجی 4-8-4

 فاز به قرار زیر است: این تحویلهای قابل خروجی

 نظام حاکمیت معماری 

o هاساختار و نقش 

o هافرآیندها و روال 

o ها و اصول اجراسیاست 

o ها و ابزارهای کنترل و ارزیابیسنجه 

o نظام مدیریت ریسک 

o  سازیمرحله پیاده بایدهایراهنماها و 

o  سازیپیادهمدل تعامل بین واحدهای کسب با فناوری اطالعات در مرحله 

o سازیپیادهمرحله های ای تعامل بین تیم معماری با تیمهوالمدل و ر 

  ات جانبی این فازتأثیربازبینی سایر اسناد معماری به واسطه 

 فاز سنجش بلوغ معماری 4-9

در این فاز تقریبا یک چرخه معماری طی شده و نوبت به سنجش نتایج رسیده است. نتایج این 

 است.انداز معماری حقق چشمامتیازات( بیانگر میزان توفیق در ت) فاز



 11 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

هر کدام هدف و روش خاص  کهشود در معماری سازمانی انواعی از سنجش و ارزیابی انجام می

 خود را دارد. سه نوع اصلی از سنجش و ارزیابی در معماری به قرار زیر است:

  شود و برای ارزیابی هر های معماری طی چرخه معماری انجام میفرآوردهارزیابی فنی

برای مثال ارزیابی یک گردش کار سیستمی، را  .های خاصی وجود دارد، روشآوردهفر

 انجام داد.  «های پتریشبکه»توان با تکنیک می

 های کنترل پروژه و با محاسبه ی گذار بر اساس روشهاهسنجش میزان پیشرفت پروژ

های گذار که وژهدر پر تأخیراما باید توجه داشت  ،شودو انحراف انجام می تأخیرمیزان 

خاطر تغییرات مدیریتی و سازمانی یا هشود ممکن است بسازی محاسبه میدر فاز پیاده

 های فنی معماری نیست. سایر عوامل جانبی باشد و لزوما به معنای اشتباه بودن نقشه

  د شوگیری میاست که در این فاز اندازه «بلوغ معماری»سومین نوع سنجش مربوط به

االتری از دو مورد قبلی دارد. سطح بلوغ معماری سازمانی براساس یک مدل و اهمیت ب

میزان موفقیت در توانمندی و استقرار »شود و نتیجه آن گیری میاندازهچندبعدی 

 رسیدهدهد. اگر سطح بلوغ به امتیاز مطلوب را در سازمان نشان می «معماری سازمانی

عنوان به) سازیبرنامه پیاده تأخیرعماری یا های مدر برخی نقشه جزئی ایراداتباشد، 

 جای نگرانی نیست. کاهش بودجه سازمان( قابل رفع بوده و دلیلهب نمونه:

ها و روش فنی امتیازدهی نوع سوم( است. شاخص« )بلوغ معماری»موضوع این فاز سنجش 

دارد و در  وجود «هارهنمودها، تکنیکها و نمونه مثال»در بخش  جداگانهصورت یک فصل به

 .شودمیهای این فاز توضیح داده فعالیتادامه تنها مراحل کلی و 

روش در ابتدا سنجش بلوغ به .های این فاز منجر به دو نوع سنجش بلوغ خواهد شدفعالیت

دست آمده هو با توجه به امتیازات ب شودمیداخلی( انجام ) توسط تیم معماری «خودارزیابی»

شود. در مرحله دوم اقدام می هاآنای جدی مشاهده شود، نسبت به رفع و کمبوده ایراداتاگر 
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 و جهت انجام ارزیابی دقیق و تخصصی، اسناد معماری سازمانی به مراکز اعتبارسنجی

 شود.های معماری سازمانی( ارجاع میآزمایشگاه)

 اهداف فاز 4-9-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 ضعف و نواقص احتمالیشناسایی و استخراج نقاط قوت ، 

  اطمینان از استقرار و تثبیت نظام معماری سازمانی 

 های مختلف اجرای معماری اطمینان از توسعه مستمر و متوازن بلوغ معماری طی چرخه 

 

 های فازورودی 4-9-2

 :پشتیبان( این فاز به قرار زیر است) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 شدهسازمانی سفارشی چارچوب معماری 

 های معماری توصیف نیازمندی 

 انداز معماریچشم 

 منشور پروژه معماری 

  نظام راهبری معماری 

 وکارمعماری کسب 

  و دادهاطالعات معماری 
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 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 معماری زیرساخت فناوری 

 طرح گذار 

 های فرعی:ورودی

  ماریهای مرجع و استانداردهای معالگوها، مدل 

 های فازفعالیت 4-9-3

 های اصلی این فاز به قرار زیر است:فعالیت

 :خودارزیابی سطح بلوغ معماری سازمانی 

o  ت مورد نیاز برای خودارزیابیاها و اطالعشاخصبررسی 

o  در صورت نیاز() سازی منابع و اطالعاتآمادهتکمیل و 

o ه در بخش روش و نحوه محاسب) صورت خودارزیابیمحاسبه سطح بلوغ معماری به

 (شود.آورده می «هامثالرهنمودها، تکنیکها و نمونه »

o انداز معماریگذاری شده در سند چشمشده با مقدار هدفمقایسه امتیازات کسب 

o  در صورت کسب امتیازات نامطلوب اقدام جهت اصالح موارد و در صورت کسب

مراکز امتیازات مطلوب در خودارزیابی، اقدام برای ارزیابی تخصصی توسط 

 اعتبارسنجی معماری

 ارجاع اسناد معماری برای سنجش تخصصی بلوغ معماری توسط مراکز اعتبارسنجی 

o اسامی مراکز مجاز اعتبارسنجی در پورتال ) شناسایی و انتخاب مرکز اعتبارسنجی

 چارچوب معماری سازمانی ایران وجود دارد(
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o و دریافت نتیجه شده ارجاع اسناد و مدارک برای مرکز اعتبارسنجی انتخاب

 اعتبارسنجی

o انداز معماری گذاری شده در سند چشمشده با مقدار هدفمقایسه امتیازات کسب

 و نیز نتیجه خودارزیابی

o  در صورت کسب امتیازات نامطلوب اقدام جهت اصالح موارد و در صورت کسب

 رسانی امتیازات به ذینفعان موضوع امتیازات مطلوب اطالع

o برای چرخه بعدی  «های آموخته شدهدرس»ایی و استخراج تحلیل امتیازات نه

 معماری

 های فازخروجی 4-9-4

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 سند سنجش بلوغ معماری 

o نتایج و امتیازات خودارزیابی بلوغ معماری 

o  بلوغ معماری توسط مراکز اعتبارسنجیی صتخصنتایج و امتیازات ارزیابی 

o  شدهآموختههای و درستحلیل نتایج 

  یراداتادرصورت شناسایی ) ات جانبی این فازتأثیرواسطه بهبازبینی سایر اسناد معماری 

 و اشکاالت در هرکدام از اسناد معماری(

 های معماری این فاز به قرار زیر است:فرآوردههای فوق، دادنیتحویلعالوه بر 

 ها:نمودار

  نمودار بلوغ معماری 
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 هایازمندیفاز مدیریت ن 4-11

شوند بلکه در طی چرخه معماری به صورت پویا بار تعیین نمییک تنهاهای معماری نیازمندی

این فاز برخالف فازهای پیش با ترتیب مشخصی اجرا  همین دلیل،. بهشوندتعریف یا بازبینی می

ماری مع هایشود، بلکه در طی فازهای مختلف هرکجا الزم به تعیین یا بازبینی نیازمندینمی

از اقدامات است. گرفتهدر وسط چرخه معماری قرار  نیزشود و فاز اجرا میهای این است، فعالیت

های معماری که طی برای ثبت و مدیریت نیازمندی استفاده از مخزن یکپارچه ،این فاز مهم

ی زچنین برای مستندسا، همباشد، میشودفازهای مختلف و توسط ذینفعان متنوعی ایجاد می

 . کردوکار استفاده های قیاسی یا سناریوهای کسبتوان از تکنیکهای معماری مینیازمندی

شود، سپس در فازهای انداز معماری تهیه میهای معماری در فاز چشماولین نمونه از نیازمندی

ضمن استفاده  تعیین شده،های نیازمندی تمامیوکار و معماری فناوری اطالعات، معماری کسب

 شدهتعیین های شوند. نیازمندیهای معماری نیز اضافه میر فاز مربوطه به مخزن نیازمندید

چرخه فعلی( نباشند ولی الزم است مستند و مدیریت ) ممکن است در محدوده و شرایط پروژه

های بعدی معماری مورد استفاده قرار گیرند. در سایر فازهای توسعه معماری شوند تا در چرخه

های جدیدی تعریف شود یا نیاز به بازبینی داشته باشد، این فاز فراخوانی نیازمندی نیز هرجا

 شود.می

بین  ، وابستگیشودمیها به صورت یک فاز جداگانه تعریف یکی از دالیل دیگری که نیازمندی

های مختلف معماری با یکدیگر و لزوم مدیریت اثرات جانبی آنها است. از طرف دیگر نیازمندی

 ،(وندشمی تکمیلکنند )میتنها توسط ذینفعان و در طی زمان تغییر های معماری نهزمندینیا

محیط خارج از سازمان(، شرایط و الزامات جدیدی به ) ها و تغییرات بازاردلیل پیشرانبهبلکه 

 شود.تکلیف میسازمان 
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 اهداف فاز 4-11-1

 اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 اندمعماری که طی فازهای مختلف شناسایی شدههای مدیریت نیازمندی. 

 های معماری با یکدیگراطمینان از عدم تناقض بین نیازمندی 

 های فازورودی 4-11-2

 :پشتیبان( این فاز به قرار زیر است) الزامی( و فرعی) های اصلیورودی

 های اصلی:ورودی

 شدهچارچوب معماری سازمانی سفارشی 

 انداز معماریچشم 

  معماریمنشور پروژه 

  نظام راهبری معماری 

 های فرعی:ورودی

 وکارمعماری کسب 

  و دادهاطالعات معماری 

 افزارهای کاربردیمعماری نرم 

 معماری زیرساخت فناوری 

 های مرجع و استانداردهای معماریالگوها، مدل 
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 های فازفعالیت 4-11-3

 های اصلی این فاز به قرار زیر است:فعالیت

 جدید معماری هایثبت و مدیریت نیازمندی 

 های معماریثبت مشخصات کامل نیازمندی در مخزن نیازمندی 

 تعیین اولویت و ذینفعان نیازمندی 

  ها و شناسایی تناقضات احتمالینیازمندی بر سایر نیازمندی تأثیربررسی 

  در فاز جاری گرفتن نیازمندی اضافه شدهنظردر 

 های معماریثبت و مدیریت تغییر در نیازمندی 

 های معماری و کنترل تطابق با شرایط و محدوده پروژهغییرات در نیازمندیثبت ت 

 تعیین اولویت جدید برای نیازمندی تغییریافته 

  ها و شناسایی تناقضات احتمالیتغییرات بر سایر نیازمندی تأثیربررسی 

 در فاز جاری گرفتن تغییراتنظر در 

 ینان از جامعیت و عدم وجود های معماری جهت اطمای مخزن نیازمندیکنترل دوره

 تناقضات

 های فازخروجی 4-11-4

 این فاز به قرار زیر است: تحویلهای قابل خروجی

 های معماری توصیف نیازمندی 

o های معماریمشخصات نیازمندی 
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o های مرتبط با نیازمندیو محدودیت هافرضپیش 

o رمستقیم یذینفعان مستقیم و غ 

o سازیاولویت نیازمندی برای پیاده 

o های معماری مرتبط(دامنه) ی مرتبطفازها 

o  ات نیازمندی معماریتأثیرتحلیل 

o های معماریوابستگی بین نیازمندی 

  درصورت لزوم() ات جانبی این فاز تأثیربازبینی سایر اسناد معماری به واسطه 

 های معماری این فاز به قرار زیر است:فرآوردههای فوق، دادنیعالوه بر تحویل

 ها:شناسنامه

 های معماری ازمندینی 

 ها:ماتریس

 نیازمندیو  ماتریس ذینفعان 
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سازی( است. این مرحله فرزند مرحله پیاده) این فاز مربوط به مرحله سوم روش توسعه معماری

و فناوری اطالعات و  وکارکسبمرحله تدوین معماری است که پس از تکمیل تدوین معماری 

 زآغاشده در طرح گذار به مانند یک مرحله مستقل تعریفی هاهاجرای پروژاستخراج طرح گذار، 

چنین در طول مدت اجرای . همداردادامه  هاهشده و تا زمان تکمیل و نهایی سازی این پروژ

چنان پابرجا بوده و در صورت ی گذار ارتباط این مرحله با مرحله تدوین معماری همهاهپروژ

 شود.ات جانبی به مرحله دیگر منتقل میأثیرتتغییرات در هر مرحله، 
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 یی گذار در زمان پیاده سازی از جنبه فنی و معماری مشکلهاهبرای مثال اگر اجرای یکی از پروژ

طه واسهیا اگر ب قرارگیرد،اصالح یا بازبینی مورد ، نیاز است تا معماری تدوین شده شوددیده

بط که مرت)های جدیدی در سازمان ایجاد شود مندینیازشرایط و  ،یا فناوری وکارکسبتغییرات 

 ،معماری اصالح شده یا تغییریافته توصیف، (سازی استپیادهی در حال هاهبا یکی از پروژ

 شود. سازی منتقل به مرحله پیاده سرعتبه

اجرای طرح گذار( و تعامل مستحکم و دوطرفه ) سازیسازمان( مدیریت مرحله پیاده) نقش تیم

چنین میزان و نحوه فعالیت تضمین موفقیت معماری است. هم عواملتیم تدوین معماری از آن با 

 مهم در این فاز است. هایتصمیمسازی از تیم تدوین معماری در مرحله پیاده

ریزی و برنامه»است و نه  «مدیریت پروژه»های این مرحله از جنس آنجا که نوع فعالیت از

های مورد استفاده نیز در حوزه دانشی معماری سازمانی نبوده کنیکروش و ت بنابراین، «معماری

 صورت مستقیمبهدر متون معماری سازمانی نیز  این روش، .و از جنس مدیریت پروژه است

شود، اما در چارچوب معماری سازمانی ایران جهت فهم بهتر خوانندگان و درک تشریح نمی

 . شودمیسازی توضیحات کلی آن آورده ارتباط بین مرحله تدوین معماری و پیاده 

های این مرحله در ها و تکنیکباتوجه به توضیحات فوق، ازآنجاکه مشروح فعالیت نکته:

به تفصیل وجود دارد، در  PRINCEو  PMBOKاستانداردهای تخصصی مدیریت پروژه از جمله 

 شود.روش توسعه معماری تشریح نمی
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 اریچارچوب محتوایی معم مؤلفهتشریح  5

کننده است که توصیف «شناسیچارچوب و روش» مؤلفه، دومین «چارچوب محتوایی معماری»

بندی آنها در کنار یکدیگر است. تمامی و نحوه طبقه 43هادادنیمعماری، تحویل 42هایفرآورده

در یکی از فازهای باید شوند، میهایی که در چارچوب محتوایی معرفی دادنیها و تحویلفرآورده

 گیرند.قرارروزرسانی هوش توسعه معماری تولید شوند و در فازهای دیگر مورد استفاده یا بر

 های معماری:فرآوردهتعریف 

یا شناسنامه به توصیف  معماری هستند که در قالب نمودار، ماتریس 44سازندههایمنظور بلوک

صول و قواعدی تهیه و تکمیل های معماری هرکدام طبق افرآوردهد. نپردازای از معماری میجنبه

افزارهای کاربردی( و به صورت عناصر یا شناسنامه نرم فرآیندبرای مثال نمودار گردش ) شوندمی

نوع شوند. در چارچوب محتوایی معماری، سه مجدد در مخزن معماری نگهداری میاستفادهقابل

 شوند:معماری وجود دارد که به قرار زیر تعریف می فرآورده

 های سازنده معماری و نحوه ارتباط و قواعد آنهاودارها: توصیفات گرافیکی از بلوکنم 

 ماریهای سازنده معبلوکو مشخصات مانند فرم( از  عناوین ) ها: توصیفات متنی یا جدولیشناسنامه 

 ها: نگاشت بین دو نوع بلوک سازنده معماری و نحوه ارتباط آنها ماتریس 
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 ۳1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 

 ی معماری:هادادنیتعریف تحویل

سند( هستند که دربردارنده همه یا بخشی از محتوای تولید ، گزارش)ی پروژه هامنظور خروجی

 یدتأیمستقل و قابل ارزیابی، مورد بررسی و  و به صورت یک مجموعه باشندمیشده یک فاز 

افزارهای کاربردی(. محتوای یک برای مثال سند معماری نرم) گیرندذینفعان قرار می

عالوه بهها( ها، نمودارها و ماتریسشناسنامه) معماری فرآوردهدادنی دربردارنده تعدادی تحویل

برای مثال مقدمه یک ) های سازنده معماری نیستندهای دیگری است که از جنس بلوکبخش

 ها(. گزارش، مطالعات انجام شده، پیوست

های معماری و مخزن معماری را نشان فرآوردههای معماری با یدادنرابطه بین تحویل1-5 شکل

 دهد.می

 

 های معماریفرآوردههای معماری با دادنیرابطه بین تحویل 1-5 شکل

 



 ۳۳  فصل پنجم: تشریح مؤلفه چارچوب محتوایی معماری

 

ه ادام شود و درو نکات مربوط به چارچوب محتوایی معماری ارائه می هافرضپیشدر ابتدا برخی 

 شوند.ها معرفی میدادنیهای معماری و سپس تحویلفرآوردهابتدا 

 های گاهدچارچوب محتوایی معماری از توگف اقتباس شده و سپس با توجه به دی

داخلی کشور،  هایتجربه. دانش و استشده سازی معماری سفارشیسازی و سادهچابک

هی و تجربه عملی در حوزه معماری اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات دانشگا خصوصبه

 سزایی داشته است.هب تأثیرسازی این بخش سازمانی کشور در تدوین و سفارشی

  های معماری است که دادنیها و تحویلفرآوردهچارچوب محتوایی معماری دربردارنده

جزئیات بیشتر در توگف و سایر مراجع معماری  .شونددر روش توسعه معماری تولید می

 ل دسترس است.قاب

 های معماری دادنیو تحویلها دهروآفرها و رهنمودهای کاربردی برای تولید نمونه مثال

های که یکی دیگر از بخش «هامثالها و نمونه رهنمودها، تکنیک»سازمانی در بخش 

 شود.چارچوب معماری سازمانی ایران است، قرار دارد و در این بخش تکرار نمی

 صنایع( مورد نیاز برای اجرای معماری ) دولتی( و بخشی) مرجع ملی هایالگوها و مدل

های چارچوب که یکی دیگر از بخش «های مرجع ملی و بخشیمدل»سازمانی در بخش 

 شود.معماری سازمانی ایران است، قرار دارد و در این بخش تکرار نمی

 برنامه ترویج و »ش ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز برای اجرای معماری سازمانی در بخ

های چارچوب معماری سازمانی ایران است، قرار دارد و که یکی دیگر از بخش «استقرار

 شود.در این بخش تکرار نمی

 های معماریفرآورده 5-1

های معماری تولیدشده در روش توسعه معماری براساس فاز مربوطه، فرآوردهدر شکل زیر همه 

 اند.بندی و توصیف شدهطبقه
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 یمعمار یهافرآورده 2-5 شکل

 شوند.تشریح می ،های معماری بر اساس سه نوع تعریف شدهفرآوردهدر ادامه، 



 ۶5۶  فصل پنجم: تشریح مؤلفه چارچوب محتوایی معماری

 

 هاشناسنامه 5-1-1

 شوند.هستند، در این بخش معرفی می «شناسنامه»های معماری که از نوع فرآورده

 45شناسنامه ذینفعان

برداران است که شامل متولیان، بهره دربردارنده مشخصات ذینفعان معماری انشناسنامه ذینفع

 پذیرندگان از معماری هستند.تأثیریا 

 شناسنامه اصول معماری

معماری است که در تدوین معماری و بررسی صحیح ای حوزهو  عمومیکننده اصول توصیف

 شود. بودن نتایج معماری استفاده می

 4۱شناسنامه عامل

افزارهای فناوری ها و نرمین شناسنامه، فهرست و مشخصات همه افراد مرتبط با سرویسدر ا

 شود. ها توصیف میاطالعات سازمان از جمله کاربران و مالکان سیستم

 (وکارکسب) 49شناسنامه کارکرد

شود. این در این شناسنامه عنوان و شرح مختصر کارکردهای واحدهای سازمان توصیف می

ی شوند. کارکردهامراتبی بیان می/خدمت مربوطه به صورت سلسلهفرآیندمستقل از کارکردها 

 .استیک مدیریت دربردارنده کارکردهای ادارات و واحدهای زیرمجموعه نیز 
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 ۶52 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکار(سرویس کسب) 41شناسنامه خدمت

داد حاصل شود. خدمات عبارتند از بروندر این شناسنامه مشخصات خدمات سازمان توصیف می

ها، اطالعات و فناوری توسط سازمان که منجربه فرآیندکارگیری هدفمند نیروی انسانی، بهاز 

 و تحقق اهداف سازمان باشد.موریت أمای ارزشمند از دید ذینفع شده و در راستای اجرای نتیجه

 

 4۳فرآیندشناسنامه 

 فرآیندار کشود. ازآنجا که گردشهای سازمان توصیف میفرآینددر این شناسنامه مشخصات 

شود آنچه قابل مستندسازی در نمودار نیست در این شناسنامه آورده مدل می ،توسط نمودار

یا  فرآیندهای اجرای فعالیت بندیزمانی، تواتر و فرآیندهای برای مثال شاخص .شودمی

ها در فرآیند خروجی() محصوالت و هاکنترل ،چنین رخدادهاهم ،دستورالعمل اجرای هر فعالیت

 شود.این شناسنامه مستند می

 55های اطالعاتیشناسنامه موجودیت

های اطالعاتی سازمان که پشتیبان معماری در این شناسنامه، فهرست و مشخصات موجودیت

شوند( صورت مکانیزه یا دستی ثبت و نگهداشت میمستقل از اینکه به) وکار هستند، کسب

 نیازیط به دامنه معماری اطالعات بوده و پیشهای اطالعاتی مربوشوند. موجودیتتوصیف می

 های داده هستند.برای استخراج پایگاه

 5۶های دادهشناسنامه پایگاه

                                                      
48 Business service 

41 Process 

53 Entity 

51 Database 



 ۶5۹  فصل پنجم: تشریح مؤلفه چارچوب محتوایی معماری

 

 عنوان بخشی ازصورت مستقل یا بههای داده سازمان که بهدر این شناسنامه، مشخصات پایگاه

های ه برخالف موجودیتهای داد. پایگاهدشومیشوند، توصیف میافزار کاربردی استفاده یک نرم

(، مدیریت DBMS) اطالعاتی، توسط ابزارهای مکانیزه معروف به سیستم مدیریت پایگاه داده

 شوند. می

 افزارهای کاربردیشناسنامه نرم

 های آن را مستقلکارکردها و قابلیت خصوصبهافزارهای کاربردی این شناسنامه، مشخصات نرم

ها نیز افزارافزار با کاربران و سایر نرمارتباطی نرم های. واسطدکنمیسازی توصیف از نحوه پیاده

 این شناسنامه است. یاجزار گاز دی

 52افزاریهای نرمشناسنامه سرویس

کند. ها را توصیف میافزار توسط سایر سامانههای قابل فراخوانی یک نرممؤلفهاین شناسنامه، 

ر سازمان را مکانیزه نموده و دارای تعریف شفاف وکاافزاری بخشی از منطق کسبهای نرمسرویس

 و واسط استاندارد هستند.

 5۹های زیرساختیشناسنامه سرویس

معماری هستند،  هایرا که در خدمت سایر دامنه سازمانهای زیرساختی این شناسنامه، سرویس

سازی، سرویس سیستم عامل، کند. برای مثال سرویس پردازش، سرویس ذخیرهتوصیف می

در قالب  صورت مستقیمبهها رویس خدمتگزار وب و موارد مشابه. برخی از این سرویسس

شوند و برخی دیگر افزار( تعریف و تعیین میمثال نرم) های معماریسایر دامنه هاینیازمندی
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 ۶54 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

های مؤلفههای جدیدی برای عملکرد بهتر سایر افزوده هستند که فرصتهای ارزشسرویس

 .نندکمیمعماری مهیا 

 

 شناسنامه فناوری/ استاندارد

ها و ابزارهای مرتبط با فاوا را توصیف این شناسنامه، اطالعات مربوط به استانداردها، فناوری

های زمانی ممکن است برای واحدهای سازمانی مختلف یا برای بازه گوناگوندالیل به. کندمی

 متفاوت، فناوری/استانداردهای متفاوتی تعیین شود.

 های امنیتینامه کنترلشناس

 نماید. ها را توصیف میهای امنیتی الزم برای مقابله با ریسکاین شناسنامه، کنترل

 نمودارها 5-1-2

 شوند.هستند، در این بخش معرفی می «نمودار»های معماری که از نوع فرآورده

 نمودار چارت سازمانی

ترین و دهد و یکی از سادهاین نمودار، نحوه ارتباط بین واحدهای سازمانی را نشان می

 وکار است.ترین نمودارها در کسبمتداول

 سازمان 54نمودار زنجیره ارزش

وار ی( اصلی و پشتیبان سازمان که زنجیرفرآیند) های کاریاین نمودار، توصیف سطح باال از حوزه

ی شود را نشان می دهد. این نمودار برامنجر به تولید محصول یا خدمت و خلق ارزش می

                                                      
54 Value Chain  
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های زنجیره ارزش مؤلفهکارکردی( سطح باالی سازمان و شناخت ) یفرآیندهای شناسایی حوزه

 گیرد.سازمان مورد استفاده قرار می

 

 55فرآیندنمودار گردش 

قواعد  ،فرآیندها و رخدادهای مربوط به این نمودار، توصیف گرافیکی از ترتیب و توالی فعالیت

 فرآیندها و ذینفعان عامل و فرآیندمحصوالت و خدمات( ) یاهچنین خروجیها، همکاری و شرط

به دلیل اینکه دربردارنده تعدادی از عناصر مهم معماری  فرآینددهد. نمودار گردش را نشان می

وکار سازمان ی در معماری سازمانی داشته و اطالعات زیادی از کسبیسازمانی است، اهمیت باال

 نماید.را مدل می

 کارکردهانمودار شکست 

دهد. مراتبی نشان میصورت سلسلهاین نمودار، وابستگی کارکردهای سازمانی با یکدیگر را به

برای مثال کارکردهای یک مدیریت که اجتماع سطح باالیی از ریزکارکردهای ادارات زیر مجموعه 

 ترسیم شود. این نمودار معموال در دو یا سه سطح عمودیدر قالب این نمودار توصیف می ،است

 شود.می

 5۱هانمودار مفهومی ارتباط موجودیت

 فیلدهای) های اطالعاتی را بدون تشریج جزئیات ساختاری ار، ارتباط بین موجودیتداین نمو

برای  کهصورتیسازی( بهسازی، نحوه ذخیرهنرمال) موجودیت، کلید اصلی، کلید خارجی( و فنی 

 . دکنیموکار قابل فهم باشد، توصیف ذینفعان کسب
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 هانمودار منطقی ارتباط موجودیت

فیلدهای ) های اطالعاتی را همراه با مشخصات ساختاری ار، ارتباط بین موجودیتداین نمو

سازی( اما بدون ورود به سازی، نحوه ذخیرهنرمال) موجودیت، کلید اصلی، کلید خارجی( و فنی 

هم افزار و پایگاه داده قابل فی طراحان نرمکه براصورتیدیدگاه فیزیکی(، به) سازیجزئیات پیاده

 . دکنمیباشد، توصیف 

 سازمانینمودار تعامالت بین

شرکاء، مشتریان، پیمانکاران، ) این نمودار، تعامالت اطالعاتی بین سازمان با سایر ذینفعان

این تعامالت ممکن است در قالب استعالمات، دهد. ..( را نشان می.نهادهای باالدستی، 

 های اطالعاتی یا سایر موارد مشابه انجام شود.گیری(، سرویس) دهیارشگز

 افزارهای کاربردینرم نمودار تعامل

 های خارج ازافزارهای کاربردی سازمان با یکدیگر و نیز با سامانهاین نمودار، تعامالت بین نرم

اید افزارها ببین نرم پروتکل( ارتباطی و اطالعات مبادله شده) . واسطدکنمیسازمان را توصیف 

 .شفاف و مشخص باشد

 59نمودار موارد کاربری

کند. سازی میدهد را از دید ناظر خارجی مدلانجام می افزارنرموصیفی از آنچه که این نمودار، ت

که  «آنچه»دارد، نمودار موارد کاربری بر  تأکیدانجام  «چگونگی»فعالیت که بر  نموداربرخالف 

ست که انجام آن ا هاای از گامدنبالهمالن آن تمرکز دارد. یک مورد کاربری، شود و عاانجام می

 .دارددنبال بهبخش برای کاربر خارجی ای رضایتنتیجه

 شبکه() نمودار معماری ارتباطات 

                                                      
51 Use case 
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شبکه محلی یا گسترده( را بدون تشریح ) های زیرساخت ارتباطی سازمانمؤلفهاین نمودار، 

 دهد. تجهیزات مورد استفاده، نمایش میجزئیات فناوری و برند 

 5۳/اتاق سرور51نمودار مرکز داده

اتاق سرور( سازمان را بدون تشریح جزئیات ) های مرکز دادهها و الیهمؤلفهاین نمودار، معماری 

 .کندمیات مورد استفاده توصیف فناوری و برند تجهیز

 نمودار بلوغ معماری

های مربوطه و امتیازات هر شاخص مان را بر اساس شاخصاین نمودار، وضعیت بلوغ معماری ساز

 .کندمیراداری( توصیف ) بعدی عنکبوتی در قالب یک مدل چند

 ۱5نمودار گانت

شمارهای تعریف شده، نشان ها و فرسنگاین نمودار وضعیت پیشرفت پروژه را براساس فعالیت

 ژه است.شده در حوزه مدیریت پرودهد و از جمله نمودارهای شناختهمی

 هاماتریس 5-1-3

 شوند.هستند، در این بخش معرفی می «ماتریس»های معماری که از نوع فرآورده

 ذینفعانو  ۱۶ماتریس دغدغه

 .کندمیها و ذینفعان را مشخص این ماتریس، نگاشت بین دغدغه
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 خدمت و ماتریس کارکرد

 .کندمیوکار را مشخص این ماتریس، نگاشت بین کارکردها و خدمات کسب

 فرآیند و ماتریس کارکرد

 .کندمیها را مشخص فرآینداین ماتریس، نگاشت بین کارکردها و 

 خدمت و فرآیندماتریس 

 .کندمیها و خدمات را مشخص فرآینداین ماتریس، نگاشت بین 

 عامل و ماتریس کارکرد

 .کندمیها را مشخص این ماتریس، نگاشت بین کارکردها و عامل

 رد کارکو  ماتریس موجودیت

. هر کارکرد کندمیهای اطالعاتی و کارکردها را مشخص این ماتریس، نگاشت بین موجودیت

 ( یا حذفUpdate) روزرسانیه( ، بRead) (، خواندنCreate) ممکن است موجب ایجاد

(Delete یک موجودیت اطالعاتی شود و از این جهت این ماتریس به )CRUD .معروف است 

 دفرآینو  ماتریس موجودیت

 .کندمیها را مشخص فرآیندهای اطالعاتی و این ماتریس، نگاشت بین موجودیت

 خدمتو  ماتریس موجودیت

 .کندمیهای اطالعاتی و خدمات را مشخص این ماتریس، نگاشت بین موجودیت

 افزارهاماتریس تبادالت بین نرم

 .کندمیها را مشخص فرآینداین ماتریس، تبادالت نگاشت بین کارکردها و 

 افزارنرمو  ماتریس کارکرد
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 .کندمیافزارهای کاربردی را مشخص این ماتریس، نگاشت بین کارکردها و نرم

 

 افزارنرمو  ماتریس موجودیت

 .کندمیافزارهای کاربردی را مشخص های اطالعاتی و نرماین ماتریس، نگاشت بین موجودیت

 افزارنرمو  ماتریس واحد سازمانی

 .کندمیافزارهای کاربردی را مشخص ت بین واحدهای سازمانی و نرماین ماتریس، نگاش

 افزارنرمو  ماتریس سرویس زیرساختی

 .دکنمیافزارهای کاربردی را مشخص های زیرساختی و نرماین ماتریس، نگاشت بین سرویس

 فناوری/استانداردو  ماتریس سرویس زیرساختی

 .کندمیها یا استانداردها را مشخص و فناوری های زیرساختیاین ماتریس، نگاشت بین سرویس

 فناوری/استانداردو  افزارماتریس نرم

 .دکنمیها یا استانداردها را مشخص این ماتریس، نگاشت بین نرم افزارهای کاربردی و فناوری

 ذینفعان و ماتریس نیازمندی

 .ندکمیهای معماری و ذینفعان را مشخص این ماتریس، نگاشت بین نیازمندی

 هاهماتریس وابستگی پروژ

 .کندمینیازی( را مشخص پیش) ها از نظر وابستگیاین ماتریس، نگاشت بین پروژه



 ۶۶5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 های معماریدادنیتحویل 5-2

سند( هستند که دربردارنده ، گزارش) ی پروژه هاطور که گفته شد خروجیهمان ها،دادنیتحویل

صورت یک مجموعه مستقل و قابل بهو  شندبامیهمه یا بخشی از محتوای تولید شده یک فاز 

های معماری دادنیتحویل 1-5 جدولگیرند. در ذینفعان قرار می تأییدارزیابی، مورد بررسی و 

 .شوندمیبندی و توصیف براساس فازهای روش توسعه معماری، طبقه

 یمعمار یهایدادنلیتحو ۶-5 جدول

فازهای روش توسعه 

 معماری

 هایدادنیتحویل

 شدهسند چارچوب معماری سازمانی سفارشی  سازیسنجی و آمادهامکان

 سند نظام مدیریت معماری 

 سند درخواست برای پیشنهاد پروژه معماری 

 انداز معماریسند چشم  انداز معماریچشم

 سند منشور پروژه معماری 

 (مطلوب و موجود وضعیت)  وکارکسب معماری سند  وکارمعماری کسب

 و موجود وضعیت)  داده و اطالعات معماری سند  اطالعات وداده معماری

 (مطلوب

افزارهای معماری نرم

 کاربردی

 و موجود وضعیت)  کاربردی افزارهاینرم معماری سند 

 (مطلوب

 و موجود وضعیت)  فناوری ختزیرسا معماری سند  زیرساخت فناوری معماری

 (مطلوب

 گذار طرح سند  طرح گذار

 معماری حاکمیت نظام سند  حاکمیت معماری



 ۶۶۶  فصل پنجم: تشریح مؤلفه چارچوب محتوایی معماری

 

 معماری بلوغ سنجش سند  بلوغ معماری سنجش

 معماری هاینیازمندی توصیف سند  هامدیریت نیازمندی

 

 شود:های معماری بر اساس چارچوب محتوایی معماری تشریح میدادنیدر ادامه، تحویل

 های زیر:شده، شامل بخشسند چارچوب معماری سازمانی سفارشی

 شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش 

 شدهسفارشیهای مرجع ملی مدل 

 شدههای مرجع بخشی سفارشیمدل 

 شدهاندازیابزارهای تهیه و راه 

 های زیر:سند نظام مدیریت معماری ، شامل بخش

 ها و اصول معماریسیاست 

 تیم معماریهای ولیتؤمسها و نقش 

 منابع مورد نیاز 

 اختیارات و مجوزها 

در صورت استفاده از خدمات مشاور( ، شامل ) پروژه معماری ۱2سند درخواست برای پیشنهاد

 :است های زیربخش

 شرح خدمات مورد انتظار از مشاور 
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 ۶۶2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

  مورد انتظار  بندیزمانمحدوده سازمانی و 

 شدهچارچوب و متدولوژی سفارشی 

 انداردها و الزامات مورد انتظاراست 

  و سایر موارد مربوط به اسنادRFP  

 :است های زیرانداز معماری، شامل بخشسند چشم

  لهأمستوصیف 

 های اصلی و کالن ذینفعاننیازمندی 

 ها و محدوده معماریدیدگاه 

 های مورد انتظاراهداف و شاخص 

 خه فعلی(پایان چر) شروع چرخه( و هدف) سطح بلوغ معماری جاری 

 :است های زیرسند منشور پروژه معماری، شامل بخش

 زمینه موضوع و توجیه پروژهپیش 

 شرح کلی و محدوده پروژه 

 انداز معماری خالصه چشم 

 هاو خروجی بندیزمانها، فعالیت 

 و ذینفعان اصلیها ولیتؤمسها، نقش 

 ها ها و ریسکمحدودیت 

 منابع و بودجه پروژه 

 معماری فرآیندصالح سازمان برای شروع مصوبه مقامات ذی 



 ۶۶۹  فصل پنجم: تشریح مؤلفه چارچوب محتوایی معماری

 

 :است های زیروضعیت موجود و مطلوب( ، شامل بخش) وکار سند معماری کسب

 های مکانی سازمانساختار سازمانی و موقعیت 

  هم برای کل سازمان و هم به تفکیک واحدهای سازمانی() وکارکسباهداف و مقاصد 

  که کارکردهای هر سطح به کارکردهای  سلسله مراتبی صورتبه وکارکسبکارکردهای

 .شودمیتر شکسته پایینتر در سطوح ریزدانه 

  (سازمانیبرونو هم  سازمانیدرونهم خدمات )  وکارکسبخدمات 

 ها و نیازهای اطالعاتیبه همراه سنجه وکارکسبهای فرآیند 

  ،های نگاشتیها در قالب ماتریسفرآیندوابستگی بین کارکردها، خدمات 

 های کلیدی ذینفعانهای مورد نیاز برای پوشش نیازمندی و دغدغهیر دیدگاهسا 

 وکار(دامنه معماری کسب) تحلیل شکاف 

 :است های زیروضعیت موجود و مطلوب( ، شامل بخش) و دادهسند معماری اطالعات 

 ی معماری دادههاهلفؤم 

 وکار(از معماری کسب شدهاستخراج) های اطالعاتیموجودیت 

 های منطقی داده سازمانگاهپای 

 ها معماری به موجودیتیهاهها نگاشت بین سایر مولفماتریس 

 مدیریت داده 

 مهاجرت داده 

 حاکمیت داده 

 نیازمندهای یکپارچگی داده 



 ۶۶4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 نیازمندهای فنی مربوط به ذخیره، بازیابی، نمایش و انتقال داده 

 ته شودهای وارد بر معماری فناوری که باید در نظر گرفمحدودیت. 

 های کلیدی ذینفعانهای مورد نیاز برای پوشش نیازمندی و دغدغهسایر دیدگاه 

 دامنه معماری اطالعات و داده() تحلیل شکاف 

 :است های زیروضعیت موجود و مطلوب( ، شامل بخش) افزارهای کاربردیسند معماری نرم

 گراسرویسی معماری مطلوب بر اساس نگاه هاهلفؤم 

 افزارهای کاربردیهای نرممؤلفهکست مدل ساختار ش 

 افزارهای کاربردی مبتنی بر سرویسمدل تعامالت بین نرم 

 افزارهای کاربردیمدل کالن استقرار نرم 

 مندیمندی و غیروظیفههای وظیفهنیازمندی 

 گرا نیازمندهای فنی مربوط به سبک معماری سرویس 

 استانداردهای تولید، توسعه و نگهداشت 

 های مربوط به الیسنس و حق مالکیتنیازمندی 

 های وارد بر معماری فناوری که باید در نظر گرفته شودمحدودیت 

  افزارهای کاربردی(دامنه معماری نرم) نتیجه تحلیل شکاف 

 :است های زیروضعیت موجود و مطلوب( ، شامل بخش) سند معماری زیرساخت فناوری 

 های امنیتی و فناوریسیاست 

 های فناوریمؤلفهرساختی و های زیسرویس 

 ها، استانداردها و ابزارهای الیه زیرساختفناوری 



 ۶۶5  فصل پنجم: تشریح مؤلفه چارچوب محتوایی معماری

 

 های امنیتیتهدیدها و کنترل 

 نیازموردسازی ظرفیت منابع پردازشی و ذخیرهورد آبر 

 ارتباطات شبکه داخلی و گسترده سازمان 

 های مرکز داده یا اتاق سرور سازماننیازمندی 

  ماری زیرساخت فناوری(دامنه مع) نتیجه تحلیل شکاف 

 های زیر:سند طرح گذار، شامل بخش

 های گذارها، آمادگی و ریسکتوصیف محدودیت 

 تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب 

 سناریوهای گذار 

 ها و اقدامات گذارمشخصات پروژه 

 ها گذاری پروژهارزش 

 تخمین() منابع مورد نیاز 

 ها و اقداماتوابستگی بین پروژه 

 هابندی پروژهتاولوی 

  طرح گذار بندیزمانبرنامه 

 ها و راهکارهای مقابلهریسک 

 :است های زیرسند نظام حاکمیت معماری، شامل بخش

 هاساختار و نقش 

 هافرآیندها و روال 



 ۶۶۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 ها و اصول اجراسیاست 

 ها و ابزارهای کنترل و ارزیابیسنجه 

 نظام مدیریت ریسک 

 زیساراهنماها و الزامات مرحله پیاده 

  سازیپیادهمدل تعامل بین واحدهای کسب و با فناوری اطالعات در مرحله 

  سازیپیادههای تیمهای تعامل بین تیم معماری با روالمدل و 

 :است های زیرسند سنجش بلوغ معماری، شامل بخش

 ها و نحوه سنجش بلوغشاخص 

 نتایج و امتیازات خودارزیابی بلوغ معماری 

 بلوغ معماری توسط مراکز اعتبارسنجیی صتخصیابی نتایج و امتیازات ارز 

 شدهآموختههای تحلیل نتایج و درس 

 :است های زیرهای معماری ، شامل بخشسند توصیف نیازمندی

 های معماریمشخصات نیازمندی 

 های مرتبط با نیازمندیو محدودیت هافرضپیش 

 رمستقیم یذینفعان مستقیم و غ 

 سازیاولویت نیازمندی برای پیاده 

 های معماری مرتبط(دامنه) فازهای مرتبط 

  ات نیازمندی معماریتأثیرتحلیل 

 های معماریوابستگی بین نیازمندی 



 ۶۶9  فصل پنجم: تشریح مؤلفه چارچوب محتوایی معماری

 

 



 ۶۶1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 هاها و نمونه مثالرهنمودها، تکنیک مؤلفهتشریح  6

چارچوب و »اصلی  مؤلفه، چهارمین و آخرین «هاها و نمونه مثالرهنمودها، تکنیک»

ها و رهنمودهای کاربردی برای انجام معماری ده نمونه مثالاست که دربردارن «شناسیروش

 است. «شناسیچارچوب و روش»دیگر  مؤلفهسازمانی و مکمل سه 

، نددارین و ثابت که محتوایی مع «شناسیوشچارچوب و ر»های مؤلفه، برخالف دیگر مؤلفهاین 

تمر که به صورت مساست ها و رهنمودهای تکمیلی برای توصیف نمونه مثال کتابخانهمانند یک 

 .یابندمیگسترش 

 مدل خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی 6-1

ها کمک شود، به سازمانمدل خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی که در این بخش معرفی می

گیری نموده و نقاط ضعف را کند میزان توانمندی و بلوغ برنامه معماری سازمانی را اندازهمی

یری گ. این مدل براساس شش سطح بلوغ و هشت ویژگی قابل اندازهندکنشناسایی و برطرف 

 .شودمیتهیه  1-6 شکلمطابق با 



 ۶۶۳  هاها و نمونه مثالفصل ششم: تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک

 

 
 مدل خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی ۶-۱ شکل

 

 شش سطح بلوغ معماری عبارتند از:

  عدم وجود5سطح : 

  شده : آماده ۶سطح 

  اندازی: دردست راه2سطح 

  ایجاد شده۹سطح : 

  مدیریت شده4سطح : 

  بهینه شده5سطح : 

 گیری عبارتند از:هشت ویژگی قابل اندازه

 شامل معماری طرح برای مناسب ریزیبرنامه ویژگی، این :گذاریریزی و هدفبرنامه 

و تعیین  تصویب منابع، رآوردب معماری، دامنه و محدوده تعیین منطقی، گذاریهدف

 .دکنمیگیری اندازه را معماری شرح خدمات مناسب طرح



 ۶25 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 :هایمسؤولیت و هانقش شامل سازمان معماری تیم مؤثر راهبری ویژگی، این راهبری 

 تیم مهارت و دانش تجهیز معماری، هایفرآیند سازمان، در معماری برای شدهتعریف

 .دکنمیگیری اندازه را نظارتی و کنترلی هایمکانیزم و سازمان در معماری

  ار ابزو  ، استانداردهاکارگیری مناسب چارچوبه، انتخاب و بویژگیاین  و ابزار:چارچوب

ها و های مرجع، الگوها، قالبمدلاز  مؤثرچنین استفاده مناسب و هم، معماری

 .دکنمیگیری اندازه را مادهآهای پرسشنامه

 مربوط به های فرآوردهاسناد و  کفایت و جامعیت، ویژگیین ا های معماری:فرآورده

 شناسی طرح راو انطباق آنها با محدوده و روش مطلوب ومعماری وضعیت موجود 

 .دکنمیگیری اندازه

 است، طرح  «های معماریفرآورده»نوعی مکمل بهکه  ویژگیاین  :سازیراه پیادهنقشه

معماری شامل تحلیل شکاف، برنامه  هاینقشهمناسب و هماهنگ برای پیاده سازی 

 .دکنمیگیری اندازهرا و پایش سازی طرح گذار(، نظام پیاده) اجرایی

 وکار با فناوری اطالعاتراستایی بین کسب، همویژگیاین  :و یکپارچگی همراستایی، 

های از خروجی مؤثرچنین استفاده همتطابق طرح با اسناد و الزامات باالدستی و 

منابع راف ساکاری و دوبارههای سازمان و جلوگیری از طرحها و ی در سایر پروژهمعمار

 .دکنمیگیری را اندازه

  های مختلف تیم معماری با بخش مؤثر، ارتباطات ویژگیاین  :و آموزشارتباطات

 .دکنمیگیری اندازهسازی معماری را فرهنگآموزش و برنامه سازمان و 

  طرح  درهای مختلف سازمان همکاری بخشمیزان ، ژگیویاین  و حمایت:همکاری

 .دکنمیگیری اندازه رامعماری و حمایت مدیران ارشد متناسب با اهداف طرح معماری 

 



 ۶2۶  هاها و نمونه مثالفصل ششم: تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک

 

ی گیری، جدولبراساس توضیحات گفته شده، در بخش بعدی برای هر هشت ویژگی قابل اندازه

س از تعیین سطح هر یک از هد. پدرا  نشان میتهیه شده که شرایط و نحوه تعیین سطح بلوغ 

 قابل نمایش است. 2-6 شکلمشابه  63هشت شاخص بلوغ، نتیجه نهایی در قالب یک نمودار رادار

شود، نه تنها سطح فعلی بلوغ هر جا که سطح بلوغ معماری بر اساس هشت ویژگی مشخص میآن از

 2-6 کلشمثال در برایتناسب امتیازات نیز مشخص خواهد شد، شود، بلکه توازن و تعیین می ،ویژگی

ی و راستایهم»و  «راهبری» هایبیشترین امتیاز را کسب کرده اما ویژگی «ارتباطات و آموزش»ویژگی 

 یشتر است. کمترین امتیازات را دارد که به معنی نیاز به توجه و تالش ب «یکپارچگی

 تواند بیانگر سطح بلوغ کلی معماری سازمانی باشد.شده در هشت ویژگی، میمعدل امتیازات کسبدر نهایت 

 
 صورت نمودار راداراز نتایج خودارزیابی بلوغ معماری سازمانی به اینمونه 2-۱ شکل

                                                      
63 Radar chart 
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 ۶22 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 سطح بلوغ تعیینروش  6-1-1

تفکیک هرکدام از هشت ویژگی بلوغ، نحوه محاسبه امتیاز و تعیین سطح بلوغ تشریح بهدامه در ا

 .شودمی

 :گذاریریزی و هدفبرنامه

تشریح  1-6 جدولگذاری در ریزی و هدفمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی برنامه

 .شودمی

 گذاریریزی و هدفمعیارهای تعیین سطح ویژگی برنامه ۶-۱ جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 5ح طس

 عدم وجود

  معماری ریزی برای برنامهمبنی بر وجود  شاهدیهیچ

 سازمانی وجود ندارد.

 : ۶سطح 

 آماده شده

 برنامه  نیاز به معماری سازمانی مورد توافق است، اما هنوز

 اولیههای ، فعالیتاستشدهمشخصی برای آن تهیه ن

 .استشدهصورت غیررسمی شروع به

 ی گذارها، هدفنیاز به تعیین ذینفعان، تشریح نیازمندی

 .استشدهانجام نولی هنوز  ،و تعیین منابع وجود دارد

 ناظر ، پیمانکار، در خصوص استفاده از خدمات مشاور

( تهیه RFP) مربوطهگیری و شرح خدمات تصمیم

 .استشده

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه

  استشدهناظر انجام و  پیمانکار، مشاور تأمینانتخاب و. 

 اند و ذینفعان معماری سازمانی مشخص شده

 .استشدهکالن استخراج نیازمندی

 که در آن  استشدهانداز معماری سازمانی تهیه چشم

های مورد انتظار ها، محدوده، اهداف و شاخصنیازمندی

 اند.تعیین شده



 ۶2۹  هاها و نمونه مثالفصل ششم: تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک

 

  و  بندیزمانها، فعالیتبرنامه کاری معماری شامل

 .استشدهها تهیه خروجی

 : ۹سطح 

 ایجاد شده

 است. در حال اجرا طرح معماری سازمانی طبق برنامه  

 های تیم معماری بر اساس ، منابع و فعالیتبندیزمان

 شود.برنامه کنترل می

 گیری بلوغ معماری سازمانی دازهان روش و معیارهای

 .استشدهمشخص 

 : 4سطح 

 مدیریت شده

 شود و در صورت مستمر کنترل میتهیه شده به برنامه

صورت انحراف یا وقوع رخدادهای جدید، برنامه بازبینی 

 شود.می

 اجرا، ریزیبرنامه) برنامه بلندمدت از چرخه معماری ،

تهیه  کاملیبازخورد( با رویکرد توسعه تدریجی و ت

 .استشده

 وغ معماری سازمانی انجام و نتایج تحلیل خودارزیابی بل

 .استشده

 : 5سطح 

 بهینه شده

 خود ) گیری داخلیهبلوغ معماری سازمانی عالوه بر انداز

ارزیابی(، توسط مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی نیز 

 شود.گیری و نتایج تحلیل میاندازه

 ریزی فی که برای برنامههای مختلروش و شاخص

صورت پیوسته ارزیابی و شود، بهمعماری استفاده می

 شود.بازبینی می

 



 ۶24 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 ویژگی راهبری :

 .استشدهتشریح  2-6 جدولمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی راهبری در 

 معیارهای تعیین سطح ویژگی راهبری 2-۱ جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 5ح طس

 عدم وجود

  مبنی بر وجود نظام راهبری معماری  شاهدیهیچ

 سازمانی وجود ندارد.

 : ۶سطح 

 آماده شده

 فرآیندساختار، ) نیاز به نظام راهبری معماری سازمانی ،

ما هنوز ( مورد توافق است، اها، اصول، سیاستاختیارات

 .استشدهایجاد ن

  نقش و شرح وظابف کمیته راهبری معماری سازمانی

 است.شدهتعیین 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه

  ساختار راهبری معماری سازمانی در قالب کمیته معماری

 ،اندسازمانی تشکیل شده و اعضای آن مشخص شده

تعیین های اجرایی در قالب یک تیم کاری مسؤولیت

 .استشده

 اند، اگرچه مالی، انسانی، ...( تعیین شده) منابع مورد نیاز

 اند. نشده تأمینهنوز 

  استشدهبرنامه کاری شروع معماری سازمانی تهیه 

 .استشدهاگرچه هنوز فعالیتی شروع ن

 استشدهها و اصول معماری مشخص سیاست. 

 : ۹سطح 

 ایجاد شده

 ب فنیچارچوکاری و طرح معماری سازمانی طبق برنامه 

 .استشدهشروع 

  شودصورت مداوم تشکیل میکمیته معماری سازمانی به 

 نماید.های کاری و پیشرفت کار را بررسی میو برنامه

  اند.و تخصیص داده شده تأمینمنابع مورد نیاز 



 ۶25  هاها و نمونه مثالفصل ششم: تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک

 

  استشدهبرای معماری سازمانی تعیین  دائمیساختار 

 .استشدهاگرچه هنوز ایجاد ن

 : 4سطح 

 مدیریت شده

 ها را مورد ارزیابی کمیته معماری سازمانی نتایج و فعالیت

 دهد.و نظارت مستمر قرار می

  های پست ،معماری سازمانی ایجاد دائمی برایساختار

وظایف تیم کاری موقت به  وسازمانی آن تکمیل شده 

 .استشدهمنتقل جدید ساختار 

 صورت یک بههای مدیریتی معماری سازمانی فرآیند

 اند.شده یوسته ایجادفعالیت پ

 معماری مرتبط با راهبری گیری های اندازهشاخص

اند و روش امتیازدهی مشخص سازمانی تعیین شده

 است.شده

 : 5سطح 

 بهینه شده

  نظام حاکمیت معماری سازمانی تدوین و به تصویب

 است.رسیدهریاست سازمان 

 معماری های مرتبط با راهبری و اثربخشی شاخص

ارشد گیری شده و نتایج به مدیریت ندازهاسازمانی 

 شود.سازمان گزارش می

 مختلفی که برای راهبری و ارزیابی  هایروش و شاخص

صورت پیوسته ارزیابی و شود، بهمعماری استفاده می

 شود.بازبینی می

 



 ۶2۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 :و ابزارچارچوب 

 .استشدهتشریح  3-6 جدولمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی چارچوب و ابزار در 

 معیارهای تعیین سطح ویژگی چارچوب و ابزار ۹-۱ جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 5ح طس

 عدم وجود

  کارگیری چارچوب و ابزار برای هبمبنی بر  شاهدیهیچ

 سازمانی وجود ندارد. معماری

 : ۶سطح 

 آماده شده

 ها و استانداردهای لیستها، چکنیاز به تهیه قالب

 .استشدهسازی و معماری پذیرفته مدل

 سازی های خاص سازمان جهت سفارشینیازمندی

 .استشدهاستخراج معماری شناسی چارچوب و روش

 گیری بررسی و ابزارهای مدیریت، مدلسازی و گزارش

 اند.انتخاب شده

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه

 شناسی معماری سازمانی سفارشی چارچوب و روش

 اند.ها تعیین شدهمسؤولیتها و گردیده و نقش

 های مورد نیاز تهیه و لیستها، استانداردها و چکقالب

 اند.آماده شده

 سازی و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت، مدل

 اند، مخزن معماریشده و نصب تأمینگیری گزارش

 .استشدهسازمانی ایجاد شده اگرچه هنوز تکمیل ن

 : ۹سطح 

 ایجاد شده

 طی چرخه معماری  ی تهیه شدههالیستها و چکقالب

های معماری دادنیتحویل ها وفرآوردهاستفاده شده و 

 شوند.می ولیدشناسی تطبق چارچوب و روش

 سازی مورد استفاده قرار ابزارهای مستندسازی و مدل

آوری ها در مخزن معماری جمعروجیگرفته و خ

 شوند.می



 ۶29  هاها و نمونه مثالفصل ششم: تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک

 

 ها، استانداردها و رهنمودهای لیستها، چکمجموعه قالب

 تحت) کاربردی معماری سازمانی به صورت الکترونیکی

 .استشدهگذاری اشتراکوب( برای متولیان موضوع به

 : 4سطح 

 مدیریت شده

 اده گیری و مدیریتی معماری، مورد استفابزارهای گزارش

گیرند و گزارشات مدیریتی و تجمیعی از قرار می

 شود.معماری استخراج می جها و نتایفرآورده

 ها و لیستها، چکروزرسانی قالبهتغییرات و ب

 شود.مستمر انجام می فرآیندصورت یک استانداردها به

 های مربوط به اثربخشی ابزارها و استانداردها تهیه شاخص

 .استشده

 : 5سطح 

 هینه شدهب

 صورت پیوسته با بهشده شناسی سفارشیچارچوب و روش

المللی مقایسه شده و های مطرح داخلی و بینسایر نمونه

 گیرد.در صورت نیاز مورد بازبینی قرار می

 های مربوط به اثربخشی ابزارها و استانداردها شاخص

 شود.گیری شده و نتایج تحلیل میاندازه

 صورت پیوسته شده بهی استفادهاستانداردها و ابزارها

 ود.شموفق، بازبینی می هایتجربهارزیابی و در مقایسه با 

 



 ۶21 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 : های معماریفرآورده

 .استشدهتشریح  4-6 جدولهای معماری در فرآوردهمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی 

 های معماریفرآوردهمعیارهای تعیین سطح ویژگی  4-۱ جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 5ح طس

 عدم وجود

  های معماری برایفرآوردهمبنی بر وجود  شاهدیهیچ 

 وجود ندارد.وضعیت موجود یا مطلوب 

 : ۶سطح 

 آماده شده

 اند وهای معماری مشخص شدهدادنیها و تحویلفرآورده 

 .استشدهنحوه تولید آنها تعیین 

  اسناد و منابع موجود و مفید سازمان تعیین و برای

 اند.شده استفاده آماده

  آگاهی از کاربرد و اهمیت مخزن معماری سازمان ایجاد

 .استشده

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه

 های معماری مانند برنامه راهبردی سازمان، اسناد ورودی

های معماری و ... الگوبرداری، پیشران باالدستی، مطالعات

 .استشدهآوری و آماده جمع

  وکار و معماری فاوا طبق معماری کسب هایفرآوردهتهیه

روش توسعه معماری، برای وضعیت موجود و مطلوب 

 .استشدهشروع 

 شوند می کار گرفتههسازی و مستندسازی بابزارهای مدل

اندارد و طبق های معماری به صورت استفرآوردهتا 

 دستورالعمل مربوطه، تولید شوند.

 : ۹سطح 

 ایجاد شده

 وکار و معماری کسبهای دادنیها و تحویلفرآورده

معماری فاوا طبق روش توسعه معماری، برای وضعیت 

 است.شدهموجود و مطلوب تکمیل 



 ۶2۳  هاها و نمونه مثالفصل ششم: تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک

 

  های معماری با دادنیها و تحویلفرآوردهارتباط بین

 است.شدهیکدیگر برقرار 

  روش و ابزار الزم برای کسب بازخورد و اعمال تغییرات

 .استشدهایجاد 

 : 4سطح 

 مدیریت شده

 وکار و معماری فاوا برای وضعیت اسناد معماری کسب

یه متولیان و ذینفعان مربوطه را تأییدموجود و مطلوب، 

 اند.کسب کرده

  های دادنیها و تحویلفرآوردهصحت، دقت و جامعیت

 شود.ل میمعماری کنتر

 صورت یک روزرسانی اسناد معماری بههتغییرات و ب

 شود.مستمر انجام می فرآیند

 : 5سطح 

 بهینه شده

 های معماری تهیه شده فرآوردههای ارزیابی کیفی شاخص

 شود.گیری میو اندازه

  های دادنیها و تحویلفرآوردهیکپارچگی و جامعیت

ارزیابی و های مختلف ها و تکنیکمعماری با روش

 شود.اشکاالت یا تناقضات شناسایی و اصالح می

 هایفرآوردهیه هکاررفته در تهمتدها و استانداردهای ب 

بازبینی و در مقایسه با  هصورت پیوستبهمعماری 

 شود.موفق، بهبود داده می هایتجربه

 



 ۶۹5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 :سازیراه پیادهنقشه

 .استشدهتشریح  5-6 جدولسازی در دهراه پیامعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی نقشه

 سازیراه پیادهمعیارهای تعیین سطح ویژگی نقشه 5-۱ جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 5ح طس

 عدم وجود

  اریسازی معمراه پیادهنقشهمبنی بر وجود  شاهدیهیچ 

 سازمانی وجود ندارد.

 : ۶سطح 

 آماده شده

 سازی و نحوه استخراج آن برای پیاده راهاهمیت نقشه

 .استشدهگیران تشریح مدیریت ارشد سازمان و تصمیم

 های الزم سازی و ورودیراه پیادهنحوه استخراج نقشه

 اند.تعیین شده

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه

 ل شکاف و استخراج طرح گذار های الزم برای تحلیورودی 

 معماری مطلوب و موجود( در دست تهیه است.)

 های سازمان برای گذار مشخص ها و محدودیتاولویت

 .استشده

  نقش و جایگاه تیم مدیریت اجرای طرح گذار و ارتباط آن

 .استشدهبا تیم تدوین معماری مشخص 

 : ۹سطح 

 ایجاد شده

  موجود انجام تحلیل شکاف بین وضعیت مطلوب با

 اند.های گذار تعیین شدهو اقدامات و پروژه استشده

 های اقدامات و پروژه بندیزمانبندی و منابع، اولویت

 اند.گذار استخراج شده

 استشدهمدیریت اجرای طرح گذار تعریف  تیم. 

  ارتباط بین تیم تدوین معماری با تیم اجرای طرح گذار

 .استشدهایجاد 

 : 4سطح 

 شده مدیریت

  و  استشدهتیم مدیریت اجرای طرح گذار رسما ایجاد

 است. ها ابالغ و اجرای طرح گذار آغاز شدهمسؤولیت



 ۶۹۶  هاها و نمونه مثالفصل ششم: تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک

 

 ند.اشده یینهای ارزیابی پیشرفت برنامه گذار تعشاخص 

  کمیته راهبری معماری به پیشرفت برنامه گذار وضعیت

 شود.می گزارش

 اصالح سازی به صورت مستمر بازبینی وراه پیادهنقشه 

 شود.می

 : 5سطح 

 بهینه شده

 های مرتبط با پیشرفت برنامه گذار کنترل شاخص

 شود.می

 سازی به صورت پیوست های مرحله پیادهروش و تکنیک

موفق، بهبود داده  هایتجربهبازبینی و در مقایسه با 

 شود.می

  های مستقیم اجرای طرح گذار بر شاخص تأثیرمیزان

گیری و به مدیریت ارشد گزارش هعملکرد سازمانی انداز

 شود.می

 

 



 ۶۹2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 :همراستایی و یکپارچگی

تشریح  6- 6 جدولراستایی و یکپارچگی در معیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی هم

 .استشده

 ی همراستایی و یکپارچگیمعیارهای تعیین سطح ویژگ ۱- ۱ جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 5ح طس

 عدم وجود

  راستایی و یکپارچگیهممبنی بر وجود  شاهدیهیچ 

های تحول سازمان و اسناد با سایر طرحمعماری سازمانی 

 وجود ندارد.باالدستی 

 : ۶سطح 

 آماده شده

  سازمان به اهمیت و ضرورت هماهنگی معماری سازمانی

 .استشدههای تحول و اسناد باالدستی واقف سایر طرحبا 

 های اثرگذاری مراجع و اسناد باالدستی در طرح حوزه

 .استشدهمشخص  معماری

 اسناد باالدستی کشوری و بخشی مرتبط با معماری  کلیه

 اند.شدهو آماده شناسایی 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه

 معماری  ها یا شوراهای سازمان که با موضوعکمیته

سازمانی اشتراکاتی دارند، شناسایی شده و نیاز به 

ها با کمیته معماری سازمانی هماهنگی بین این کمیته

 مورد توافق مدیریت ارشد سازمان قرار گرفته است.

 های راهبردی سازمان و اسناد باالدستی کشوری و مؤلفه

بخشی، در طرح معماری بررسی و مورد استفاده قرار 

 گیرند. می

  طی  وکاربا کسب اواف سازیراستاهمروش و تکنیک

 معماری مشخص است. فرآیند

 : ۹سطح 

 ایجاد شده

  جلسات مشترکی با سایر کمیته معماری سازمانی

های های تحول سازمانی برگزار نموده و فعالیتکمیته



 ۶۹۹  هاها و نمونه مثالفصل ششم: تشریح مولفه رهنمودها، تکنیک

 

ها جلوگیری کاریو از دوبارهرا هماهنگ مشترک 

 .نمایدمی

 های گیریازمانی برای تصمیمخروجی و نتایج معماری س

های سازمان نیز مورد استفاده مالی و اجرایی سایر پروژه

 گیرد.قرار می

  های راهبردی سازمان با معماری مؤلفهنگاشت بین

 .استشدهوکار و فاوا تهیه کسب

 : 4سطح 

 مدیریت شده

 های مهم سازمان در یک کمیته ها و طرحکلیه پروژه

ولیان بررسی و در خصوص بودجه مشترک از واحدها و مت

 شود.گیری میو نحوه اجرا تصمیم

 های تحول سازمانی، طرح معماری سازمانی با سایر برنامه

کاری یا و دوباره استشدهراستا هماهنگ و هم

 کاری وجود ندارد.موازی

 های مرتبط ها و پروژههمخزن معماری برای همه حوز

ییرات و سازمان قابل دسترس است و کلیه تغ

 شود.ها در یک مخزن مشترک اعمال میروزرسانیهب

 : 5سطح 

 بهینه شده

 صورت مستمر تغییرات در الزامات و اسناد باالدستی به

ات الزم در اسناد معماری سازمانی تأثیررصد شده و 

 شود.اعمال می

 های جویی حاصل از تجمیع و یکپارچگی طرحصرفه

ی موازی، به صورت هاتحول در سازمان و حذف پروژه

 شود.دهی میگیری و گزارشمستمر اندازه

 راستاسازی و یکپارچگی، های مربوط به همشاخص

 شود.گیری شده و نتایج تحلیل میاندازه
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 :و آموزشارتباطات 

 .استشدهتشریح  1-6 جدولمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی ارتباطات و آموزش در 

 معیارهای تعیین سطح ویژگی ارتباطات و آموزش 9-۱ جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 5ح طس

 عدم وجود

  ارتباطت و آموزش معماریمبنی بر وجود  شاهدیهیچ 

 سازمانی وجود ندارد.

 : ۶سطح 

 آماده شده

 گیران با مفاهیم و اهمیت معماری مدیران ارشد و تصمیم

های آموزشی جامع در اند، هنوز دورهسازمانی آشنا شده

 .استشدهسطح سازمان تعریف و اجرا ن

  است.شدهذینفعان داخلی و مدل تعامالت مشخص 

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه

  معماری سازمانی شروع داخلی تعامالت با ذینفعان

 شود.آوری میجمع های آنهاو نیازمندی استشده

 سطوح مختلف سازی برای برنامه آموزش و فرهنگ

 است. شروع نشده، اگرچه هنوز شدهسازمان تهیه 

 : ۹سطح 

 ایجاد شده

 سازی در حال انجام است. مدیران برنامه آموزش و فرهنگ

ارشد و میانی سازمان به صورت مرتب در جریان وضعیت 

 گیرند.طرح معماری سازمانی قرار می

 گذاری آنالین اشتراکرسانی و بهای برای اطالعرنامهب

 . استشدهمستندات و دریافت بازخورد تدوین 

  رپیمانکا، ارتباطات بین تیم داخلی معماری با مشاورمدل 

 . استشدهناظر بیرونی مشخص و 

 : 4سطح 

 مدیریت شده

 های های اصلی و ضروری پایان یافته و سایر دورهآموزش

 برنامه در دردست برگزاری است. آموزشی طبق
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 رسانی کلیه مستندات و نتایج معماری و دریافت اطالع

صورت الکترونیکی و توسط پورتال یا شکبه بازخورد به

 پذیرد.داخلی سازمان صورت می

 ها آموزشی مورد ارزیابی قرار میزان اثربخشی دوره

گیرد و بازخوردهای آن به کمیته معماری سازمانی می

 شود.می ارائه

 دائم مدون و  فرآیند های ارتباطات بهها و روالفعالیت

 .استشدهتبدیل 

 : 5سطح 

 بهینه شده

  نحوه و میزان مراجعه ذینفعان طرح معماری سازمانی به

 شود. گیری شده و تحلیل میرسانی اندازهپورتال اطالع

  سایر های تجربهمدل و نحوه ارتباطات و آموزش، با

های بهبود استخراج قایسه شده و فرصتها مسازمان

 شود.می
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 :و حمایتهمکاری 

 .استشدهتشریح  8-6 جدولمعیارهای تعیین سطح بلوغ برای ویژگی همکاری و حمایت در 

 حمایتمعیارهای تعیین سطح ویژگی همکاری و  1-۱ جدول

 معیارهای تعیین سطح  سطح بلوغ

 : 5ح طس

 عدم وجود

  همکاری و حمایت از مبنی بر وجود  شاهدیهیچ

 سازمانی وجود ندارد. معماری

 : ۶سطح 

 آماده شده

  مدیریت ارشد سازمان نیاز به طرح معماری سازمانی را

 پذیرفته و با شروع مقدمات موافقت نموده است.

  سازمان در کمیته راهبری نمایندگان واحدهای مختلف

 اند.معماری سازمانی مشخص شده

 وکار و فاوا که در طرح معماری سازمانی کارشناسان کسب

مشارکت خواهند داشت، تعیین شده اند و وظایف آنها 

 .استشدهرسانی اطالع

 : 2سطح 

 اندازیدردست راه

  موافقت رسمی شروع طرح معماری سازمانی از ریاست

و کمیته معماری سازمانی با حکم  شدهسازمان اخذ 

 .است ریاست سازمان رسمیت یافته

 وکار، فاوا و نحوه فعالیت و مشارکت کارشناسان کسب

، اگرچه هنوز شدهمدیران در طرح معماری سازمانی تهیه 

 .است شروع نشده

 های مدیران ارشد، میانی و کارشناسان از نیازمندی

 .استشدهمعماری، مستند 

 : ۹سطح 

 جاد شدهای

 وکار و فاوا در طرح معماری سازمانی کارشناسان کسب

مشارکت نموده و به وظایف خود برای ارایه اطالعات یا 

 کنند. اعالم بازخورد به تیم معماری عمل می
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  مستندات و نتایج معماری برای اعالم نظر و کسب

بازخورد مدیران و کارشناسان به صورت مرتب و از طریق 

 شود.رسانی میونیکی اطالعابزارهای الکتر

  نتایج و وضعیت پیشرفت طرح معماری سازمانی در

جلسات ماهانه به اطالع مدیریت ارشد سازمان رسانده 

 شود.شود و نظرات و بازخوردها اخذ میمی

 : 4سطح 

 مدیریت شده

 های فرآوردهوکار بر مستندات و یه کارشناسان کسبتأیید

  .استشدهوکار اخذ معماری کسب

 های یه کارشناسان فاوا بر مستندات و فرارودهتأیید

 .استشدهمعماری فاوا اخذ 

 راه تحول های نهایی معماری سازمانی و نقشهخروجی

یه ریاست سازمان را تأییدسازمان به وضعیت مطلوب، 

 کسب نموده است.

  مستقیم نتایج معماری سازمانی بر بهبود  تأثیرمیزان

 شود.ری و منتشر میگیعملکرد سازمان اندازه

 : 5سطح 

 بهینه شده

 گیری های مربوط به میزان و نحوه مشارکت اندازهشاخص

 شود.و ارزیابی می

 کارشناسان دریافت شده از بازخورد و پیشنهاد نظر، تعداد 

 شود. گیری شده و تحلیل میاندازه

  ،مدل کسب حمایت و همکاری در طرح معماری سازمانی

وفق، مهای تجربهینی و در مقایسه با صورت پیوست بازببه

 شود.بهبود داده می
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 رابطه مدل بلوغ معماری سازمانی با روش توسعه معماری 6-1-2

نیاز به اقداماتی در سازمان است که  مورد نظربرای کسب امتیازات الزم و رسیدن به سطح بلوغ 

روش »جام کار در از آنجا که مراحل و روش ان در جداول بخش قبل تشریح شد، از طرف دیگر

الزم است انطباق سطوح بلوغ معماری با مراحل و شرح خدمات  ،شودمیتشریح  «توسعه معماری

 طرح مشخص شود.

 .شودمیبا سطح بلوغ معماری مشخص  «روش توسعه معماری»رابطه بین مراحل  3-6 شکلدر 
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 رابطه بین مراحل روش توسعه معماری با سطح بلوغ معماری ۹-۱ شکل
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 های تکرارچرخه 6-2

تشریح شد دربردارنده مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی  4روش توسعه معماری که در فصل 

تشکیل « سازیپیاده»و « تدوین معماری»، «سازیآماده»است. این روش از سه مرحله اصلی 

فرض، در یک چرخه . در حالت پیشاست 64های تکرارچرخهدربردارنده انواعی از و  شده است

سازی وضعیت موجود معماری سازمان به وضعیت مطلوب)مطلوب پیاده-تدوین-سازیآمادهکامل 

شود. در این شرایط معماری مطلوب قبلی، آل( تبدیل میشده و قابل تحقق، نه ایدهگذاریهدف

ود سازمان است و هر زمان که شرایط و نیاز به چرخه جدید معماری باشد، اکنون معماری موج

 مجددا مراحل و فازها برای حرکت از وضعیت موجود جدید به مطلوب جدید انجام خواهد شد.

مراحل و کامل و متوالی دربردارنده اجرای  اصلی)چرخه های اصلی معماری اما غیر از چرخه

و گذار از های معماری ها و خروجییک نسخه از همه فراوردهفازها است که نتیجه آن تولید 

های تکرار فرعی نیز در روش توسعه معماری مورد چرخه(، شودمیوضعیت موجود به مطلوب 

توسعه معماری در قالب  های تکرار فرعی، اجرای چند فاز از کل روشنیاز است. منظور از چرخه

معماری "و  "وکارمعماری کسب"برای مثال فازهای  ،تحقق انتظارات استچند تکرار تا زمان 

صورت توسعه و با سطح جزئیات مختلف به توانند در طی چند تکرار می "فناوری اطالعات

 تولید شوند)ابتدا سطح کالن و سپس سطح تفصیلی(.تکاملی 

توان گفت در روش توسعه معماری انواع با توجه به مطالب گفته شده، به صورت خالصه می

 سه مورددر ادامه  ،( ممکن است مورد نیاز باشدداخلیهای تکرار اصلی و فرعی)ختلفی از چرخهم

 : های تکرار فرعی پرکاربرد معرفی شده استاز چرخه

 سنجی و تعریف این چرخه تکرار در مراحل ابتدای امکان سازی:چرخه تکرار آماده

ندی الزم برای اجرای ماری سازمانی به دلیل عدم تحقق آمادگی و توانمعطرح م

                                                      
64 Iteration Cycles 
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طی چند تکرار شرایط الزم را برای شروع رسمی معماری و توافق بر محدوده  ،معماری

 نماید.میانداز معماری مهیا و چشم

 :ریزی قبلی یا بخاطر وقایع این چرخه تکرار بنابر برنامه چرخه تکرار طراحی

 فناوری اطالعات( -وکار)کسباسناد فنی معماریتا شود اجرا میبینی نشده، پیش

 مرتبه در چند تکرار تولید شوند.یکتولید بجای 

 :این چرخه که نسبت به دو چرخه قبلی پرکاربردتر  چرخه تکرار حاکمیت معماری

ح یا بهبود سطیرات یاست برای تثبیت استقرار نظام حاکمیت معماری و مدیریت تغ

 شود.میاجرا  بلوغ معماری و رفع کمبودهای جزئی 



 ۶42 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

در روش توسعه معماری نشان گفته شده های تکرار فرعی چرخهجایگاه سه نمونه  4-6 شکلدر 

 داده شده است.

 

 
 در روش توسعه معماریفرعی های تکرار چرخه 4-۱ شکل
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قالب درمعماری مراحل اجرای  1-6 جدولدر ، های تکرار فرعیکاربرد چرخهشدن برای روشن

در چرخه اصلی( فرعی در چرخه اصلی، سه تکرار فرعی سه مدل )یک تکرار اصلی، دو تکرار 

در مدل دوم ابتدا باشد، مدل اول تنها یک چرخه اصلی معماری را دارا میمشخص شده است. 

س معماری تفصیلی که بدین منظور دو تکرار درنظر گفته شود و سپمعماری کالن طراحی می

شده است. در مدل سوم برای ترسیم معماری موجود یک تکرار و برای معماری مطلوب نیز تکرار 

دیگری تعریف شده است، همچنین برای تثبیت حاکمیت معماری و کسب امتیازات بهتر در فاز 

 است. ارزیابی بلوغ معماری یک تکرار جدید اضافه شده

 

  های تکرار در روش توسعه معمارینمونه چرخه ۳-۱ جدول

با  روش توسعه معماری

 یک چرخه اصلی 

روش توسعه معماری با دو 

در چرخه  فرعی تکرار

 اصلی

با سه  روش توسعه معماری

در چرخه  فرعی تکرار

 اصلی

 سازیآماده و سنجیامکان .1

 معماری اندازچشم .2

 وکارکسب معماری .3

 وداده اطالعات معماری .4

 افزارهاینرم معماری .5

 کاربردی

 فناوری زیرساخت معماری .6

 گذار طرح .1

 معماری حاکمیت .8

 معماری بلوغ سنجش .1

 هانیازمندی مدیریت .13

 سازیآماده و سنجیامکان .1

 معماری اندازچشم .2

 احیطر تکرارچرخه 

 (کالن طراحی)

 وکارکسب معماری .3

 وداده اطالعات معماری  .4

 افزارهاینرم معماری .5

 کاربردی

 زیرساخت معماری .6

 فناوری

 طراحی تکرارچرخه 

 (تفصیلی طراحی)

 وکارکسب معماری .1

 وداده اطالعات معماری .8

 سازیآماده و سنجیامکان .1

 معماری اندازچشم .2

 طراحی تکرارچرخه 

 (معماری موجود)

 وکارکسب معماری .3

 وداده اطالعات معماری  .4

 افزارهاینرم معماری .5

 کاربردی

 زیرساخت معماری .6

 فناوری

 طراحی رتکراچرخه 

 (معماری مطلوب)

 وکارکسب معماری .1

 وداده اطالعات معماری .8
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 افزارهاینرم معماری .1

 کاربردی

 زیرساخت معماری .13

 فناوری

 گذار . طرح11

 معماری حاکمیت .12

 معماری بلوغ سنجش .13

 هانیازمندی مدیریت .14

 افزارهاینرم معماری .1

 کاربردی

 زیرساخت معماری .13

 فناوری

 گذار . طرح11

 معماری حاکمیت .12

 معماری بلوغ سنجش .13

 ودبهبتثبیت و  تکرارچرخه 

 حاکمیت معماری

 معماری حاکمیت .14

  معماری بلوغ سنجش .15

 هانیازمندی مدیریت .16

 

 



 ۶45  معرفی مدل مرجع عملکردفصل هفتم: 

 

 

 عملکردمعرفی مدل مرجع  7

 .پردازدمیمحتوای این فصل به معرفی تعاریف، مفاهیم، محدوده و کاربردهای مدل مرجع عملکرد 

 عملکردتعریف مدل مرجع  7-1

 66"چارچوب معماری سازمانی ایران"مرجع  به عنوان یکی از شش مدل 65"عملکردمدل مرجع "

ها است که تصویری منسجم و های عملکرد در دستگاهکاملی از سنجه بندیطبقهدربردارنده 

 دهد. ها با اهداف و نتایج راهبردی ارائه میکار و ارتباط آنوهای کسبجامع را از مؤلفه

های مورد این مدل با برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه عملکرد یک سازمان، سنجه

با یک سیستم  های سازمان را مشابها، عملیات و خروجیهنیاز برای مدیریت و پایش ورودی

نیازها را به منظور تحقق نتایج مورد انتظار را فراهم ترتیب پیشاینتعریف و تعیین نموده و به

 کند. می

مفهوم جامع عملکرد در یک سازمان، نه تنها موفقیت سازمان در تحقق اهداف و نتایج مورد 

های مرجع جهانی، باید عملکرد سازمان را در نحوه د، بلکه منطبق بر مدلگیرانتظار را در برمی

                                                      
65 Performance Reference Model (PRM) 
66 Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) 

 بخش دوم: مدل مرجع عملکرد
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مورد توجه قرار  61هاها و نیز تولید خروجیهای سازمان، انجام فعالیتاستفاده از منابع و ورودی

-ها در مدیریت عملکرد خود و نیز در ارائه گزارشاست که بسیاری از سازماندهد. این در حالی 

گرفتن مفاهیم مهمی مانند ورودی و فرآیند ، بیشتر بر تحقق عملکرد، با نادیدههای ارزیابی 

  کنند.های سازمان تأکید مینتایج عملکرد و خروجی

چارچوب و زبان های اجرایی( باعث ایجاد یک )دستگاه استفاده از این مدل مرجع در سطح ملی

دهد به دولت امکان میشود و می دهای عملکرگیری و پایش شاخصمشترک برای انتخاب، اندازه

ها های اجرایی را بر اساس این سنجههای زمانی مختلف، ارزیابی عملکرد دستگاهدر دوره

ها و مصادیق قابل چنین این مدل به توصیف همه گزینههمآوری نموده و ارزیابی نماید. جمع

را به  مقادیر مطلوب آن های مناسب وسنجهگیری برای انتخاب پردازد و تصمیماستفاده می

 .کندمیواگذار  ارزیابی عملکردهای اجرایی و متولیان حوزه دستگاه

های مرجع معماری در دیگر های تحلیلی نمونه مدلاین مدل براساس چندین سال بررسی

 ست. اسازی شدهکشورها و انطباق آن با نیازهای کشور طراحی و سفارشی

بندی است و ه از نام آن مشخص است یک مدل و الگوی طبقهگونه ک، همانعملکردمدل مرجع 

ها و متولیان مربوطه مورد استفاده و و کاربردی توسط دستگاه مؤثر صورت که بهتا زمانی

عه های زیرمجمودولت و دستگاه عملکردسازی قرار نگیرد، منجر به تغییر و تحول در الیه پیاده

 نخواهد شد.

 کاربردهای مدل 7-2

عملکرد به عنوان یکی از اجزاء چارچوب معماری سازمانی ایران، در طی اجرای مدل مرجع 

 برای کاربردهای زیر قابل استفاده است: صورت مستقلبهمعماری سازمانی یا 

                                                      
61 Output 
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 د های عملکرسنجهبندی سازی یک چارچوب و زبان مشترک برای شناسایی و طبقهفراهم

 هایا خود دستگاه های اجرایی توسط نهادهای باالدستیدر دستگاه

 را طبق یک الگویهای موردنیاز )مطلوب( سنجههای اجرایی برای اینکه کمک به دستگاه 

 ها و کمبودهای وضعیت موجود را استخراج نمایند.و شکاف تهیهآماده 

 های اجرایی مختلف برای های تحلیلی که در دستگاهجویی در مطالعات و بررسیصرفه

 شودانجام می های عملکردیشاخصها و جهسنبندی شناسایی و طبقه

  امکان مقایسه بین عملکردهای اجرایی و های مشترک در دستگاهسنجهشناسایی 

 ها.دستگاه

 جایگاه مدل در چارچوب معماری سازمانی ایران 7-3

های مدل"، "شناسیروشچارچوب و "اصلی  بخشچارچوب معماری سازمانی ایران شامل چهار 

 1-1 شکلشود که در می "برنامه ترویج و استقرار"و  "ای مرجع بخشیهمدل"، "مرجع ملی

که در این گزارش  عملکردمدل مرجع  ،مشخص است شکل طور که در. همانشودمینشان داده 

ن ایرا شود، یکی از شش مدل مرجع از چارچوب معماری سازمانیبه صورت تفصیلی تشریح می

 است.
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ایران در چارچوب معماری سازمانی عملکردجایگاه مدل مرجع  ۶-9 شکل
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 تشریح مدل مرجع عملکرد 8

سنجه و گروه سنجه حوزه دامنه سنجه، مراتبی از از یک ساختار سلسله عملکردمدل مرجع 

در چهار الیه مفهومی مطابق که  یازده دامنه سنجه استبندی شامل . این طبقهشودمیتشکیل 

 شود.بندی میدسته 1-8 شکلبا 

-با برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه عملکرد یک سازمان، سنجه عملکردمدل مرجع 

با یک های سازمان را مشابه یها، عملیات و خروجهای مورد نیاز برای مدیریت و پایش ورودی

ورد نیازهای مورد نیاز در راستای تحقق نتایج مترتیب پیشاینسیستم تعریف و تعیین نموده و به

 کند. انتظار را فراهم می

های مرجع معماری در دیگر های تحلیلی نمونه مدلاین مدل براساس چندین سال بررسی

 سازی شده است. راحی و سفارشیکشورها و انطباق آن با نیازهای کشور ط
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 عملکردی مدل مرجع هاو دامنه هاالیه ۶-1 شکل
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 توجه. علت شودمیها دیده ارزش و سنجه برای زنجیره اصلی الیه چهاردر مدل مرجع عملکرد، 

ارزشی است که در هر سازمان  به زنجیره های متفاوت در سطوح مختلف این مدل، توجهبه الیه

ها تا تبدیل ارزش که مسیر خود را از ورودی وجود دارد. این زنجیره وکاراز کسب نوعیو در هر 

امکان بررسی و جداسازی هر الیه  کند، بامی ها طیهای کاری به خروجیها از طریق فعالیتآن

خود  هاالیههرکدام از این سازد. با هم فراهم میطور جداگانه و در عین حال مرتبط پایش را به

ع ها در مدل مرجکه متناسب با شرایط بومی کشور و نحوه انجام فعالیت هستند هاییدارای دامنه

ها و گروه حوزه سنجهمشتمل بر تر ها در سطوح پایین. این دامنهشوندمیعملکرد لحاظ 

ند مورد این سدر تفصیل بهکه این موارد  هستندد منظور ارزیابی عملکربه ی تعریف شدههاسنجه

ه گیرند که با توجها قرار میهر مدل مرجع، سنجهاز ترین سطح . در پایینگیرندبررسی قرار می

 محدودهها خارج از هر سازمان، ارائه سنجهو مأموریت بر ماهیت  ها مبتنیبه اصل تعریف سنجه

 شود:آن ارائه میای مربوط بهیه همراه با دامنه سنجهدر ادامه تعریف هر ال .استاین مستند 

 هاالیه اول: ورودی 

 هرکه در یی را هاورودی تمامی ،دهدرا نشان می هاورودیترین الیه در مدل که پایین

، ارائه شوندقلمداد می هافعالیتیا  هافرآیند در اجرای منابع مورد نیازعنوان بهسازمان 

های اداری، نیروی انسانی ، های ثابت همچون ساختماندارایی :العنوان مثبه. کندمی

چنین داده و اطالعات موجود های شبکه و همچون زیرساختفناوری مورد استفاده هم

 .در یک سازمان

 :شامل این الیه هایدامنه سنجه

o  داده و اطالعات 

o یمنابع انسان 

o یفناور 
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o هادارایی 

 گرفته وقرار سنجه دامنه  چهاراین  چارچوب در مانهای اصلی به ساز. ورودیباشدمی

ها را از دیدگاه کارآیی ورودی جامع تمامی با نگاهی ،مدل مرجع عملکردکند کمک می

 قرار دهد.  مورد توجهها و اثربخشی آن

 هاالیه دوم: فعالیت 

اد و سازمانی گیرد که در هر نهطور ویژه اقداماتی را در نظر میبهیا ها فعالیت ،الیه دوم

این الیه  ها را به خروجی )محصوالت و خدمات( تبدیل کند.تا ورودی پذیردصورت می

 های:دامنه سنجهخود شامل 

o هافرآیند 

o 68اقدامات موردی 

o ها پروژه 

 شرح زیر است: بهها فعالیتمتفاوت بندی ماهیت باشد. علت این دستهمی

 ها و مراحل مشخصیت ساخت یافته هستند و گامشدبه هافعالیتنوع از این  :هافرآیند

طور متداول با یک محرک فرآیند به است.شدهها تعریف آنانجام در سازمان برای 

تعیین شده به خروجی خاصی های از پیش مشخص آغاز شده و پس از طی مراحل و گام

 منجر می شود. 

. دارند ی از پیش تعریف نشدهماهیتها دوره اجرایی کوتاه و این فعالیت :اقدامات موردی

 ،هافعالیتاین نوع  افتند.بار اتفاق می تنها یک صورت پراکنده و حتی گاهیبهمعموال 

 .شودها روبرو میسازمان در مواقع خاص با آن و بوده نشده پیش بینی معموالً

                                                      
68 Ad-hoc tasks 
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و مشخص  رسمی شیوهدارند که در یک  طوالنی اجرای ها مدت زمانپروژه :هاپروژه

ماهیت  هاپروژهجا که از آن د.نباشها میدنبال ایجاد خروجی و نتیجه برای ورودیبه

 قابل تعریف نیستند. عملیاتی  فرآیندصورت بهگاه هیچ ،تکراری ندارند

 های کاری مربوططور ویژه بر فعالیتبهدامنه دهد هر گانه اجازه میاین تقسیم بندی سه

 سازمان نیز پوشش داده شود.هایِ فعالیت تمامی در عین حالد و آن حوزه تمرکز کن به

 هاالیه سوم: خروجی 

ها های سازمان با استفاده از ورودینتایج حاصل از فعالیت شاملها الیه سوم یا خروجی

  دامنه سنجه:در دو  کلی صورتبهکه  است

o محصوالت 

o خدمات 

ا نفت یچون هم هرگونه خروجی فیزیکی تواندعنوان مثال محصول میبه .گیرندقرار می

واند تنیز می تمحتوای دیجیتال باشد. عالوه بر این، خدممانند  یا غیرفیزیکیبنزین 

که این الیه شامل ضمن این .باشد نامهچون صدور مجوز و گواهیشامل مواردی هم

 .چگونگی ارائه خدمات و محصوالت نیز است

 الیه چهارم: نتایج 

ا ی وکارهای حاصل از مرحله قبل در راستای اقدامات کسبیا نتایج، کاربرد در الیه آخر

بندی موجود برای . علت دستهشوندمی ههای دولتی نشان دادها و برنامهسیاست

. در نهایت است نیز توجه به دو طیف مورد نظر و ماهیت متفاوت آن الیههای این دامنه

د نخواه منجرگیری در راستای اهداف راهبردی ندازههای قابل ااثرگذاری این نتایج به

 .شد
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آمیز مدل مرجع عملکرد، عنوان خروجی مورد انتظار از اجرای موفقیتبهدر مورد نتایج راهبردی 

همان نتایج  ،بر این مدل مبتنیو انجام پایش  61کارگیریبه ،ن نمود که نتیجهاباید این نکته را بی

ارزش این مدل، اجرای درست مدل مرجع خود منتج  ر، در زنجیرهعبارت دیگبهاست. راهبردی 

ی و یا خروجعنوان آخرین قسمت بهکه در تصویر مدل است ها به نتایج راهبردی موردنظر سازمان

 .شودمیدیده  ارزش آن از مدل در طول زنجیرهنهایی 

در  13بخشی و سودمندیکارآیی، اثر سه جنبه اصلیدر گیری عملکرد اندازه، تمرکز عمده مدل

 ارائههای این مستند صورت مشخص در گروه سنجهبه امرارزش است که این  طول زنجیره

 ،هر الیه های مربوط بهتعریف دامنه ،های این مدلتشریح الیهدر ادامه این بخش به .شودمی

 شود.های هر حوزه پرداخته میهای هر دامنه و گروه سنجهحوزه سنجه

 دامنه سنجه،در سه سطح  عملکردساختار مدل مرجع چهار الیه مفهومی طراحی شده، عالوه بر 

 . شودمیتنظیم  2-8 شکلمطابق با حوزه سنجه و گروه سنجه 

                                                      
61 Utilization 

13 Efficacy 
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 عملکردساختار مدل مرجع  2-1 شکل

 کننده یک دامنه موضوعیهای مرتبط است که بیانگر و تعریفای از سنجهمجموعه :نجهدامنه س

 عنوان مثال دامنه سنجه منابع انسانی.باشد. بهها میمنسجم از سنجه

ها بیانگر یک مشخصه مشترک از آن ها است که همگیای از گروه سنجهمجموعه حوزه سنجه:

 هبیانگر مشخص ،ن مثال حوزه سنجه هزینه منابع انسانیعنواموجودیت مورد بررسی هستند. به

های متفاوتی همچون هزینه جذب، نگهداشت یا تواند شامل سنجهکه می استهایی هزینه

 .آموزش باشد

مراتبی عملکرد است و به توصیف گروهی از آخرین سطح از مدل سلسلسه گروه سنجه:

جبران خدمات منابع انسانی که هزینه مثال  پردازد، برایهای مشابه و هم کارکرد میسنجه

 های مرتبط، از جمله هزینه حقوق، بازنشستگی و مرخصی است.دربردارنده هزینه

دامنه سنجه

حوزه سنجه حوزه سنجه

گروه سنجه گروه سنجه گروه سنجه

حوزه سنجه
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 الیه نتایج )دستاوردها( 8-1

بندی شناسایی و دسته زیرا ت،متفاوت اس هاالیهبا سایر  ،عنوان باالترین الیه مدلبهنتایج  الیه

 منظور همبه 3-8 شکلقابل مشاهده در . ساختار گیردمیت صورروش مختلف  به انواع نتایج

، شکل گرفته است. این اهداف کالنها با دستاوردهای دولت و های سازمانراستایی فعالیت

 .کندها تقسیم میو نتایج برنامه هافعالیتساختار، نتایج را به دو گروه نتایج 

 

 

 الیه نتایج ۹-1 شکل

 



 ۶59  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

انتظار  سنجد.میمیزان موفقیت سازمان در تبدیل ورودی به خروجی را ، الیه اینهای سنجه

ای ههای باالدستی و برنامهمثابه یک سیستم منسجم در تحقق برنامهرود کل سازمان بهمی

 وکار، موفق باشد.کسب
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 هاه سنجه نتایج برنامهدامن 8-1-1

 
 

 هادامنه سنجه نتایج برنامه 4-1 شکل

عالوه بر در نظر گرفتن ، هابرنامه های مربوط به دامنه نتایجها و گروه سنجهتعریف حوزه سنجه

های دولت است. برنامهبا ها این برنامهانطباق بررسی نیازمند  ،های داخلی هر سازمانبرنامه

های ابالغ طور برنامههای اصلی و مهم داخلی و همینهر سازمان با توجه به برنامه ،عبارتیبه

-ولویتهای اهای مورد نیاز برای سنجش تحقق برنامهتعریف سنجهبایستی به ،شده توسط دولت

ه این برنام های، گروه سنجهولتهای ملی کنونی در توسعه ددار خود بپرازد. با توجه به اولویت



 ۶5۳  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

است. این جدول شدهتدوین خدمات دولت الکترونیکی  اصلی خوشه 14اساس بر  1-8 جدول در

که بسته  استها های متفاوت بر اساس این خوشهها و گروه سنجهدهنده وجود حوزه سنجهنشان

بنابراین در این . دارندهای متفاوتی گروه سنجه ،به ماهیت هر خوشه و حیطه تحت پوشش آن

عنوان یک برنامه مهم مورد توجه قرار گرفته و حوزه سنجه و گروه سند برنامه توسعه دولت به

شود. این در حالی است که هر سازمان برای تبیین این های مرتبط با این برنامه ارائه میسنجه

های باالدستی های داخلی و ابالغی سازمانام برنامهباید تم ،دامنه سنجه در مدل عملکرد خود

 را مورد توجه قرار دهد.

 (دولت توسعه برنامه) هابرنامه نتابج سنجه دامنه ۶-1 جدول

 های تحقق نتایجسنجهگروه  حوزه سنجه  خوشه خدمات

-کسباز حمایت  اقتصادی و مالی

 اوکاره

 شامل  ی،از بخش خصوص یتحما

 یهاشرکت و کوچک یکارها و کسب

 یانبندانش

 های غیرمالی و مدیریتی در کمک

و بهبود کارها  و جهت رشد کسب

 وکارفضای کسب

ریزی و برنامه

 اقتصادی کنترل

 یعموم یمنابع مال اداره مناسب 

 ینههز نظم بخشی بهدرآمد و  یشافزا

 ها

 یشو پ یداقتصا یهاشاخص توجه به

 روندها ینیب

 یمال یزیربرنامه 

های توسعه ضوابط و دستورالعمل  نهادهای مالی

 های مالیمناسب متناسب با سیاست



 ۶۱5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 های تحقق نتایجسنجهگروه  حوزه سنجه  خوشه خدمات

  بازرسی و نظارت اثربخش عملکرد

 نهادهای مالی

 هاکاز رشد شهرها و شهر یتحما  زیرساخت شهری ونقل و شهرسازیحمل

 یاتیخدمات ح توسعهو  یتوسعه شهر 

 ساختمان یاندازسعه و راهساخت، تو

 یازهایبرآوردن ن یها و خدمات، برا

 ینساکن یحیو تفر یاجتماع ی،ادار

 هامحله

 ی،احمل و نقل جاده یستمسبهبود   حمل و نقل

 ییو هوا یلیر

  یهنقل یلوسا 11یتامنافزایش 

  ساخت حمل و نقل یرزتوسعه 

های زیرساخت اطالعات و ارتباطات

اطالعاتی و 

 ارتباطی

 که انتقال  یعیو توسعه صنا یریتدم

 کنندیم یلاطالعات را تسه

  ارتباطی و انتقال خدمات بهبود

 اطالعات

  یفناور ی مدیریتاستانداردهاتوسعه 

 اطالعات

-توسعه ضوابط و استانداردها و برنامه  دولت الکترونیکی

 های دولت الکترونیکی

 های ها و سرویساداره زیرساخت

 دولت الکترونیکی

                                                      
11 Safety 



 ۶۱۶  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 های تحقق نتایجسنجهگروه  حوزه سنجه  خوشه خدمات

 ت و پایش وضعیت دولت نظار

 الکترونیکی

 یمال یبانیو پشت یخدمات رفاهبهبود   خدمات اجتماعی رفاه و تامین اجتماعی

 و  یدر موارد بحران یامداد یهابرنامه

 یعیطب حوادثوقوع 

و  یطشرا یو مقررات برا ینوضع قوان  استخدام

و  یکار در بخش خصوص یطمح

 یدولت

 و روابط محل کار یوربهره 

 کار یرویبازار ن یهامهبرنا 

 مقررات محل کار روزرسانی وضع و به

 و خدمات حل اختالف

امور اقوام و 

 هااقلیت

 اهیتاقل و هایتقوم توسعه 

 ها و یتمحافظت از مناطق مختص قوم

 هایتاقل

یان و یامور روستا

 عشایر

 یرو عشا یانیروستا یشرفتپ 

 یرو عشا یانیارائه خدمات به روستا 

 یانیز مناطق مختص روستامحافظت ا 

 یرو عشا

هنر و  ،تاریخ فرهنگی و اجتماعی

 میراث فرهنگی

 یهااز مساجد و سازمان یتحما 

ها، کتابخانه یلاز قب یفرهنگ

 هایشگاهها، نمافرهنگسراها، موزه

 یهامجموعه یریتو مد یتحما 

 یو فرهنگ یخیتار



 ۶۱2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 های تحقق نتایجسنجهگروه  حوزه سنجه  خوشه خدمات

 و یفرهنگ یعصنااز  یتو حما یقتشو 

 ازسیتونرم و ه یهایفناور

 ها و یتفعالاز  یتو حما یقتشو

 ورکش یتنوع فرهنگ یانگرب یهایدادرو

 یجیترو یراهبردها یاجرا  ورزش و سرگرمی

 یقتشو یهاو برنامه یخط مش ینتدو 

یتها، ورزش و فعالیمشارکت در باز

 یحیتفر یها

 یتأمین مال 

ق مناطاز  یدگردشگران به بازد یقتشو  گردشگری

 خاص

 در صنعت  یگذارنونو قا یتحما

 یگردشگر

 یگردشگر یجیترو یهابرنامه 

 کشور یتامن یحفظ و ارتقا  امور دفاعی امنیت و مدیریت بحران

 منابع  یساخت، گسترش و نگهدار

 ینظام

 نادفاع از کشور، منطقه و متحد 

در سطوح مختلف  یتحفظ امن  ملی امنیت

 اجتماع

 یپاسدار یهاو برنامه یمشخط ینتدو 

 یداتو آرامش در مقابل تهد از ثبات

 یو خارج یداخل

 اعمال قانون، محافظت از  یبرا ینههز

 یجامعه و خدمات اصالح



 ۶۱۹  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 های تحقق نتایجسنجهگروه  حوزه سنجه  خوشه خدمات

 یهایتاطالعات و فعال یآورجمع 

 یالملل ینب یتیامن

 سازی و ایجاد آگاهی عمومیفرهنگ  حادثه و بحران

  ایجاد آمادگی و امدادرسانی در حوادث

 هاو بحران

 ران تسهیالت بازسازی و جب 

 یفراهم کردن دانش و مهارت برا  تعلیم و تربیت ژوهشآموزش و پ

 شهروندان

 عموم جامعه یتأمین آموزش برا 

 نهادها و  یریتتوسعه و مد یبرنامه ها

 یآموزش هایهسسؤم

های  از مطالعات و پژوهش یتحما  یفناور و پژوهش

  مبتنی بر ضوابط

 هایهستهها و گروه رشد و توسعه 

 شیی و پژوهعلم

زیست، منابع طبیعی و محیط

 کشاورزی

 یستز یطمحنگهداشت و توسعه   محیط زیست

 شده ای ساختههزیستگاهو  یعیطب

  بلندمدت  یدارمنافع پاحفظ و افزایش

 یو گردشگر یعصنا یبرا

 و  یعیطب یستز یطمحافظت از مح

 یارادشده  ساخته زیستگاه های

 خاص یتاهم

و منابع  معادن

 طبیعی

 اکتشاف، آمد و اثربخش کار یریتمد

 معادن یتوسعه و نوساز

 مصرفبهینه  یریتمد 



 ۶۱4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 های تحقق نتایجسنجهگروه  حوزه سنجه  خوشه خدمات

  حفظ و نگهداری منابع طبیعی 

 ،سالمت کودک سالمت و بهداشت

 خانواده و جامعه

 سازی و حمایت فرهنگ ،رسانیاطالع

 های سالمت عمومیاز برنامه

  پیشگیری و مدیریت اختالالت جسمی

 و روانی

یماریو درمان ب یصختش یشگیری،پ  بهداشت و درمان

 هایتها و مصدوم

 و  یدرمان یتأمین خدمات بهداشت

 یپزشک یقاتتحق

 یبرا یو نظارت یمقررات یهابرنامه 

 ییو دارو یمحصوالت بهداشت

کشورها و سازمان یررابطه با سابهبود   روابط بین الملل المللامور بین

 یالملل ینب یها

 ی در محافظت و تأمین منافع مل

 سایر کشورها ارتباط با

مهاجرت و  ،سفر

 پناهندگی

 تدوین شرایط و قوانین 

 نظارت اثربخش بر صدور مجوزها 

 برنامه و تیریمد امور داخلی کشور

  یزیر

 

 ریزی تنظیم مقررات و ضوابط برنامه 

 وری و کنترل تعیین ضوابط بهره

 عملکرد

 ها و نظارت مناسب بر پیشرفت برنامه

 حسن اجرای مقررات



 ۶۱5  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 های تحقق نتایجسنجهگروه  حوزه سنجه  خوشه خدمات

 آمار و

استانداردهای 

 کشوری

 آماری یهاشاخص و استانداردها نییتع 

  ارائه آمارها و اطالعات پایه کشوری

 صحیح و معتبر 

بهره  ید،اکتشاف، تولبهینه  یریتمد  نفت و گاز انرژی

پخش و  یش،استخراج، پاال ی،بردار

 صادرات

 مصرفبهینه  یریتمد  

ها و عوارض تعرفه ،تعیین قوانین  آب و برق

 ب مناس

 انتقال و توزیع  ،برداری و نظارتبهره

 اثربخش 

و مقررات  ینو وضع قوان یبانیپشت  و معادن صنایع صنعت و تجارت

 و معادن یعصنا یبرا

 عیصنا یدارپا ی و توسعهمدآکار بهبود 

 برداری از معادنو بهره

  ی استانداردهااقتباس و پیروی از

 المللیبین

و  تجارت

 گذاریسرمایه

  و فروش و  یدتوسعه خرتسهیل و

 تبادل کاالها

  المللیی بین تراز تجارافزایش 

  از  یتحما یهاطرحتدوین و اجرای

 یارانه هاصنعت و 

  یتجارهای توافقتسریع و بهبود 

 توسعه فرآیند و تسهیالت سرمایه-

 گذاری



 ۶۱۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 های تحقق نتایجسنجهگروه  حوزه سنجه  خوشه خدمات

 و حقوقیقوانین  قضاییحقوقی و 

 قضایی

 و مقررات ینقوان روزرسانیین و بهتدو 

 یهانهاد و وکارهاکسب فراد،ا یبرا

 یدولت

بازرسی و پیشگیری از وقوع  ،نظارت  جرایم و شکایات

 جرایم

 یمفاد قانون یاجرا و نظارت بر اجرا 

 ها و مراکز قضاییبازرسی از دادگاه 

 

  



 ۶۱9  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 هادامنه سنجه نتایج فعالیت 8-1-2

 
 هانتایج فعالیتدامنه سنجه  5-1 شکل

های سازمان )خدمات و کارگیری خروجیها در یک سازمان از استفاده و بهنتایج فعالیت

که هر یک به  استاین دامنه سنجه متشکل از هشت حوزه سنجه شود. محصوالت( حاصل می

نجش س نیزهای متنوع برای هر گروه سنجه و . تعریف شاخصشودچندین گروه سنجه تقسیم می

و مورد ارزیابی  کنترل کردهکند که تحقق اهداف خود را های دولتی کمک میبه دستگاه هاآن

های مختلفی در این دامنه سنجه قابل تعریف است که برخی از آنها عبارتند قرار دهند. سنجه

 از:

 افزایش شفافیت در مدیریت مالی یک سازمان 



 ۶۱1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 افزایش بلوغ مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو 

 ت کارمندانکاهش غیب 

 کاهش سربار عملیاتی برای مدیریت تسهیالت 

های متداول سازمانی است و نمایانگر حاصل اجرای فرآیندها و فعالیت ها در واقعفعالیتنتایج 

 باشد.می استفاده اثربخش از خدمات و محصوالت دستگاه یا سازمان مربوطه

 هادامنه سنجه نتایج فعالیت 2-1 جدول

 های تحقق نتایجسنجهگروه  هاحوزه سنجه

 یوپروژه، طرح و پورتفول اجرای مناسب  وکارمدیریت کسب

 یکاستراتژ یزیربرنامه تسریع و بهبود 

  وکارکسب یزیرطرحاستمرار در 

 هایتقابل یزیربرنامه 

 وکارکسب 12ثبات 

  قانونمندی خدماتکنترل 

 روابط با رسانه بهبود  باطاتمدیریت ارت

 ارتباط با دولت تسریع و بهبود 

  یارتباطات داخلتوسعه 

 ی مناسبدهگزارش 

  یدادهارواستمرار در اجرای مناسب 

  انتشاراتتوسعه 

 و تجهیز اثربخش تسهیالت نصب ،ساخت  مدیریت تسهیالت

  حوزه  یاستثنا)به های مورد استفادهیرساختزپایداری

 ارتباطات(اطالعات و  فناوری

                                                      
12 Consistency 



 ۶۱۳  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

  یتأمین مال تسریع و بهبود  مدیریت مالی

  هایگذار یهسرماکارایی 

 کارمندان 13پاداش پایان خدمت 

 بودجه کنترل 

  تدارکاتبهینگی و تناسب 

 استخداماثربخشی   مدیریت نیروی انسانی

  عملکرداثربخشی 

 یمرخص 

 کار یروین یزیربرنامه 

 آموزش و توسعه 

 یشغل یتسالمت و امن 

 اخت حقوقخدمات پرد 

 کارمندان حمایت ازو  یبانیپشت 

 فاوا ینرم افزار اقدامات  مدیریت فاوا

 فاوا یسخت افزار اقدامات 

 فاوا یرساختیز اقدامات 

 فاوا یبانیپشت اقدامات 

 فاوا یتقابل اقدامات 

 ارائه خدمت فاوا اقدامات 

 خدمات کتابخانه  مدیریت دانش و اطالعات

 اطالعات یو اشتراک گذار یهمکار 

 اطالعاتروزرسانی گهداری و بهن 

 یزیکیحفاظت ف  مدیریت امنیت

 فاوا یتامن 
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 ۶95 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 اطالعات یتامن 

 هاالیه خروجی 8-2

تولید یک محصول یا دو صورت باشد،  بهتواند میدر هر سازمان ها ها و فعالیتفرآیندخروجی 

ور منظبهیه عنوان یک البهها خروجیمصرف کنندگان، ذینفعان و کاربران. ارائه یک خدمت به 

توانند ها می. خروجیشونددر نظر گرفته میرجع عملکرد خدمات در مدل ممحصوالت و ارائه 

 موارد زیر باشند: مانند یکی از

 مطلب منتشر شده یک 

 یرساختیقطعه ز یک 

 مجوز صادر شده 

 پرداخت یک 

 برنامهیا یک طرح  یک 

 مصرف یک محصول 

 هازیرساخت ازپایدار و استفاده  دکاربر 

 یک خدمت یا اطالعات به سترسید 

 خدمات بهبودیافته 

 بهبود ادراک کارکنان 



 ۶9۶  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

عنوان یک به، خروجی نباشدعنوان یک محصول یا خدمت جدید به فرآیندکه خروجی  زمانی

. خواهد دادیک محصول را تغییر  وضعیت فعلی ،شود که این جایگزیندیده می 14جایگزین

 پس از اجرای آنو  فرآیندوجود محصول قبل از اجرای  ،در یک سازمان ینشانگر این جایگزین

  اشد:موارد زیر بتواند شامل جایگزین می هایخروجیهایی از نمونهباشد. صورت تغییر یافته میبه

 بهبود ادراک کاربران 

 بهبود یافته  های مالیفرآیند 

 خدمات بهبود یافته 
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 ۶92 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 
 هاالیه خروجی ۱-1 شکل

توسط  و نیازمند استفاده آنی شوندتوانند در هر زمان و مرحله از اقدامات تولید ها میخروجی

ها، اقدامات و فرآیندعنوان ورودی در دیگر بهها از خروجی برخی زیراکاربران نهایی نیستند، 

 شود. ها یاد میهای واسط از آنیعنوان خروجبهکه  گیرندقرار میها مورد استفاده فعالیت



 ۶9۹  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

دولت و  های درونیکارکرد اصلیهای مختلف، حلقه های دولت در حوزههای فعالیتخروجی

اطمینان از موفقیت حصول منظور بههمین جهت، بهی است های دولتبرنامه 15هاییافتهدست

که مرتبط و  هاییروجیگیری خدولت، اندازه مورد نظرهای سیاست تحققهای دولتی و برنامه

های هر برنامه ها تنها محدود به نیازمندیگیریبا اهداف هستند ضروری است. این اندازه همسو

ا نیز هبرای امنیت، استاندارد و قوانین نظارتی حاکم بر خروجی هایی، بلکه شامل سنجهنبوده

 باشد.ازمان های متداول سفعالیتها با تناسب خروجیتواند بیانگر میهست که 

 دامنه سنجه محصوالت 8-2-1

 
 دامنه سنجه محصوالت 9-1 شکل

                                                      
15 Milestone 



 ۶94 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 است که حاصل یک فعالیت یا اطالعاتی ءبر اساس تعریف کاتلر، محصول شامل ایده، روش، شی

د با تواند. محصوالت میشوبرای رفع یک نیاز ملموس یا غیر ملموس ارائه می وباشد یا اقدام می

 :تواند شامل موارد زیر باشندهای مختلف مورد ارزیابی واقع شوند. محصوالت میسنجه

 ه هانشری و هاکتاب همچون چاپی محصوالت 

 ایچندرسانه محصوالت 

 (غیره و گاز و)نفت  دولتی هایشرکت توسط شده تولید مصرفی اقالم و محصوالت 

 روزآوری شده توسط دولتهای جدید ساخته شده یا بهها و زیرساختجاده ،هاراه 

 محصوالت سنجه دامنه ۹-1 جدول

 گروه سنجه حوزه سنجه

 محصولیات خصوص  تناسب محصول با هدف

 از نظرکیفی هستند که محصول را در  هاییسنجه

از اقدام حاصل )ریزی شده برنامهتعریف و  16هایویژگی

د نتوانمی ود ندهمورد ارزیابی قرار می (وکارکسب

 د:نهای زیر بیان شوروشبه

o کاربر هاییازمندین 

o محصول یکیتکن هاییطراح 

o تناسب هاییارمع 

o یفرآیند یهادستور العمل 

  تناسبی هانامهآییناستانداردها یا 

                                                      
16 Specification 



 ۶95  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

 های تناسب یک خروجیکیفی هستند که شاخص هاییسنجه

ها تعریف نامهو آیین های قانونیا هدف را بر اساس معیارب

 .نمایندمی

 ارزش محصول

ارزش  نوعدو دارای محصوالت 

و ملموس و  ، ارزش مالیهستند

. ارزش غیر ملموس یا درونی

محصوالت شامل  ارزش مالی

ها ارزش دفتری و ارزش بازار آن

ارزش دفتری از طریق  است.

های ینهمحاسبات مربوط به هز

ورودی و نیروی کار مصرفی برای 

. آیددست میمحصول به تولید آن

 که ارزش بازاری آن در حالی

ارزشی است که در یک بازار باز 

 .شودمحصول تعیین می برای آن

ارزشی  ،ارزش ناملموس یا درونی

است که محصول در راستای 

های غیر وجود آوردن دستیافتهبه

 و اعتمادملموس همچون شهرت 

ها این ارزش . تمامیکندارائه می

منظور ارزیابی کارآیی و به

 د.نباشاثربخشی بسیار ضروری می

 هزینه محصول 

 برای یک های مالیهستند که میزان هزینه کمی هاییسنجه

 سنجند. محصول را می

 ارزش تولیدی محصول 

هستند که ارزش محصول تولیدی را  کمی هاییسنجه

د که شامل ارزش دفتری، ارزش بازار و ارزش نسنجمی

نشانگر توانایی محصول در دستیابی و باشد می توزیعی آن

 باشد.یک نتیجه مشخص می به

 محصول ارزش غیر ملموس 

کیفی هستند که کارآیی محصول در راستای  هاییسنجه

مورد نظر را اندازه گیری و اهداف نتایج  دستیابی به

تواند شامل شناخت برند، شهرت د مینماید. این مورمی

 سازمان و مزایای اجتماعی باشد.



 ۶9۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

 محصوالت 99موقع بودنبه

یک محصول  موقع بودنبه

موفقیت در مدیریت دهنده نشان

کشد تا است که طول می زمانی

 .شودمحصول آماده 

 موقع محصولبه ارائه 

زمان  نشان دهندههستند که  کمی هاییگروه سنجه

 .سفارشات است لین ثبت و تحویشده ب صرف

 محصوالت دسترس پذیری

دسترس پذیری یک محصول 

چند بعدی هستند که  هاییسنجه

دهنده زمان و هزینه صرف نشان

منظور شده توسط مشتری به

باشد. یافتن و تهیه محصول می

ای این حوزه سنجه شاخص عمده

. استها برای مصرف آن

محصوالت با نرخ دسترس پذیری 

یین مصرف کمتری نسبت به پا

محصوالت با نرخ دسترس پذیری 

 .کردباال تجربه خواهند 

 به محصول یدسترس ینههز 

دهنده صرف منابع هستند که نشان هاییگروه سنجه

تأمین محصول دسترسی و از طرف مشتری برای  مالی

 .استمورد نظر 

 به محصول یدسترس یتالش برا 

نگر میزان تالش مشتری هستند که نشا کمی هاییسنجه

عنوان مثال، چه باشند. بهبه محصول می برای دسترسی

تعداد فروشگاه توسط مشتری بازدید شده است تا وی 

 ؟بیابدمحصول مورد نظر خود را 

 به محصول یزمان دسترس 

دهد یک مشتری هستند که نشان می کمی هاییسنجه

. ده استرا صرف کر محصول چه زمانی برای دستیابی به

شود و از زمان این زمان توسط خود مشتری شناسایی می

یک محصول، حتی در صورت عدم اطالع  احساس نیاز به

 د.شو، آغاز میهای مورد نظر آناز ویژگی

 محصول ینههز  محصوالت مصرف

                                                      
11 Timeliness 



 ۶99  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

از  ،میزان مصرف یک محصول

 برای تحقق آن های اصلیشاخص

ها . اگر خروجیاستیک خروجی 

محصوالت ، است تحققنیازمند 

 یا مخاطبانباید توسط مشتریان 

 مصرف شوند.

یک محصول از دالیل عدم مصرف 

توان موارد زیر را یتولیدی م

 برشمرد:

 و تقاضا  کاربردی نیست

 .ندارد

 یستمصرف ن یمناسب برا. 

 یکاف آن به یدسترس میزان 

 .یستن

هستند که میزان هزینه یک محصول  کمی هاییسنجه

 ارزشها باید نسبت بهدهد. این سنجهازار را نشان میدر ب

 مورد توجه قرار گیرد.بازار محصول در 

 مصرفی محصول حجم 

هستند که میزان مصرف یک محصول  کمی هاییسنجه

 دهند.را نشان می

 محصول عرضه 

محصول در  هستند که میزان کلی ی کمییهاسنجه

یاس با میزان در ق و دهددسترسِ مشتریان را نشان می

 .شودتواند تفسیر تولیدی محصول نیز می

 ی محصولتقاضا 

 ای شده ینیبشیپ یتقاضا زانیم سنجش یبرا یکم یهایسنجه

 .باشندمی موردنظر

 محصوالت 91قابلیت دستیابی

 قابلیتها مربوط بهاین حوزه از سنجه

 برای محصولمكانی به دستیابی 

 .باشدکنندگان میمصرف

 یمکان بعداز  ستیابیقابلیت د 

 های جغرافیایی یککیفی هستند که ویژگی هاییسنجه

محصول همچون مکان تولید، مناطق فروش و غیره را 

عنوان مثال آیا محصول در سراسر نماید. بهمشخص می

 یا مختص به و قابل دستیابی است ایران وجود دارد

 مناطق شهری است؟

 یزمان بعداز  قابلیت دستیابی 

                                                      
18 Availability 



 ۶91 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

هستند که میزان زمان مورد نظر برای  کمی هاییسنجه

برای مصرف کنندگان را نشان  محصولیک دستیابی به 

 دهد. مثال یک هفته کاری.می

 محصوالت اثربخشی

کیفی هستند  هاییحوزه سنجه

چندین حوزه ها بهکه خود آن

سنجه کیفی دیگر وابسته است. 

تعریف اثربخشی ها بهاین سنجه

ر راستای یک یک خروجی د

  در قالبکه  پردازدمی کاربرد

 بخشی وات محصول، رضایتتأثیر

 .شودارائه میآن  یفیتک

  یانمشترمحصول بر اثر 

کیفی هستند که اثر محصول بر مشتریان را  هاییسنجه

 دهد.نشان می

 یانمشتر یترضا 

کیفی هستند که میزان رضایت مشتریان  هاییسنجه

 دهد.یهدف از محصول را نشان م

 محصول یفیتک 

کیفی هستند که کیفیت یک محصول  هاییسنجه

 دهند.تولیدی را نشان می



 ۶9۳  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 دامنه سنجه خدمات 8-2-2

 
 دامنه سنجه خدمات 1-1 شکل

 فناوری و اطالعات ها،فرآیند انسانی، نیروی هدفمند کارگیریبه از حاصل دادبرونخدمات، 

 یراستا در و شده( یرونی)ب ذینفع دید از ارزشمند اینتیجهبه  منجر کهاست  سازمان توسط

 . باشد سازمان اهداف تحقق و مأموریت اجرای

 باشند:  یرشامل موارد ز تواندیخدمات مهایی از نمونه

 رسمی هایگواهی و هاشناسنامه صدور همچون شهروندی خدمات 

 غیره و هاپروانه انواع و مالیاتی هاییدگیرس همچونکارها وکسب خدمات 

 کشوری بین همکاری مجوزهای و روادید مثل المللیبین خدمات 



 ۶15 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 خدمات سنجه دامنه 4-1 جدول

 گروه سنجه حوزه سنجه

 تناسب خدمات با هدف

عنوان یک خدمات بهسنجش 

 های چندخروجی شامل سنجه

 فاهداتناسب با بررسی بعدی برای 

. همچون محصوالت، خدمات است

که بر اصلی های باید نیازمندی

را پاسخ  اندها تعریف شدهاساس آن

 .دهند

 خدمتیات خصوص 

گیری انطباق خدمات با کیفی برای اندازه هاییسنجه

ها معموالً باشد. این سنجهوکار میهای کسبنیازمندی

ها تعیین در آن و دوره زمانیغیرعملیاتی هستند 

 تواند شامل موارد زیر باشند:شود که مینمی

o نقاط حضور خدمت مورد نظر 

o ارائه خدمت وسعت 

  و مقررات ینقوانبا انطباق 

کیفی هستند که میزان انطباق خدمات با  هاییسنجه

گیری ها را اندازهو ملزومات آن های قانونیمعیار

 یهاستورالعملشامل دتواند میها نماید. این سنجهمی

 باشد. ساخت

 قابلیت دستیابی خدمات

قابلیت دستیابی یک خدمت تابعی 

. اینکه است از عرضه و تقاضای آن

یک خدمت با چه ظرفیتی ارائه 

شود و در حال حاضر چه میزان می

قرار از این ظرفیت مورد استفاده 

 .گیردمی

ها و تعاریف مرتبط با قابلیت ارزش

یابی خدمات در حوزه کاربرد دست

باید ارتباط مناسبی با حوزه 

قابلیت  های مربوط بهسنجه

 خدمات عرضه 

هستند که حداکثر میزان ارائه  کمی هاییسنجه

تواند شامل کنند که میمشخص را بیان می یخدمت

 پایدار باشد. ینقطه اوج خدمت و میزان خدمت رسان

 ی خدماتتقاضا 

را  فعلیهستند که میزان تقاضای  های کمیسنجه

 دهند.نشان می

 ی خدماتتقاضا پیش بینی 

 یاز بهن از شده بینیهستند که میزان پیش کمی هاییسنجه

 .دهندیک خدمت را نشان می



 ۶1۶  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

ها در دامنه فرآینددستیابی 

 اقدامات داشته باشد.

 خدمات 9۳دسترس پذیری

 هاییپذیری خدمات سنجهدسترس

ه با ترکیب چند بعدی هستند ک

زمان، هزینه و تالش برای دستیابی 

تعریف  به ،خدمات به

پردازد. ها میپذیری آندسترس

پذیری خدمات با سطح دسترس

کاربرد اندک و یا منجر به پایین 

 د.شوننارضایتی باال می

 خدمات به هزینه دسترسی 

دهنده صرف منابع هستند که نشان هاییگروه سنجه

خدمت مورد  به شتری برای دسترسیاز طرف م مالی

 .استنظر 

 خدمات تالش برای دسترسی 

هستند که نشانگر میزان تالش  کیفی هاییسنجه

 عنوانباشند. بهخدمت می به مشتری برای دسترسی

یک خدمت در وبگاه چه  به مثال، کاربر برای دسترسی

 نموده است؟تالش صرف میزان 

 خدماتبه  زمان دسترسی 

دهد یک هستند که نشان می کمی هاییهسنج

را صرف  خدمت چه زمانی مشتری برای دستیابی به

 کرده است. این زمان توسط خود مشتری شناسایی

یک خدمت، حتی در  از زمان احساس نیاز به شده و

، آغاز های مورد نظر آنصورت عدم اطالع از ویژگی

 .شودمی

 15دهیو پاسخ موقع بودنبه

 خدمات

 برای خدمات تقاضا 

                                                      
11 Accessibility 

83 Responsiveness 



 ۶12 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

-یک خدمت و پاسخ بودن موقعبه

مرتبط با دسترس  دهی مناسب آن

 باشد.خدمت می آن پذیری به

هستند که مدت زمان سپری شده  کمی هاییسنجه

که  بین تقاضای یک کاربر از یک خدمت و زمانی

 دهد.خدمت ارائه شده است را نشان می

 خدمات ارائه 

 ارائه در زمانی بعدهنده دی کیفی نشانیهاسنجه

 .دنباشمی )زمان دریافت خدمت( خدمت

 هاالیه فعالیت 8-3

ها به های دولتی برای تبدیل ورودیها و سازمانکه در نهاداست فعالیت در واقع هر نوع اقدامی 

 شود:به سه دسته زیر تقسیم می وهای مورد نظر انجام خروجی

ازمان در س ها و مراحل مشخصیدت ساختاریافته هستند و گامشبه هافعالیتنوع از این  :هافرآیند

طور متداول با یک محرک مشخص آغاز شده و فرآیندها به است.شدهها تعریف آنانجام برای 

 شود. های از پیش تعیین شده به خروجی خاصی منجر میپس از طی مراحل و گام

کوتاه و ماهیت ساختارنیافته دارند. معموال ها دوره اجرایی فعالیتنوع از این  :اقدامات موردی

 ذارتأثیرگد در سازمان نتوانمیو افتند بار اتفاق می تنها یک صورت پراکنده و حتی گاهیبه

ا روبرو هسازمان در مواقع خاص با آن وهستند  نشده بینیپیش معموالً ،هافعالیتاین نوع  .باشند

 .شودمی

دنبال ایجاد بهو مشخص  دارند که در یک ساختار رسمی ان طوالنیها مدت زمپروژه :هاپروژه

 فرآیندصورت به ،ماهیت تکراری ندارند هاپروژهجا که از آن .استها خروجی و نتیجه برای ورودی

 قابل تعریف نیستند. عملیاتی 



 ۶1۹  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

آن  بهربوط های کاری مطور ویژه بر فعالیتبهدامنه دهد هر گانه اجازه میاین تقسیم بندی سه

 سازمان نیز پوشش داده شود.هاِی فعالیت تمامی در عین حالحوزه تمرکز کند و 

 
 هاالیه فعالیت ۳-1 شکل

ت منظور سنجش کارآیی و اثربخشی اقدامابهها گیری فعالیتبا توجه به توضیحات پیشین، اندازه

 .است هاخروجی و هاورودی میان دارمعنی ایجاد رابطههمچنین  وکار ویک کسب



 ۶14 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 هادامنه سنجه پروژه 8-3-1

 
 هادامنه سنجه پروژه ۶5-1 شکل

روژه پ طراحیهنگام باید هر پروژه عملکرد به مربوطهای بر مبنای مفاهیم مدیریت پروژه، سنجه

منطبق بر ماهیت همین طریق در فواصل مشخص بهنیز  گیریاندازه هایرهدوشود.  مشخص

 قابلها یکتا و غیردر پروژه گیریهای اندازههمین جهت اکثر شاخصبه. شودمی تعیینپروژه 

ریزی شده یا چون منطبق بودن با بودجه طرحهم هاییهرچند سنجه، هستنداستفاده مجدد 

 . استگیری ر یک زمان مشخص قابل اندازهارزش کسب شده برای پروژه د

های میان ، فارغ از تفاوتشودمیکه در این مدل مرجع عملکرد در نظر گرفته  هاییگروه سنجه

ار توان انتظهمین جهت نمیبه. هستندقابل استفاده  صورت عمومیبهها هر پروژه با دیگر پروژه

هر پروژه باشد. برای داشتن  بههای مربوط جامع از حوزه سنجه فهرستیداشت که این مجموعه 



 ۶15  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 81های مرسوم مدیریت پروژه همچون دانش مدیریت پروژهشتوان از روچنین نگاه جامعی می

 استفاده نمود.

 تواند شامل موارد زیر باشد:های سازمانی میپروژه

 یعمران هایپروژه  

 شبکه های زیرساخت نوسازی و بازطراحی هایپروژه 

 سازمانی ساختار ازطراحیب هایپروژه 

 سازمانی هایفرآیند سازیبهینه و بازطراحی هایپروژه 

 و توسعه( یق)تحق پژوهشی و علمی هایپروژه 

 هادامنه سنجه پروژه 5-1 جدول

 گروه سنجه حوزه سنجه

 هاکارایی پروژه

بررسی کارایی هر پروژه در  ،هدف

استفاده از منابع تخصیص یافته 

های برای دستیابی به خروجی

 .استمورد نظر 

 پروژهدر  مصرف منابع 

 استشامل حجم منابع مورد استفاده  های کمیسنجه

 . این منابعندایا فعالیت هزینه شده فرآیندکه در یک 

، منابع انرژی و نیروی کار تواند شامل منابع مالیمی

 د.نباش

 پروژهر ی دزمان مصرف 

های یا فعالیت فرآیندزمان صرف شده برای انجام یک 

-اندازه های کمیکه توسط شاخص استغیر تکراری 

 شود.گیری می

 از پروژه ارزش کسب شده 
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 ۶1۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

 تحققدهنده صرف منابع در نشانکه  ی کمییهاسنجه

 .استها های پروژهیافتهدست

 کنترل پروژه

سطح کنترلی که برای یک پروژه 

کننده تعیین یشود عاملمی اعمال

در میزان کارایی و اثربخشی پروژه 

 هایاز دیدگاه دستیابی به خروجی

 .است آن حیطه مربوط به

 پروژه82ییپاسخگو 

که مرتبط با چارچوب پاسخگویی  استای کیفی سنجه

 .باشدهای عملیاتی سازمان میو نیازمندی

 پروژه 83ممیزی یتقابل 

تا چه  پروژهدهد یک که نشان می استشاخصی کیفی 

 سازمانهر  های تعریفیشاخص براساس و بودهمیزان شفاف 

 .شودتعیین میدهی در موضوع شفافیت و گزارش

 پروژه 84یریتطابق پذ 

با  پروژهشاخصی کیفی است که میزان تطابق یک 

های سازمانی، قوانین و مقررات، سازمان و سیاست

 دهد.را نشان می آن یپورتفولیو

 پذیری پروژهوفق

 یک پروژه چابکی های کمیسنجه

 یک پروژه با . چابکیاست

های موضوعی در حوزه شاخص

های سازمان تعریف فعالیت

 .شودیم

 

 پروژه پوشش  پیچیدگی پروژه
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 ۶19  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

 ها یکپروژه گیری پیچیدگیاندازه

گیری در راستای اندازه گام اصلی

. از استهر پروژه  ریسک درونی

 گیریاندازه، ارزیابی فرآیندطریق 

در  باعث ایجاد آگاهی پیچیدگی

های مربوط به پروژه تصمیم گیری

 .شودمی

دهنده حوزه پوشش یک که نشان استکیفی  شاخصی

. این شاخص است سازمانهای پروژه نسبت به برنامه

و ریسک اهمیت دارد.  هنگام اندازه گیری پیچیدگی

 غیر ریسکیجاد باعث ا سازمانهای گسستگی برنامه

 .است ،یک پروژه شدنکاربردی 

 پروژه مورد نیاز 85یسازیاختصاص 

های ها و پیش شرطهای کیفی که سطح مهارتسنجه

مورد نیازِ غیر ذاتی برای انجام یک پروژه را تعریف 

پذیری پروژه با میزان انطباقها . این سنجهنمایدمی

 .دکنها را مشخص میقوانین و مقررات و سازوکار

 ریسک پروژه

 که میزان هستندهای کیفی سنجه

در معرض خطر بودن یک پروژه را 

ها د. این شاخصننمایمشخص می

توسط چارچوب مدیریت ریسک 

 .شونددر سازمان تعریف می

 پروژه شکست یسکر 

که میزان شکست یک پروژه با  هستندهای کیفی سنجه

هد. این درا نشان می آن های مربوط بهتوجه به ورودی

 ها ها در شناسایی عوامل شکست و موفقیت پروژهسنجه

 .هستندگذار تأثیر
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 ۶11 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 دامنه سنجه اقدامات موردی 8-3-2

 
 دامنه سنجه اقدامات موردی ۶۶-1 شکل

 به احساس با توجه ودولت وکار در کشور و در نهادهای تغییرات مداوم در محیط کسبفضای  در

 این نوع از بهها، ضروری است در مدل مرجع عملکرد در بسیاری حوزه اقدامات موردینیاز به 

 ،شودهای مختلف کشور دیده نمیها و نهادهای بلندمدت سازمانریزیکه در برنامهاقدامات 

بی نحوه و ارزیا تعریفجهت آمادگی در به. از همین منظر، کرد توجهطور ویژه و جداگانه به

صورت  الیههای این از سایر دامنه اقدامات موردیمدیریت این نوع اقدامات، جداسازی دامنه 

 می پذیرد.



 ۶1۳  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 

 دامنه سنجه اقدامات موردی ۱-1 جدول

 گروه سنجه حوزه سنجه

 کارایی اقدامات موردی

های ها، سنجهدر حوزه فعالیت

دهنده میزان زمان و ارآیی نشانک

منابعی است که برای انجام یک 

علت به فعالیت صرف شده است.

گونه  این تعریف نشدهماهیت 

استفاده از اطالعات  ،هافعالیت

ها یا فرآیندکارآیی برای بهبود 

ها ها و ورودیارتباط میان خروجی

 باشد.امکان پذیر نمی

 موردیدر اقدامات  صرف منابع 

در اجرای یک  آنچههر باشند کهمی کمی هاییهسنج

را نشان  استمورد استفاده واقع شده فعالیت موردی

، مواد، انرژی و نیروی کار شامل منابع مالی ودهند می

 .هستند

 موردیدر اقدامات  صرف زمان 

که میزان زمان مورد استفاده برای  است کمی یاسنجه

 .کندگیری میازهرا اند تکمیل یک فعالیت موردی

 ایمنی اقدامات موردی

 است ایسنجه ،ایمنیِ یک فعالیت

 خطر بودن آن که میزان در معرض

های فعالیت نسبت به خروجی را

 دهد.نشان می

 

 پیچیدگی اقدامات موردی

 یک ،فعالیت ارزیابی پیچیدگی

ریسک ضرورت در راستای بررسی 

اقدامات یا شکست به  منجر

باشد که مربوط به می هاییفعالیت

 یک عملکرد سازمان هستند.

 موردیاقدامات  پوشش 

 هاییمربوط به تعداد زیرفعالیتکه  یهایسنجه

ها آن که یک فعالیت برای تکمیل شدن به باشندمی

 وابسته است.

 موردیاقدامات  کاربرد یتقابل 



 ۶۳5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

که میزان دشواری یادگیری  هستندکیفی  هاییسنجه

نان با یک فعالیت برای انجام درست و یا تعامل کارک

 د.کننگیری میآن را اندازه

 موردیی در اقدامات قابلیت بازنگر 

دام اقکه قابلیت بازنگری  هستندکیفی  هاییسنجه

ها از دیدگاه باز دهد. این سنجهموردی را نشان می

میزان ها نشانگر فرآیند طراحی و باز مهندسی

 .است موجود اقدامات موردیپیچیدگی 

 

  



 ۶۳۶  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 دامنه سنجه فرآیندها و عملیات 8-3-3

 
 دامنه سنجه فرآیندها و عملیات ۶2-1 شکل

ر منظوبه، این نوع از عملیات سازمانی، شوندها تکرار میصورت متناوب در سازمانبه، هافرآیند

 صورت مکتوب در سازمان وجود دارند. شدن به های یکسان در هر بار اجرادستیابی به خروجی

رای ب ،هافرآیند و پیچیدگی قابلیت دستیابی، 86پذیری ارزیابی هدفمند از کارآیی، اثربخشی، اتکا

، نیازمند درک درست از فرآینداز دیدگاه  ،هارابطه میان ورودی و خروجی آنبهدستیابی 
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 ۶۳2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

ها و همچنین ها، امنیت آنفرآیندبلوغ  سطحبهدستیابی در که  استهای سازمان فرآیند

ک قابل تعریف در ی هایفرآیندمونه نبرخی از . باشد مؤثر  تواند بسیارها میفرآیندپذیری وفق

 :استشرح زیر بهسازمان 

 فاوا ینگهدار فرآیند 

 فاوادر حوزه  ییراتتغ یعو توز یریتمد فرآیند 

 خدمات ینگهدار هایفرآیند 

 یالم یریتمد هایفرآیند 

 یسازمان یانهسال یهاگزارش 

 ها خانهگزارش به وزارت مانند) یباالدست های گزارش تهیه و ارائهمربوط به  هایفرآیند

 (یجمهور یاستو نهاد ر

 دامنه سنجه فرآیندها و عملیات 9-1 جدول

 گروه سنجه حوزه سنجه

 ا و عملیاتهفرآیندکارایی 

ها و فرآیندکارآیی از دیدگاه 

یک قیاس چند  ،سازمان عملیات

های ها و خروجیاز ورودی همتغیر

در طول زمان مشخص  فرآیندیک 

های عمومی شامل . سنجهاست

ها و میزان خروجی بر فرآیندچرخه 

 .است فرآیندحسب واحد ورودی 

 ها و عملیاتفرآینددر  مصرف منابع 

 راهای مورد مصرف حجم ورودی هک کمی هاییسنجه

 .دهندنشان می فرآینددر طول یک دوره از 

 ها و عملیاتفرآیند زمان چرخه 

هستند که میزان زمان مورد نیاز  کمی هاییسنجه

 دهد.ها را نشان میفرآیندبرای تکمیل یک چرخه از 

 ها و عملیاتفرآیند حجم 

 هایهستند که میزان حجم خروجی های کمیسنجه

 د.ندهتولیدی در یک زمان مشخص را نشان می

 ها و عملیاتفرآیندیی پاسخگو  ها و عملیاتکنترل فعالیت



 ۶۳۹  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

ا هفرآیندکنترل  میزان گیریاندازه

هنگام بررسی استفاده  و عملیات

گذاری اشتراکها یا بهمجدد از آن

ها و با دیگر دستگاه فرآیند

ها برای هر نهادی حایز سازمان

 .استاهمیت 

ولیت و ؤدهد مسکیفی که نشان می هاییسنجه

تا چه میزان شفاف  فرآیندمربوط به یک  اتاختیار

 تعریف شده است.

 ها و عملیاتفرآیند ممیزی یتقابل 

دهد تا چه میزان کیفی که نشان می هاییسنجه

های مورد نیاز برای ها شفاف هستند و شاخصفرآیند

تدوین  ندفرآیهای مستندسازی و ذخیره تاریخچه

 اند.شده

 ها و عملیاتفرآیندیری تطابق پذ 

با  فرآیندکیفی که میزان تطابق یک  هاییسنجه

های دولتی را نشان و سیاست آن یسازمان، پورتفولیو

 دهد.می

ها و فرآیندقابلیت دستیابی 

 عملیات

ها و فرآیندقابلیت دستیابی 

یک ویژگی چندگانه از  ،عملیات

که در  ستا ها و عملیاتفرآیند

ها طراحی و عملکرد بهینه سیستم

سزایی دارد. و خدمات نقش به

ظرفیت موجود و در دسترس 

های فرآیندها و عملیات از ویژگی

مهم عملکردی فرآیندها محسوب 

 شود.می

 ها و عملیاتفرآیندیت ظرف 

دهد چه تعداد چرخه نشان میکه است  شاخصی کمی

 تواندنابع موجود میبا توجه به م ها و عملیاتفرآینداز 

 اجرا شود.

 ها و عملیاتفرآیندیری کارگبه 

ها و فرآیندکه میزان اجرای  است ی کمییاه سنجه

نگهداری شده نشان  و صورت مصرف شدهبهرا  عملیات

 دهد.می

 ها و عملیاتفرآیندی دهپاسخ 

ای کیفی است که میزان فواصل بین اجراهای سنجه

وکار های کسبزمندیرا با توجه به نیا فرآیندیک 

 کند.تفسیر می



 ۶۳4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

 ها و عملیاتفرآیندپیچیدگی 

 های مرتبط با پیچیدگیسنجه

از دیدگاه  ها و عملیاتفرآیند

ارزیابی ریسک یک فعالیت یا 

ها بسیار برای سازمانکه  فرآیند

حایز اهمیت است. در این ارزیابی 

 گیری پیچیدگیاست که اندازه

مات و از اقدا باعث ایجاد آگاهی

 .شودمی راهبردیتصمیمات اخذ 

 ها و عملیاتفرآیند 81یگسستگ 

 یندفرآای کیفی است که میزان گسستگی یک سنجه

این سنجه  دهد.ها نشان میفرآینداز دیدگاه زیر را 

و اینکه از لحاظ  فرآیندهای مجزای یک میزان فعالیت

با یکدیگر دارند را درنظر  زمانی و اجرا چه ارتباطیهم

 گیرد.می

 ها و عملیاتفرآیند 88یپوشانندگ 

ر د فرآیندشاخص کیفی است که میزان پوشانندگی 

وکار را نشان یک کسب عملیات کالنارتباط با حیطه 

ه ک فرآیندها ریسک گسستگی یک دهد. این سنجهمی

 کالن فرآیندباعث ایجاد اختالل در ارائه خدمات و 

 د.ننماییگیری ماندازه ،شودمیرا  آن مربوط به

 ها و عملیاتفرآیندبودن  یژهو 

مورد نیاز  انحصاری بودن ویژگی هایکیفی از  شاخصی

 ها وفرآیندبرای اجرای بهینه و منطبق با اصول و قوانین 

 باشد.می عملیات

 ها و عملیاتفرآیندی کاربر 

ری توانایی یادگی دهندهنشانکه  هستندی کیفی یهاسنجه

در  ها و عملیاتفرآیند آن کارگیریکارکنان و میزان به

 .باشدمی های جاری سازمانفعالیتحیطه 

 ها و عملیاتفرآیندی در بازنگر 
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 ۶۳5  تشریح مدل مرجع عملکرد:  هشتمفصل 

 

 گروه سنجه حوزه سنجه

ها رآیندفکه قابلیت بازنگری  هستندکیفی  هاییسنجه

ها از دیدگاه دهد. این سنجهرا نشان می و عملیات

 ها نشانگر میزانفرآیند بازطراحی و بازمهندسی

 .هستندموجود  اتها و عملیفرآیند پیچیدگی

 ها و عملیاتفرآینداتکاپذیری 

 ها و عملیات،فرآیندپذیری  اتکا

ها فرآیندمیزان اجرای بدون خطای 

 باباشد که در حوزه کاری می

-های تداوم و پایداری اندازهفاکتور

 شوند.گیری می

 ها و عملیاتفرآیند تداوم 

 جامدر ان فرآیندای کیفی است که میزان توانایی سنجه

مستقل از میزان حجم  و صورت مداومها بهفعالیت

 دهد.را نشان می ها کاری آن

 ها و عملیاتفرآیندیداری پا 

که نرخ خطا یا عدم  هستند کمی هاییسنجه

منبع این ، دهدرا نشان می فرآیندپاسخگویی یک 

تواند می است و هافرآیندخود  خطاها وابسته به

 د.باش خطاهای فردی یا سیستمی

 ها و عملیاتفرآینداز  یمند یترضا 

و کیفی هستند که میزان شکایات از  های کمیسنجه

گیری ی را اندازهفرآیندطرف کاربران در هر حوزه 

رضایت کاربران از خروجی  میزانها . این سنجهکندمی

 .دهدمیرا نشان  فرآیندو نحوه انجام هر 

  ها و عملیاتفرآیند 1۳پذیریوفق

ها یک ویژگی فرآیندپذیری وفق

کیفی چندگانه از انعطاف پذیری، 

 ها و عملیاتفرآیندیری انعطاف پذ 

 امکانکه انعطاف پذیری و  هستندکیفی  هاییسنجه

 هافرآیندهماهنگ با سایر  وهمگام  ،فرآیندتغییر یک 

 کنند.را اندازه گیری می
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 گروه سنجه حوزه سنجه

قابلیت بکارگیری دوباره و 

 باشد.می استانداردسازی آن

 ها و عملیاتفرآیند دوباره یریکارگبه یتقابل 

ک کارگیری یکه قابلیت به هستندکیفی  هاییسنجه

های جایگزین را نشان برای تولید خروجی فرآیند

 دهد.می

 ها و عملیاتفرآیندی استاندارد ساز 

های مورد که استانداردهستند کیفی  هاییسنجه

 .دهدرا نشان می فرآیندیک  حمایت و اجرا شده

 ها و عملیاتفرآیندبلوغ 

اطالعات گوناگونی جهت 

ها فرآیندگیری میزان بلوغ اندازه

که با ارتباط  شودآوری جمعباید 

ها های مختلف سنجهمیان گروه

 آیند.دست میبه

و  فرآیندمیزان بلوغ یک 

روش وابسته به های آنسنجه

ه ک استو نحوه الگوبرداری  شناسی

ها و دفرآین برای سنجش آن

شود. این کار برده میبه عملیات

اطالعات نیازمند ذخیره سازی در 

 .استهر شاخص و سنجه 

 ها و عملیاتفرآیند استاندارد 

 میزان بلوغ یک که توصیف گر هستندهای کیفی سنجه

 باشد. همههای همان صنعت میبر اساس استاندارد فرآیند

باشند. یها نیازمند یا دارای یک مدل بلوغ نمفرآیند

های بلوغ را برای بهبود توانند شاخصها میسازمان

 .سازمان استفاده نمایند های درونیفرآیند

 ها و عملیاتفرآیندیسک ر  ها و عملیاتفرآیندامنیت 

بدون خطر و  در اجرای کهباشند کیفی می هاییسنجه

کارگیری دارند. قابلیت به فرآیندیک  فاقد ریسک

 ل موارد زیر باشد:تواند شامریسک می

o نیروی انسانی یسکر 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

o اهیبه خروج یابیدست یسکر 

o فرآیند یاجرا یندرح یدرون یسکر 

 ها و عملیاتفرآیندی در خصوص یمحر 

دهنده انطباق کیفی هستند که نشان هاییسنجه

. استهای حریم خصوصی با قوانین و استاندارد فرآیند

های فرآیندها نشانگر این هستند که این سنجه

هستند که  سازمانی تا چه میزان نیازمند اطالعاتی

 تأثیر توانند حریم خصوصی افراد را تحت می

 قراردهند.

 ها و عملیاتفرآیندی دسترس 

کیفی هستند که میزان و نحوه دسترسی  هاییسنجه

 د.نگیرها را از دیدگاه امنیت در نظر میفرآیندبه 

 هاالیه ورودی 8-4

در نظر گرفت:  صورت کلیبهها را از ورودی گروهتوان سه نوع فعالیت میهر  مربوط به در حوزه

ورودی در مدل مرجع عملکرد  الیههای جهت کاربردی بودن، سنجهبهزمان، نیروی کار و پول. اما 

نوعی در هر  طور عمومیبههای دولتی و که در سازمان شدههای دیگری تقسیم بندی به دامنه

 شوند.در نظر گرفته می هامنابع مورد نیاز برای انجام فعالیتوان عنبه کاروکسباز 
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 هاالیه ورودی ۶۹-1 شکل

ها اول یا همان ورودی الیه، مدل مرجع عملکرد شرح داده شددر صورت خالصه بهطور که همان

تواند در هر سازمان و نهادی است که می منابعی تمامی نمایانگرباشد که می 13-8 شکل هیبش

ور طبهآن های دامنهو  الیهبندی مربوط به این یک ورودی در نظر گرفته شود. دستهعنوان به

ها هرا پوشش خواهد داد. این دامن استهای دولتی مدنظر مواردی که در سازمان جامع تمامی

های مربوط به هرکدام در جدول و گروه سنجهشده های بعدی توضیح داده در بخش تفصیلبه

 .شودذکر میمربوطه 
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 دامنه سنجه منابع انسانی 8-4-1

 
 دامنه سنجه منابع انسانی ۶4-1 شکل

قرار  نهاد و سازمان اختیار درها نجام فعالیتبرای ا که است کاری نیروی مربوط به منابع انسانی

 الیح در .است سازمان در حاضر کار نیروی هایهزینه تمامی شامل انسانی منابع هزینه. گیردمی

یت قابلعنوان یک سرمایه دانشی در اختیار سازمان است، بهسازمان  بع انسانیمنا تخصص که

در این  .شودبرای سازمان قلمداد می نوان یک نقطه اتکاعبهدر بازار کار  نیروی انسانی دستیابی

 عنوان مثالی از این دامنه در نظر گرفت:توان موارد زیر را بهالیه از مدل مرجع عملکرد می

 سازمان در حاضر کار نیروی میزان 

 کار بازار در موجود کار نیروی میزان 

 سازمان کارکنان تخصص 
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 سازمان انسانی نیروی هزینه 

عنوان یک ورودی در مدل مرجع عملکرد نیازمند شناخت کامل و یکپارچه به نابع انسانیدرک م

که هزینه باشد. در حالیها میریق فعالیتها از طتبدیل منابع ورودی به خروجی از چگونگی

 تأثیر تحت ،ورودی مشخصی حجمعنوان خروجی حاصل از بهها را کارآیی خروجی منابع انسانی

ها را دستخوش تغییر اثربخشی و سودمندی آن های منابع انسانیدهد، تخصص و مهارتیقرار م

ط طراحی و مدیریت پیش شر همین جهت درک درست و جامع از منابع انسانیبهخواهد کرد. 

 .استکاری مورد نیاز وهای کسبفعالیت

 

 سنجه منابع انسانیدامنه  1-1 جدول

 گروه سنجه حوزه سنجه

 هزینه منابع انسانی

 انسانی منابع به مربوط هایهزینه

 مالی هایهزینه بیشترین اغلب

در ارائه  هاسازمان که هستند

، هاانجام فعالیتو  هابرنامه

 .شوندمتحمل می

 شاخص انسانی، منابع هایهزینه

 کارایی گیری اندازه کلیدی

 هایبرنامه و ازمانس هایفعالیت

 هایفرآیند ، زیرااست دولت

 برای ،هابرنامه ارائه پشتیبان

  13و استخدام یابیکارمندهزینه 

 یفرآیندغیر منابع مالی ارزش از کمی هایسنجه

ع انسانی هزینه استخدام و اکتساب مناب در هستند که

ها هزینه اجرای مصاحبه لذا در این سنجه .شوندمی

عنوان بخشی از فرآیند استخدام لحاظ استخدامی به

 :است زیر موارد شامل خارجم و هاهزینه این شود.نمی

o استخدام آگهی هایینههز 

o خدمات استخدامی هاینههز 

o یثبت و مستندساز یهاینههز 

 انسانی منابع جبران خدمات 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 و سازیپیاده توسعه، طراحی،

و نیازمند به منابع  وابسته ؛تداوم

 انسانی هستند.

 منابع هایدرک مجموع هزینه

 دهدمی اجازه به سازمان انسانی

 ارک نیروی مؤلفه مخارج دقیقا که

 و عیینت را سازمان فرآیند یک

 .کند محاسبه

 حفظ و ءابقا از ناشی مالی هایهزینه کمی هایسنجه

 کامل هایهزینه بایستها میهسنج. باشندکارکنان می

 :برگیرند در ت،اس زیر موارد شامل که را خدمات جبران

o حقوق 

o یبازنشستگ 

o استحقاقی هاییمرخص 

o خدمات جبران بسته هایمؤلفه یرسا 

 های کسب مهارت هزینه 

دهنده ارزش مالی منابعی که نشان هایی کمیسنجه

 مهارت کسب از اطمینان حصول برایکه سازمان  است

 انجام برای کارمندان صالحیت احراز و نظر وردم

 .کندیصرف م هایشانفعالیت

 تخصص منابع انسانی

گیری تخصص کارکنان اندازه

بصورت کمی، بسیار مشکل است. 

درک تخصص کارمندان سازمان، 

ریزی تداوم کار و همینطور برنامه

 راگ. کندنیروی کار را تسهیل می

 شده داده اختصاص انسانی منابع

 درستیلت بهدو هایبرنامه ارائهبه 

ربه آموزش ندیده باشند و یا تج

الزم را کسب نکرده باشند، 

 احتمال با نیاز مورد هایخروجی

 عمل نظر مورد سطح در باال،

 این، بر عالوه. کرد نخواهند

 اهتجربه و مهارت 

های کیفی از آموزش غیررسمی )در محل کار( و سنجه

 یا سازمان در استخدام دوره در کارکنان که هاییمهارت

 .اندکرده کسب قبلی شغل

 انسانی منابع آموزش 

 توسط که سازمان یک در آموزش از کیفی هایسنجه

رسمیت شناخته ای تایید یا بهسسه حرفهؤد یا منها

 نشده است. مانند:

o یدر ادارات دولت یتیمنآموزش ا 

o اطالعات و  فناوری یآموزش مقدمات

 ارتباطات

o آموزش تدارکات و قرارداد 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 کارکنان تخصص دانستن

 یک به شده داده اختصاص

 عملکرد سطح توضیح در ،فرآیند

 همینظور و فرآیند آن کارایی و

کیفیت خروجی آن بسیار مهم 

 است.

 انسانی منابع 11هاییتصالح 

 هایهایی کیفی از آموزش رسمی و صالحیتشاخص

 تنها نه هان شاخصای. است کارمندان توسط شده احراز

 بلکه شوند،می شامل را سازمان هزینه با هایآموزش

 .گیردبرمی در نیز را سازمان از خارج هایآموزش

 قابلیت دستیابی به منابع انسانی

قابلیت دستیابی و در دسترس 

عنوان یک بودن منابع انسانی به

 اینکه از استای ورودی، سنجه

 برای کارمندان کار مقدار چه

 قابل سازمانی، فرآیند اجرای

ست. قابلیت ا اده و مهیااستف

 بودن، یکدستیابی و در دسترس 

ویژگی کمی چند متغیره است که 

 کارمند کار حجم کل) "ظرفیت"

 "کارگیریبه" با را( دسترس در

 توسط شده انجام کار حجم)

 .کندمی مقایسه( کارمند

دانستن در دسترس بودن نیروی 

نی، مدیریت کارآمد انسا

ها، پروژه را در "ظرفیت"

 انسانی یت منابعظرف 

 اختصاص کار مقدار حداکثر از هستند کمی هاییسنجه

 اطالعاتی منابع. فرآیند یکبه  کارمندداده شده یک 

 :است زیر موارد شامل متغیر این برای

o کار در  یکارمند برا یککه  یکل ساعات

 دسترس است.

o در حالت تمام وقت، که  یساعات کار

و کارها  اقدامات یمعادل آن دستمزد برا

 .شودیپرداخته م

o در حالت پاره وقت، که  یساعات کار

اقدامات و کارها در  یکارمند برا

 دسترس است.

  انسانی یری منابعکارگبه 

 انجام برای که کارمندان کار از هستند کمی هایسنجه

 نیروی یک کارگیریبه. اندزرو شدهر یا مصرف کارها،
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 اههای عملیاتی و فعالیتفرآیند

 .کندمی تسهیل

 یک در خدمت به که اوست وقت از مقداری انسانی،

 .شودمی اختصاص داده سازمان فعالیت و اقدام

 دامنه سنجه داده و اطالعات 8-4-2

 
 دامنه سنجه داده و اطالعات ۶5-1 شکل

و نیروی کار  چون منابع مالیهای سازمان همعنوان داراییبهدر عصر حاضر که داده و اطالعات 

ای در یک سازمان نیازمند شوند، اطمینان خاطر از استفاده کارا و اثربخش از منابع دادهد میقلمدا

ه است ک هایی. کارآیی و اثربخشی در استفاده از اطالعات نیازمند شناخت دادهاستتوجه خاص 
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سازمان داده ها در  داده و اطالعات است. پایش معنی بهکه خود  سازمان در اختیار دارد. شناختی

 تواند شامل موارد زیر باشد:عنوان منابع ورودی میبه

 (ی)تراکنش سازمان عملیاتی هایفعالیت به مربوط هایداده 

 سازمان مالی هایداده 

 دانشی و فردی نظر از کارکنان به مربوط اطالعات و هاداده 

 ،کیفیت ،های هزینههها برای پایش داده و اطالعات در حوزعمده معیارهای مورد نیاز در سازمان

 گیرد.داده و اطالعات قرار می 12پذیری و مرتبط بودندسترس

 دامنه سنجه داده و اطالعات ۳-1 جدول

 گروه سنجه حوزه سنجه

 هزینه داده و اطالعات

داده و اطالعات نیز مانند سایر 

 زمانسا به مالی هایمنابع، هزینه

 هاییهزینه. کندمی تحمیل

 تولید، اکتساب، چونهم

 هایهزینه. امحا و 13نگهداشت

 بوده متغیره چند اطالعات، و داده

 مستلزم ها،آن کامل درک و

 متغیرهایی هایگیری هزینهاندازه

  اطالعاتو  داده 14اکتسابهزینه 

 هزینهکه مقدار منابع مالی  تندهس کمی هاییسنجه

شده برای تهیه داده )خرید یا تولید داده( با هدف 

 ار سازمان عملیات و دولت هایپشتیبانی از ارائه برنامه

 موارد شامل توانندمی تهیه هایهزینه. کنندمی بیان

 :شوند زیر

o از طرف سوم داده و اطالعات یدخر 

o یهافعالیت به مربوط میدانی هایینههز 

 داده کسب
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13 Sustainment 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 هاسنجه گروه ستون در که است

 .شودمی مطرح

o هایشرکت به قانونی هایپرداخت 

 مناقصه هایفرآیند در درگیر مشاوره

o هایمایشچاپ پ یهاینههز 

  داده و اطالعات نگهداشتهزینه 

هستند که بیانگر میزان منابع مالی  کمی هاییسنجه

 هایمصرف شده برای فعالیت های نگهداری از دارایی

 .است سازمان اطالعاتی

  داده و اطالعات امحاهزینه 

 صرف مالی منابع خصوص در هستند کمی هایسنجه

 ها،سنجه گروه این هایهزینه. هاداده امحای در شده

 :است زیر موارد شامل

o کاغذ یاطالعات رو یمنکردن ا یزریزر 

o اطالعات و  فناوری یزاتتجه امحای

ارتباطات که اطالعات حساس را نگه 

 (DAT15HDD ,16) .داشتندیم

o فیزیکی انتقال با مرتبط یهاینههز 

 (ایمن پیک) هانسازما بین هاداده

 کیفیت داده و اطالعات

 چارچوب در کیفیت هایسنجه

به  توانندمی عملکرد، مرجع مدل

 برای زیر موارد ریسک ارزیابی

 عاتداده و اطال پایداری 

 هایشکاف دهندهنشان هستند کیفی هاییسنجه

 زمانی هایسری بر مبتنی اطالعات و هاداده در موجود

 هابا استفاده از آن مرتبط هایریسک توصیف و
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 اقدامات ورودی عنوانبه هاداده

 .شوند تفسیر و تعبیر سازمان،

 هاداده 11نادرست بودن 

 هاداده 18ننامناسب بود 

 هاداده 11نامرتبط بودن 

 هامحرمانه بودن داده 

ها و اطالعات، ناظر محرمانگی داده

ها عدم واگذاری و افشای آنبه

برای افراد بدون صالحیت یا 

ها پس از حمالت افشای آن

. محرمانگی برای هر استای رایانه

دو نوع داده )ساکن و در جریان( 

 مطرح است.

 داده و اطالعات 133یتتمام 

 در موجود هایشکاف از هستند کیفی ییهاسنجه

 هاسازمان استفاده مورد که( زمانی سری غیر) هاییداده

 تاس ممکن که ریسک گونه هر توصیف و گرفتند قرار

 تحلیل این نوع از. باشد هاداده آن از استفاده با مرتبط

ک کم هاداده از اطمینان کلی ارزیابیبه  هاریسک

 کند.می

 داده و اطالعات 131یانجر 

داده اخذ تاریخ و زمان که باشندمی کمی هاییسنجه

سنجه چنین. دکننمی ثبت را "زمان به حساس" های

 132اطمینان و شاخص داده کیفیت دهیشکلبه هایی

 پیمایش نتایج مثال، طوربه. کنندمی کمک هاداده

 اتخاذ قبل، برای سال سه به مربوط مشتری رضایت

 یفناور گذاریاتژیک مرتبط با سرمایهاستر تصمیمات

ولی ممکن است  ،اطالعات و ارتباطات مفید نخواهد بود

 ت موجود ما باشد.که همه اطالعا

 داده و اطالعات یدرست 

                                                      
11 Inaccuracy 

18 Inappropriateness 

11 Irrelevancy 

133 Completeness 

131 Currency 

132 Confidence 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 و داده جزئیات درجه که هستند کیفی ییهاسنجه

 زیر شیوه دو هر به را سازمان در استفاده مورد اطالعات

 کند.می توصیف

o  عنوان یک ورودی مستقیم برای بهصحت داده

 .خروجی تولید شده

o  های فرآیندعنوان یک راهنما در بهدرستی داده

 .کندتولید میوجی را کاری که خر

 133داده و اطالعات یپاکساز  

دهنده کیفیت هستند که نشان هاییمجموعه سنجه

های سازی دادهانتقال و پاک زمینهداده و اطالعات در 

و  ها که هم کمی. این سنجهاستها در سازمان قدیمی

ها را سازی دادهتوانند جریان پاکمی هستند،هم کیفی 

 ارزیابی موردیدگاه کارآیی و اثربخشی در سازمان از د

 قرار دهند.

 داده و اطالعات یمحرمانگ 

 سنجه هایی کیفی هستند که بیانگر سطح محرمانگی و

میزان نیاز داده و اطالعات مربوطه به اندیشیدن 

 .ی استتمهیدات امنیت

 پذیری داده و اطالعاتدسترس

 اطالعات و هاداده پذیریدسترس

 ورودی یک انعنوبه که زمانی)

 گیری اندازه با ،(شودمی سنجیده

 داده و اطالعات یسازداستاندار 

 و هاهداد پذیریسطح تطابق به هایی کیفی مربوطسنجه

 هاسازمان. استشده  شناخته استانداردهای با اطالعات

 با دارند، هک اطالعاتی و هاداده پذیریتطابق از باید

                                                      
133 Data Cleansing 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 استانداردسازی سطح سنجش و

 تعیین زیرین، الیه هایداده

 .شودمی

 پذیریآگاهی از دسترس

 سازمان، یک ایداده هایدارایی

 اشتراک سهولت میزان تعیینبه

 کمک هاسازمان بین هاداده

طور مشخص ینهم. کرد خواهد

 رقاد هاآن آیا که کندمی

 هایداده از مجدد استفادهبه

 اقدامات از پشتیبانی برای موجود

 .نه یا هستند سازمان جدید

 میزان ترتیب، اینبه. باشند آگاه استانداردها

 دانست. خواهند را هایشانداشته پذیریدسترس

 بودن داده و اطالعات مرتبط

سنجیدن میزان مرتبط بودن 

 و موضوعی فرآیند یک ها،داده

 حصول به معطوف که است ذهنی

 است هاییداده ز تناسبا اطمینان

 مورد نیسازما اقدام یک در که

 ایهویژگی. گیرندمی قرار استفاده

 مرتبط" ارزیابی در که هاییداده

 زا شوندمی تلقی اهمیت با "بودن

 از و دیگر سازمان به سازمانی

متفاوت  دیگر، اقدامبه  اقدامی

 بین مشترک ویژگی تنها. است

ه داد "بودن مرتبط" هایشاخص
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 هاآن که است این هادر سازمان

 در که هستند فیکی هاییسنجه

 قرار استفاده مورد که سازمانی

 .شوندمی تعریف اند،گرفته

محدودی  های همین دلیل راهبه

 مرتبط"چیستی  برای تعیین

 هیچ عمل در ووجود دارد  "بودن

 انواع مورد در راهنمایی

 هایداده تعیینبه که هاییسنجه

کنند وجود ط کمک میمرتب

دلیل به "بودن مرتبط"ندارد. 

 مرجع مدل اهمیت این موضوع در

 و است شده گنجانده عملکرد

 شاخص تعریف باید هاسازمان

 .دهند قرار مدنظر را آن برای
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 دامنه سنجه فناوری 8-4-3

 
 دامنه سنجه فناوری ۶۱-1 شکل

-ها و زیرساخت، نرمافزاروط به سختهای مربحوزه ،عنوان یک ورودی در هر سازمانبه فناوری

 گیرد:میو مواردی همچون اقالم زیر را دربر هاافزار
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 و سرورها یشخص هاییوترشامل کامپ یانشرا یزاتتجه 

 شبکه و مخابرات هاییرساختز 

 یسازمان یاو  یتجار یهافزارامنر 

 یآالت ادارینماش 

 یعلم یزاتتجه 

صورت جامع و کامل در بهک سازمان از دیدگاه فناوری های یتجهیزات و تشریح کامل ورودی

 شود.دیده می مدل مرجع فنی

بر فناوری، نیازمند شناخت  عبارت دیگر عملکرد مبتنیبهدرک درست از اثربخشی و کارآیی، 

یک از که هر استی فناوری برای سازمان پذیردسترسپذیری و ، اتکاقابلیت دستیابیها، هزینه

 .استشدهمدل مرجع عملکرد لحاظ  ی مربوطه درهاتدوین گروه سنجه در این وجوه

 دامنه سنجه فناوری ۶5-1 جدول
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 هزینه فناوری

هزینه فناوری یک کلید تعیین 

 عملکرد ارزیابی درکننده 

ی و فناور آن روی بر گذاریسرمایه

طور عملکرد کلی سازمان در ینهم

تحقق بخشیدن کارا به 

 است ثر برای دولتؤدستاوردهای م

متغیره  یک ویژگی چندکه 

 .باشدمی

درک کل هزینه فناوری نیازمند 

 اقالم به مربوط هایسنجش هزینه

 .باشدمی زیر

 یفناور دست آوردنهب 

 )اکتساب(

 از آن )نگهداشت( ینگهدار 

 یفناور یریکارگبه 

 134یط فناوراسقا 

 امحا یا و( افزار)سخت

 135(افزارنرم)

  فناوری اکتسابهزینه 

 تهیه و تدارک مالی هایاز هزینه کمی هاییسنجه

 که سازمان یک در( غیرانسانی هایهزینه) فناوری

 .شوندمی زیر موارد شامل حداقل

o افزارسخت یدخر یمتق 

o افزارنرم مجوز )لیسانس( هایینههز 

o قابلیت کسب برای تیپرداخ هایینههز

 فناوری یک های

  فناوری نگهداشتهزینه 

 غیر) مالی هایکه میزان هزینه کمی هاییسنجه

. دهندمی نشان را فناوری نگهداری به مربوط( انسانی

 موارد شامل حداقل گروه، این در شده ثبت هایهزینه

 .شودمی زیر

o و  یبانی، تعمیرپشتی قراردادها

 یفناور ینگهدار

o جایگزینی به مربوط هایهینهز 

 سخت مانند فناوری، معیوب زیراجزای

 سرور یک از افزاری

o سرویس و نظافت، پاکسازی هایینههز 

 افزارافزار و نرمتجهیزات، سخت

  فناورییری کارگبههزینه 

                                                      
134 Dispose of asset and technology 

135 Dispose of data and information 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 یک که غیرانسانی مالی هایاز هزینه های کمیسنجه

 فناوری یک از استفاده و کارگیریبه سازمان در

 شود.می تحملم

 .می شود زیر موارد شامل حداقل گروه این هایسنجه

o  برق و  هایینهدر هز یفناور هرسهم

 الکتریسته

o  هایینهدر هز یفناور هرسهم 

 (هوا تهویه مانند) مکانیکی

o که آن قطعه از  یارزش فضا و سطح

 .کندمی اشغال ها در مرکز داده یفناور

  اسقاط و امحاهزینه 

 یک که غیرانسانی مالی هایاز هزینه های کمیسنجه

 پایان به فناوری یک که وقتی شودمی متحمل سازمان

 .شودرسد و یا کنار گذاشته میخود می استفاده دوره

 .است زیر موارد شامل حداقل گروه این هایسنجه

o قراردادهای زودهنگام فسخ هاییمهجر 

 پشتیبانی

o هاداده پاکسازی هایینههز 

 بی فناوریقابلیت دستیا

سنجش قابلیت دستیابی و در 

 عنوان یکدسترس بودن فناوری به

ورودی، در واقع سنجیدن مقدار 

برای اجرای است که کار فنی 

سازمانی در  ها و وظایففرآیند

. قابلیت دستیابی و است دسترس

 فناورییت ظرف 

 قطعه یک که کاری مقدار حداکثر از کمی هاییسنجه

های شاخص. قابلیت انجام یا اداره آن را دارد فناوری از

 :باشد زیر موارد شامل تواندسنجش این گروه می

o شبکه یچسوئ یکباند  ایحداکثر پهن 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

در دسترس بودن، یک ویژگی 

کمی دو متغیره است که 

)کل حجم کار فناوری  "ظرفیت"

 "کارگیریبه"را با  در دسترس(

)حجم کار فناوری انجام شده( 

 .کندمقایسه می

دانستن قابلیت دستیابی و در 

دسترس بودن منابع فناوری، 

 در را "ظرفیت"مدیریت کارآمد 

 و عملیاتی هایفرآیند ها،پروژه

 تسهیل سازمان، هایفعالیت

 .کندمی

o  یکحداکثر تعداد ارتباط همزمان که 

 پشتیبانی و برقرار تواندیداده م یگاهپا

 .کند

o مخزن یک که اییهمقدار داده 

 .دارد نگه تواندمی 136حافظه

o  قطعه از  یکمقدار توان پردازش

 سرور...( یوتر،)کامپ یزاتتجه

 فناورییری کارگبه 

 انجام برای که فناوری کار از کمی هایسنجه

. اندشده رزرو یا و مصرف سازمان، هایفرآیند

( کار) پردازش توان مقداربه فناوری، منابع کارگیریبه

 فعالیت یا و فرآیند یک خدمت در که شودمی اطالق

 این در سنجش هایگیرد. شاخصقرار می سازمان

 .است زیر موارد شامل گروه

o درصد زمان استفاده از پردازشگر 

o یسکد یحجم استفاده شده از فضا 

o باند شبکهای حجم استفاده شده از پهن 

 پذیری فناوریاتکا

واند تویژگی اتکاپذیری فناوری، می

چندمتغیره و یا تک متغیره باشد. 

عنوان یک شاخص مانی که بهز

 شودکارگرفته میعملکرد تجربی به

 عمر فناوری 

 عمر زیرا فناوری،( سن) عمر از کیفی هاییسنجه

 فناوری اتکاپذیری کننده تعیین عامل یک تواندمی

 .باشد

                                                      
136 Storage 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 متغیره، تک سنجش ،(ثبات)

 برای که هنگامی. کندمی کفایت

 و ریسک مدیریت در بخشی آگاهی

 از هافعالیت ریزیبرنامه

 می شود، استفاده "اتکاپذیری"

 از ترکیبی که چندمتغیره یسنجش

 فیزیکی اختالل و عمر

ی ضرور( است، 131فرسودگی)

 .است

 فناوری 138ثبات 

 فناوری 131خرابی نرخ و خطا نرخ از کمی هایسنجه

 :هستند زیر موارد شامل که حداقل

o افزارسخت یها یخراب ینب یفاصله زمان 

o افزارنرم یانرخ متوسط خطاه 

o قطع برق شبکه و ارتباط از راه دور یزانم 

o هاداده مرکز برق قطع تناوب 

 فناوری  ۶۶5سازگاری

خصیصه سازگاری فناوری، کیفی و 

 خصیصه، این. استچندمتغیره 

میزان سهولت  کننده توصیف

یک فناوری با  سازیپارچه یک

دیگر فناوری ها در یک سازمان 

است که از طریق سنجش 

 و فناوری 111سازییکسان

 فناوری سازییکسان 

 رب اعمال قابل سازیمتناسب سطح از کیفی هاییسنجه

 .سازمان یک در کار حال در فناوری

 فناوری یساز یاختصاص 

 یفناور یک که هستند این بیانگر که کمی هایسنجه

 یسفارش صورتبه میزان چهبه  سازمان در محصول یا

 .استشده سازیپیاده

                                                      
131 Wear (Impairment) 

138 Stability 

131 Failure rate 

113 Compatibility 

111 Standardization 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 دستبه آن اختصاصی سازی

 .آیدمی

 

 هادامنه سنجه دارایی 8-4-4

 
 هادامنه سنجه دارایی ۶9-1 شکل

ای های ثابت و داراییهبه دو دسته دارایی بندی کلیها در یک دستهها و نهادسازمان ها دردارایی

عنوان یک دامنه از به ها در حالت کلی، دارایی. در مدل مرجع عملکردشوندمی جاری تقسیم
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ا هحوزه سنجه ،در این دامنهها سازمان برای پایش اثربخشی و کاراییکه  هستندها ورودی الیه

 . اندهای متناسبی منظور شدهو گروه سنجه

ان نوعبهها از آن وکه یک سازمان در اختیار دارد  است های فیزیکیدارایی ،های ثابتدارایی

تواند شامل موارد زیر ها میبرد. این داراییکار خود بهره میوورودی در اقدامات تجاری و کسب

 باشد:

 یو اماکن تجار یادار یهاساختمان 

 مرکز داده 

 حمل و نقل یلوسا 

 آالت، ادوات و ابزار آالت ینماش 

 یادار یزاتتجه 

از دو جنبه کارآیی و اثربخشی  هاداراییدر خصوص ها ها و خروجیابط میان ورودیدرک رو

ها دارایی قابلیت دستیابیها، داراییچون هزینه هم هاییویژگیاز  ینیازمند درک درست و جامع

 .کردکاربردی و پوشا تعریف ای شیوهها را بهها است تا بتوان سنجهآنو اتکا پذیری 

 هامنه سنجه داراییدا ۶۶-1 جدول

 گروه سنجه حوزه سنجه

 هزینه دارایی

 ثابت، هایهزینه برای دارایی

 چهار شامل و بوده چندمتغیره

 :شودمی سنجه گروه

 کارگیری واکتساب، نگهداشت، به

 اسقاط

 هزینه اکتساب دارایی 

 یک که غیرانسانی مالی هایاز هزینه کمی هاییسنجه

 و شودمی مواجه هاآن با ها،سازمان در تهیه دارایی

 .شوندمی زیر موارد شامل حداقل

o  ،قیمت خرید وسایل موتوری، کارخانه

 ... ،تجهیزات
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 گروه سنجه حوزه سنجه

سنجش کل هزینه یک دارایی در 

طول چرخه عمر آن، نیازمند 

ها گیری هر یک از آن گروهاندازه

 .است

عنوان یک منبع ف دیگر بهاز طر

های مورد نیاز ورودی، سرمایه

های عملیاتی تواند هزینهنقدی می

همراه آورد. را برای سازمان به

 باتواند مرتبط ها میهزینه

 های نقدی باشد.سرمایه

o امالک پرداخت پیش هایینههز 

o سوم طرف مشاور به قانونی هایپرداخت 

 ها دارایی خرید جهت

o هاییتمرتبط با فعال یخارج یهاینههز 

 تدارکات

 دارایی یریکارگهزینه به 

 که غیرانسانی مالی هایاز هزینه های کمیجهسن

این . است ثابت هایدارایی جریان در عملیات به مربوط

. دارند تفاوت نگهداشت هایهزینه با ها،دسته از هزینه

 منابع مصرف هایهزینه بیانگر عملیات، و کارگیریبه

 .می باشد نگهداری هایمقابل هزینه در ها،دارایی

 :گرددمی زیر موارد شامل حداقل روهگ این هایسنجه

o وسایل مصرفی سوخت هایینههز 

 موتوری

o ادارات و هاساختمان یبرق مصرف ینههز 

o سبز یدرختان و فضا یآب مصرف ینههز 

o مواد سایر مصرف هایینههز 

 هزینه نگهداشت دارایی 

اینکه نگهداری از یک دارایی، بعد از  از کمی هاییسنجه

دربردارد.  ه برای سازمانخرید آن، چقدر هزین

 :شودمی زیر موارد شامل حداقل ،نگهداشت هایهزینه

o موتوری وسایل سرویس هایینههز 

o ساختمان نظافت هایینههز 

o  ساختمان ینگهدارهزینه 

o اجاره هایینههز 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 هزینه اسقاط دارایی 

 یک که غیرانسانی مالی هایاز هزینه های کمیسنجه

 دارایی یک که وقتی شودمی متحمل سازمان

 .شودمی اسقاط غیرفناوری

 :گرددمی زیر موارد شامل گروه این هایسنجه

o ره اجا قرارداد زودهنگام فسخ هایینههز

 ساختمان

o ساختمان تخریب هایینههز 

o واسطه به پرداخت قابل العملحق 

 یهزینه اکتساب منابع جار 

برای  که نشانگر جذب منابع مالی ی کمییهاسنجه

ها تواند شامل نرخ بهره ها می. این هزینهاستسازمان 

 یا نرخ اعتبارات باشد.

 یمنابع جار یاتهزینه عمل 

های مورد نیاز برای که نشانگر هزینه های کمیسنجه

واند تکه می استکارگیری منابع ملی سازمان توزیع و به

 دیون، مورد در ملی مؤسساتم یدربردارنده جرا

 هاحساب به مربوط هاینههزی کارمزد یا هایهزینه

 .باشد

 قابلیت دستیابی دارایی

سنجش قابلیت دستیابی و در 

ن عنوابه هادسترس بودن دارایی

 گیرییک ورودی، در واقع اندازه 

 آن دسترس در( عرضه) مقدار

 دارایییت ظرف 

 یک که "کارگیریبه" مقدار از هستند کمی اییهسنجه

 د.کن تحمل اوج، بار و اسمی بار در تواندمی ثابت دارایی

 :باشدزیر می موارد شامل ظرفیت سنجش هایشاخص

o حمل و نقل یلوسا یتظرف 

o هاساختمان یتظرف 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 از پشتیبانی برای دارایی

 .است سازمانی هایفرآیند

قابلیت دستیابی، یک ویژگی کمی 

 "ظرفیت"دو متغیره است که 

 را( دسترس در دارایی مقدار کل)

 دارایی مقدار) "کارگیریبه" با

 .کندمی مقایسه( شده استفاده

دانستن قابلیت دستیابی و در 

 مدیریت ها،دسترس بودن دارایی

 ها،پروژه در را "ظرفیت" کارآمد

 یهافعالیت و عملیاتی هایفرآیند

 .کندمی تسهیل سازمان،

o یپزشک یالتتسه یتظرف 

 ...(، هادرمانگاه ها،یمارستان)ب

o و داده در  یسیتهانتقال الکتر یتظرف

 هشبک یرساختز

 دارایی یریکارگبه 

رایی دا یک استفاده و کاربرد حجم از کمی هایسنجه

 یا رزرو شده است. که برای آن استفادهغیرفناوری 

 یمنابع جار یتظرف 

که نشانگر حجم نقدینگی موجود برای  ای کمیسنجه

 سازمان است. در و کاریک اقدام کسب

 پذیری داراییاتکا

 ثابت هایتکاپذیری داراییدرک ا

 کارایی و اثربخشی فهمیدن برای

 ها،خروجی و هاورودی بین رابطه

 مثال، طوربه. است ضروری

 ورودی منبع یک مدرسه اتوبوس

 هک است عملیاتی فرآیند یک برای

 انتقال مدرسه به را آموزان دانش

خاطر زان بهآمو دانش اگر. دهدمی

 لخرابی دائمی اتوبوس )غیر قاب

استفاده از آن  اتکا( موفق به

برنامه  نهایینشوند، آنگاه هدف 

 دارایی عمر 

 زمانی واحد قالب در دارایی یک سن از کمی ای سنجه

 مثال: برای. دارایی آن برای مناسب

o (یماساعات پرواز )هواپ 

o مورد استفاده )اتوبوس( یهاسال 

 داراییی فرسودگ 

 هک فیزیکی و عملیاتی فرسودگی از کیفی هایسنجه

 .دارد قرار آن تحت قبلی، خدمات نتیجه در دارایی، یک

 دارایی ثبات 

 یک هایخرابی نرخ و خطاها نرخ از کمی هایسنجه

 موارد شامل حداقل دارایی یک ثبات هاییی. سنجهدارا

 :است زیر

o وسیله هاییخراب ینب یصله زمانفا 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

مدرسه که آموزش است، محقق 

 نخواهد شد.

یک ویژگی  ،اتکاپذیری دارایی

چند متغیره است. یک شاخص 

اتکاپذیری که نه تنها عملکرد 

 کندواقعی دارایی را توصیف می

د که چرا این دهمی توضیح بلکه

مده دست آسطح از عملکرد به

است )که در مدیریت ریسک نیز 

شامل و کمک خواهد کرد( 

 فاکتورهای زیر است:

 عمر دارایی 

  فرسودگی )کاهش ظرفیت

 عملیاتی(

 )ثبات دارایی )تناوب خرابی 

o ز ا یتوقف استفاده، ناش یندوره تناوب ب

 یو نگهدار یرتعم

 دارایی چرخه بازگشت 

خارج  یا یکه دچار سانحه، خراب هاییییدارا ذیریاتکاپ

 یدگاهتواند از دیشوند، میشدن از دسترس م

را نشان  هاییدارا ینبازگشت ا یتکه قابل ییهاسنجه

 یها که کمگروه از سنجه ینر ثمر باشد. ادهد مثمیم

خارج شده از  ییدارا یکهستند، بازگشت دوباره 

 .دکنیم یریگخدمت را اندازه

 فناوری  ۶۶2سازگاری

خصیصه سازگاری فناوری، کیفی 

 خصیصه، این. استو چندمتغیره 

میزان سهولت  کننده توصیف

یک فناوری با  سازییکپارچه 

سازمان دیگر فناوری ها در یک 

است که از طریق سنجش 

 فناوری سازییکسان 

 رب اعمال قابل سازیمتناسب سطح از کیفی هاییسنجه

 .سازمان یک در کار حال در فناوری

 فناوری یساز یاختصاص 

 یا فناوری یک که هستند این بیانگر که کمی هایسنجه

 سفارشی صورتبه میزان چهبه  ازمانس در محصول

 .استشده سازیپیاده

                                                      
112 Compatibility 
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 گروه سنجه حوزه سنجه

 و فناوری 113سازییکسان

 دستبه آن اختصاصی سازی

 .آیدمی

 

                                                      
113 Standardization 
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 معرفی مدل مرجع خدمات  9

به معرفی تعاریف، مفاهیم، محدوده و کاربردهای مدل مرجع خدمات دولت این فصل  محتوای

 پردازد.می

 وکار تعریف مدل مرجع خدمات کسب 9-1

 عنوان یکی از شش مدل)به اختصار مدل مرجع خدمات( به 114وکارمدل مرجع خدمات کسب

 الگوهای کارکردهای بندی وطبقه ،دربردارنده ساختار 115،مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران

عبارت دیگر این مدل، کارکردها و دهنده آن است. به ارائه)خدمات( دولت، مستقل از دستگاه 

 چارچوب،که این  و از آنجا کندصورت جامع و از نگاه ذینفعان توصیف میبهدولت را خدمات 

 شودیارائه م دستگاهی که با مشارکت چند های اجرایی نیست، کارکردها و خدماتبراساس دستگاه

 دهد. را نیز پوشش می

                                                      
114 Business Service Reference Model 

115 Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) 

 خدماتوم: مدل مرجع سبخش 
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تا در مرحله بعد  کند)خدمات( دولت را ترسیم می این مدل، تصویر کالن معماری کارکردهای

معماری جزئیات کالن را در قالب  نقشهسازی این هر دستگاه اجرایی جزئیات و نحوه پیاده

 همچنین این مدل به توصیف آنچه باید انجام شود نماید. سازیپیادهو  تدوین ،سازمانی خود

های ها( را به دستگاه)فرایندها و روال پردازد و تعیین چگونگی انجام)کارکردها/خدمات( می

 .کندمیاجرایی و متولیان فرآیند واگذار 

-111)درونی( و اصلی116دربردارنده دو دسته کارکرد پشتیبانی ،وکاربمدل مرجع خدمات کس

خدمات به  ارائهحوزه  ،شود. منظور از کارکردهای اصلی یا عملیاتی)بیرونی( می118عملیاتی

( است، درحالیکه G2G) های دولتی( و دیگر دستگاهG2B) کارهاو(، کسبG2C) شهروندان

 شود.( میG2E) سازمانی و خدمات به کارمندانونمحدوده در بهمربوط ،کارکردهای پشتیبانی

های مرجع معماری در دیگر های تحلیلی نمونه مدلاین مدل براساس چندین سال بررسی

ی از این مدل کامال یها. بخششودمیکشورها و انطباق آن با نیازهای کشور طراحی و منتشر 

طراحی شده و نمونه مشابهی  ایراندر  دهه معماری سازمانیبیش از دو هایتجربهو براساس بومی 

 در جهان ندارد.

بندی است و مدل مرجع خدمات، همانگونه که از نام آن مشخص است، یک مدل و الگوی طبقه

ها و متولیان مربوطه مورد استفاده و صورت موثر و کاربردی توسط دستگاهکه بهتا زمانی

مجموعه های زیروکار دولت و دستگاهر الیه کسبسازی قرار نگیرد، منجر به تغییر و تحول دپیاده

 نخواهد شد.

                                                      
116 Support 

111 Primary 

118 Operating 
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 مدل کاربردهای 9-2

مدل مرجع خدمات، به عنوان یکی از اجزاء چارچوب معماری سازمانی ایران، در طی اجرای 

 معماری سازمانی یا به صورت مجزا، برای کاربردهای زیر قابل استفاده است:

 بندی کارکردهاشناسایی و طبقهیک چارچوب و زبان مشترک برای  سازیفراهم 

 های اجرایی در دستگاه پشتیبان)خدمات( اصلی و 

 دهنده خدمات که  ارائهمستقل از دستگاه  ،ترسیم نقشه جامع خدمات دولت به ذینفعان

 شود.های وضع موجود میشناسایی نواقص و شکافمنجر به 

 ماری خدمات دولت های اجرایی برای اینکه جایگاه خود را در معکمک به دستگاه

 د.نماین تکمیلخدمات از آنها وجود دارد را بازنگری و  ارائهو انتظاراتی که در  بشناسند

 ها و های اجرایی و در نتیجه استخراج دادهشناسایی کارکردهای مشترک در دستگاه

 افزارهای کاربردی مشترکنرم

 اجرایی مختلف برای  هایدستگاه در های تحلیلی کهجویی در مطالعات و بررسیصرفه

 شود.بندی کارکردها و خدمات انجام میشناسایی و طبقه

 ها، روژهبندی پریز و نظارتی برای تعیین بودجه، اولویتکمک به نهادهای حاکمیتی برنامه

ر بر نوع و الگوی خدمات ههای اجرایی مبتنیتخصیص نیروی انسانی و نظارت بر دستگاه

 دستگاه

  بازطراحی ساختار دولتی اجرایی کشور و در نهایت هادی دستگاهبننظام طبقهطراحی 

  (ی اجراییها)دستگاه
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 تعاریف و مصادیق خدمت 9-3

 ود.شت توضیح داده میاخدمبندی نکاتی برای شناسایی و گروهو  خدمتدر این بخش تعریف 

کارگیری هدفمند نیروی انسانی، فرآیندها، داد حاصل از بهتعریف خدمت: برون

ای ارزشمند از دید ذینفع شده و نتیجهتوسط سازمان که منجربه  ،عات و فناوریاطال

 در راستای اجرای ماموریت و تحقق اهداف سازمان باشد.

 حقوقی، همه مردم یا یک نهاد -تواند گروهی از اشخاص حقیقیذینفع یک خدمت می

 . است تاثیرگذار یا از آن تاثیرپذیرحاکمیتی باشد که بر موضوع خدمت 

 ذینفعان ارائه شود.های ارتباطی متنوع به تواند از طریق راهیک خدمت می 

 شود تا نتیجه الزم برای ارائه یک خدمت، یک یا چند فرآیند در درون سازمان اجرا می

 برای ذینفع تولید شود. 

 اگرچه توزیع کاال میتواند خدمت باشد. ،شودتولید کاال، خدمت محسوب نمی 

 تواندخدمات می ( برای ذینفعان بیرونی سازمانG2C ،G2B ،B2G یا ذینفعان درونی )

(G2Eباشد. به گروه اول خدمات اصلی )-عملیاتی دولت و به گروه دوم خدمات پشتیبانی 

 شود.گفته می

 هایی از خدمات به قرار ذیل است:مثال

  ارائه تسهیالت مالی 

  شناساییصدور کارت 

 ثبت ازدواج 

 یارزشیابی مدارک تحصیل 

 های شغلیرسانی فرصتاطالع 
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 رسیدگی به شکایات مردم 

 نکات کاربردی برای شناسایی و تعیین خدمات:

 شفاف و مشخص باشد بایدخروجی خدمت ، چگونگی، نتیجه و ورودی.  

که نتیجه و ورودی خدمت دلیل اینبه ،خدمت نیست "های صنفیتشکل دهیسامان"

ارائه تسهیالت به "یا  "های صنفیشکلاحرازصالحیت ت"شفاف و مشخص نیست، اما 

 .باشدتواند یک خدمت می "های صنفیتشکل

 نوع نتیجه/خروجی داشته باشد یک بایدخدمت  یک.  

 .استخدمت متفاوت  دو "شکایات ...به اعالم نتایج آزمون و رسیدگی "

 توان خدمت نامیدماموریت و اهداف سازمان را نمی، بایدها.  

که عبارت کلی از دلیل اینبه ،خدمت نیست "اندازی ...و راه گذاری، ایجادسیاست"

 "صدور مجوز ..."یا  "...و استانداردهای تدوین ضوابط "ماموریت سازمان است، اما 

 .تواند خدمت باشدمی

هدف است یک که دلیل اینبه ،خدمت نیست "بهداشتعمومی در حوزه ارتقاء آگاهی "

یا  "...آموزشی  ایمحصوالت رایانه انتشار"اما و چگونگی تحقق آن مشخص نیست، 

 .تواند خدمت باشدمی "برگزاری سمینارهای آموزشی ..."

 وابستگی بین خدمت و زیرخدمت ممکن است به اشکال زیر باشد:

 قابل صورت مستقلبهتجمیعی از چند زیر خدمت است که هرکدام  ،خدمت: الف( مدل تجمیع

. برای مثال چرخه است زیرخدمتچند چرخه حیات مانند  دل،نوع خاصی از این م .اجرا است

 حیات صدور مجوز، تمدید مجوز، ابطال مجوز

  ات سالمتمؤسسخدمت: ارائه مجوز 
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  ابطال مجوز  -ات سالمتمؤسستمدید مجوز -ات سالمتمؤسسزیرخدمت: صدور مجوز

 ات سالمتمؤسس

ولی با تفاوت جزئی در مراحل  ،د)گونه( خدمت اصلی هستن از نوع هاتزیرخدم: ب( مدل وراثت

 یا قوانین ارائه خدمت

 خدمت: ارائه پروانه ساخت فیلم 

 ائه ار-ارائه پروانه ساخت فیلم ویدیویی-زیرخدمت: ارائه پروانه ساخت فیلم سینمایی

 پروانه ساخت فیلم تبلیغاتی

 تبه یک خدم منجرکه ترکیب چند خدمت مستقل از یک یا چند دستگاه،  :ج( مدل ترکیب

 .کالن شود

 های مختلف است.از دستگاهمانند برگزاری انتخابات که ترکیبی از چندین خدمت 

  :برگزاری انتخاباتخدمت 

  :نام کاندیدها، تبلیغات، تامین امنیت، نظارت، رسیدگی به شکایات، ..ثبتزیرخدمت. 
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 جایگاه مدل در چارچوب معماری سازمانی ایران 9-4

 ،"چارچوب و متدولوژی"اصلی  )جزء( شامل چهار مولفهچارچوب معماری سازمانی ایران 

شود که در می "برنامه ترویج و استقرار"و  "های مرجع بخشیمدل"، "های مرجع ملیمدل"

مشخص است مدل مرجع خدمات  1-1 شکلطور که در نشان داده شده است. همان 1-1 شکل

شود، یکی از شش مدل مرجع از چارچوب که در این گزارش به صورت تفصیلی تشریح می

 معماری سازمانی ایران است.

 
ایران جایگاه مدل مرجع خدمات در چارچوب معماری سازمانی ۶-۳ شکل
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 تشریح مدل مرجع خدمات   11

 است.  1-8 شکلبخش اصلی مطابق با شامل سه  مدل مرجع خدمات،

 عملیاتی:-الگوهای کارکردی خدمات اصلی 

های اجرایی، خدمات دربردارنده ده الگوی کارکردی که مستقل از موضوع و دستگاه

 کند.بندی میعملیاتی دولت را در ده الگو)گونه(، دسته-اصلی

 عملیاتی-بندی موضوعی خدمات اصلیمدل طبقه: 

 133خوشه و  14عملیاتی دولت در -بندی موضوعی خدمات اصلیدربردارنده طبقه

 حوزه خدمت است.

 بندی موضوعی خدمات پشتیبانی:مدل طبقه 

گروه خدمت  41حوزه و  8بندی موضوعی خدمات پشتیبانی دولت در دربردارنده طبقه

 است.
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 اجزاء مدل مرجع خدمات ۶-۶5 شکل

 الگوهای کارکردی خدمات دولت 11-1

فاده صرف است ،ی اجراییهادستگاهعملیاتی -اصلیخدمات دهی لویتو، ارزیابی و ابرای شناسایی

ی خدمات بندهایی برای طبقهاز تعاریف اولیه و تعدادی مثال کافی نیست و نیاز به الگوها و قالب

 "موضوعی"بندی مدل مرجع خدمات، عالوه بر طبقه است. "موضوعی"و  "کارکردی"از جهات 

الگوهای " دربردارندهخدمت، و حوزه  مراتبی از خوشهخدمات در قالب یک مدل سلسله

)مستقل از حوزه موضوعی  کارکرد استخدمات از بعد دهنده نوع که نشان هستنیز  "کارکردی

 شود.نشان داده می 2-13 شکل. الگوهای کارکردی خدمات دولت در خدمت(

اگرچه بنابر عرف  ،دهد)سه قوه( را پوشش می کلیه خدمات حاکمیت ،گانهالگوهای کارکردی ده

الگوی کارکردی که برای  استخراج این ده استفاده شده است. "خدمات دولت"رایج از اصطالح 
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ی مهم ملی دیگری همچون هاطرحعریف محرک تاولین بار در کشور صورت گرفته است، 

و  "افزارهای مشترک در دولتاستخراج نرم"، "های اجرایی()دستگاه بازطراحی ساختار دولت"

 . است "های اجراییبندی دستگاهنظام طبقه"

 
 گانه خدمات دولتالگوهای کارکردی ده 2-۶5 شکل

 

الگوی ارائه آمار، اطالعات، گزارش( 6
فه و الگوی تدوین قوانین، ضوابط، تعر( 1

استانداردها

الگوی ارائه تسهیالت حمایتی( 7 یالگوی احراز صالحیت و اعتبارسنج( 2

الگوی آموزش و فرهنگ سازی( 8 نظارت، ارزیابی و دادرسیالگوی ( 3

االگوی ایجاد و نگهداشت زیرساخت ه( 9 الگوی اعمال قانون و اجرای احکام( 4

الگوی اپراتور ارائه خدمت( 10 الگوی ثبت وقایع و اطالعات( 5
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 تدوین قوانین، ضوابط، تعرفه و استانداردها الگوی (۶

ضوابط،  ؛ابالغ قوانینو  صویب، تتدوینبه نوعی منجر بهاین الگو شامل مجموعه خدماتی است که 

 ،شوند. این خدماتمی ،مقررات، تعرفه، برنامه، سند باالدستی، طرح، استاندارد و موارد مشابه

یاز نتوان پیششود. این الگو را میریز انجام میمهگذار و برناهای قانونمعموال توسط دستگاه

 ت. دانس "دادرسینظارت، ارزیابی و "یا  "احراز صالحیت و اعتبارسنجی"الگوهای دیگری مانند 

 :کرداشاره  زیرموارد بهتوان از جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

 زارت امور اقتصادی و دارایی: تدوین استاندارد، ضوابط، مقررات، دستورالعمل )مثال از و

 (های حسابداری بخش عمومیا و رویههتدوین استانداردها، دستورالعمل

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگانگذاری )مثال از ، قیمتتعیین تعرفه: 

 (تعیین تعرفه خدمات صنفی، بازرگانی، عمومی و زیربنایی

 انداز )مثال از سازمان فناوری اطالعات ایران: مسندچش، راهنقشه، طرح، تدوین برنامه

 راه توسعه دولت الکترونیکی(تدوین نقشه 

  :تصویب تصویب برنامه، بودجه، طرح )مثال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ات اجرایی مرتبط(مؤسسو  ای علوم پزشکیههها به دانشگاو ابالغ برنامه

  یذارو واگ صیتخصیی: ویمقررات و ارتباطات راد میتنظسازمان تعیین کدینگ )مثال از 

 ی(خدمات یکدها

 الگوی احراز صالحیت و اعتبارسنجی (2

احراز صالحیت و اعتبارسنجی اشخاص این الگو شامل مجموعه خدماتی است که منجربه 

های شوند. این خدمات معموال توسط دستگاهحقوقی یا حتی کاال و خدمات می-حقیقی

نظارت، "نیاز الگوهای دیگری مانند توان پیششود. این الگو را میریز انجام میبرنامه گذار وقانون
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تدوین "دانست و از طرف دیگر الگوی  "ارائه آمار، اطالعات و گزارش"و  "دادرسیارزیابی و 

 نیاز خدمات این الگو باشد. تواند پیشمی ،"ا و استانداردهاههقوانین، ضوابط، تعرف

 اشاره نمود: زیرموارد بهتوان مصادیق خدمات این الگو میونه از جمله نم

  معدن( یبردارارائه پروانه بهره: وزارت صنعت، معدن و تجارتمثال از )ارائه مجوز/پروانه 

o  برداری معدن(صدور پروانه بهرهمثال: )صدور مجوز/پروانه 

o  معدن( برداریبهرهپروانه  دیتمدمثال: )تمدید مجوز/پروانه 

o معدن( برداریبهرهصالح پروانه مثال: ا)ح مجوز/پروانه اصال 

o  معدن( برداریبهرهلغو پروانه مثال: )لغو مجوز/پروانه 

  ورزشکار جهت  یه قهرمانیتأییدصدور : وزارت ورزش و جوانان)مثال از یه تأییدارائه

 (دریافت تسهیالت

  دهی استعالم ببه خ پاس: و فاضالب کشورآب  یشرکت مهندس)مثال از  استعالمبه پاسخ

 (و وضعیت انشعاب آب

  صدور : یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع)مثال از  مدرکنامه، کارنامه، گواهیارائه

 (شاغل در خارج از کشور انیرانیا یکارنامه شغل/نامهگواهی

  ،شناساییصدور کارت کارت )مثال از وزارت کشور: ارائه کد، شناسه، شناسنامه 

 (پناهندگان

 ارائه نامه، اسناد تجاری )مثال از ورارت امور خارجه: ، گواهیمدارک تأییدبارسنجی و اعت

 (هاینامه و گواه وکالت ،یتجار ،یاسناد کنسول هیتأیید

 مثال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: حقوقی -بندی اشخاص حقیقیرتبه(

 دمات ارتباطی و فناوری اطالعات(های ارائه خی دارندگان پروانهبندرتبهارزیابی و 
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 احراز : یدولت تیریمرکز آموزش مد)مثال از  حقوقی-احراز صالحیت اشخاص حقیقی

 (ای آموزشی کارمندان دولتههصالحیت مدرسان دور

 امه ن صدور ضمانت :یکشور یصندوق بازنشستگ)مثال از  مفاصاحساب، نامه ارائه ضمانت

 (جهت اخذ وام

 و دادرسی الگوی نظارت، ارزیابی (۹

 بر رعایت قوانین، مقررات، ضوابط، استانداردها و ...این الگو شامل مجموعه خدماتی است که 

 "اعمال قانون و اجرای احکام"نیاز الگوهای دیگری مانند توان پیش. این الگو را میکندنظارت می

الگو برای الگوی چنین نتایج بدست آمده از این ، همدانست "ارائه آمار، اطالعات و گزارش"و 

ین تدو "گیرد. از طرف دیگر الگوی نیز مورد استفاده قرار می "احرازصالحیت و اعتبارسنجی"

 . خدمات این الگو استنیاز پیش "قوانین، ضوابط، تعرفه و استانداردها 

 :کرداشاره  زیرموارد بهتوان از جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

 نظارت بر مثال از سازمان دامپزشکی: حقوقی )-حقیقی نظارت بر عملکرد اشخاص

 (های دامپزشکیآزمایشگاه

 درمان ، وزارت بهداشت)مثال از  بازار-حقوقی-اشخاص حقیقی ازای وره/دبازدید موردی

دهنده خدمات ات ارائهمؤسسو موردی از مراکز و  ایدورهبازدیدهای : یو آموزش پزشک

 (تشخیصی و درمانی

  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع)مثال از  حقوقی-یات اشخاص حقیقیشکابه رسیدگی :

 (یکارگر اتیبه شکا یدگیرس

  معاینه فنی خودروها(: وزارت کشور)مثال از کنترل و معاینه فنی محصوالت و خدمات 

 مثال از سازمان فناوری اطالعات ایران:  امنیتی-فنی-محیطی-های ملیپایش شاخص(

 (ری اطالعات و ارتباطات کشورپایش شاخص های فناو
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 ن از سازما )مثال و دستگیری متهمان شناسایی و کشف تخلفات، جرائم، نقض قوانین

 (غالزهای غیرمجاز کشف و شناسایی کوره: کشور یزداریمراتع و آبخ جنگل ها،

  از  )مثالپیشگیری و جلوگیری از تخلفات، جرائم، نقض قوانین و دستگیری متهمان

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور: جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی(سازمان جنگل 

  ،حسابرسی نهادهای عمومی : وزارت امور اقتصادی و دارایی)مثال از  ...بازرسی، حسابرسی

 (غیردولتی

 دگی ه: رسیقضایی، شکایات )مثال از قوه ، تعدیاتدر مورد تظلمات و صدور حکم رسیدگی

 ها(ها و شکوائیهدخواستو صدور حکم در خصوص دا

 الگوی اعمال قانون و اجرای احکام (4

منجر به اجرای احکام متخلفان از قانون و مقررات این الگو شامل مجموعه خدماتی است که 

 . خدمات این الگو استنیاز پیش "نظارت، ارزیابی و دادرسی"الگوی . شودمی

 :کرداشاره  زیرارد موبهتوان از جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

 )جریمه مالی متخلفان )مثال از نیروی انتظامی: جریمه مالی متخلفان رانندگی 

 های بدنی )مثال از نیروی انتظامی: مجازات بدنی مجرمان(مجازات 

  (دیهن یه: حبس مجرمقضاییحبس مجرمین )مثال از قوه 

 (متخلفان رانندگی یروضبط، مصادره، توقیف اموال )مثال از نیروی انتظامی: توقیف خود 

 الگوی ثبت وقایع و اطالعات (5

معموال با مراجعه متقاضیان به صورت حضوری یا این الگو شامل مجموعه خدماتی است که 

شود حقوقی یا تجهیزات می-اشخاص حقیقیبه به ثبت وقایع و اطالعات مربوط الکترونیکی، منجر



 2۹1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

ت، احرازصالحیت یا نظارت مورد استفاده قرار تا اطالعات ثبت شده در آینده جهت ارائه تسهیال

 نست. دا "ارائه آمار، اطالعات، گزارش "نیاز الگوهای دیگری مانند توان پیشاین الگو را میگیرد. 

 اشاره نمود: زیرموارد بهتوان از جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

  ثبت از سازمان ثبت احوال:  )مثال تولد، فوت، ازدواجاعم از ثبت وقایع اشخاص حقیقی

 (ازدواج

 مثال از سازمان ثبت اسناد و  ثبت وقایع اشخاص حقوقی اعم از ثبت شرکت، ثبت برند(

 (هاشرکت ثبتامالک کشور: 

  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید مثال از ) کاال و خدماتثبت مشخصات

 (کاال و خدمات متیاطالعات قثبت :کنندگان

 نامثبت شیپ)مثال از سازمان حج و زیارت:  حقوقی-عضویت و ثبت نام اشخاص حقیقی 

 (اتیعتبات عال، عمره، حج

 ثبت : اطالعات یپژوهشگاه ارتباطات و فناورمثال از ) اعم از اختراع، رکورد ثبت رخداد

 (اختراع فاوا

 الگوی ارائه آمار، اطالعات، گزارش (۱

آوری یا گردآوری شده، اقدام براساس اطالعات جمعلگو شامل مجموعه خدماتی است که این ا

های اطالعاتی با امکان جستجو را به ارائه گزارش، آمار و تحلیل نموده و در صورت لزوم، بانک

ثبت وقایع “خصوص آوری شده از دیگر الگوها بهدر اختیار مخاطبان قرار می دهد. اطالعات جمع

دست آمده از این الگو برای چنین نتایج بههم .خدمات این الگو استنیاز پیش "ات و اطالع

 گیرد. استفاده دیگر الگوها، مورد استفاده قرار می

 :کرداشاره  زیرموارد بهتوان از جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

http://irsherkat.ssaa.ir/
http://irsherkat.ssaa.ir/
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 رسانیاطالع مثال از وزارت صنعت، معدن و تجارت:) و ارائه اطالعات رسانیاطالع 

 (به بخش صنعت یگذار هیسرما یفرصتها

  (یدیارائه آمار و اطالعات تولمثال از مرکز آمار ایران: )تولید آمار و گزارشات اطالعاتی 

 اطالعات و آمار  هیته)مثال از سازمان هواشناسی کشور:  تحلیل و پردازش اطالعات

 (یهواشناس یلیتحل

 ارائه : کشور بردارینقشهسازمان )مثال از  بع اطالعاتیاشتراک گذاری پایگاه دانش و منابه

 (ینقشه و اطالعات مکان

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری )مثال از  جستجو در منابع اطالعاتیارائه امکان

 (انینایناب یجستجوی منابع تحت وب برا :اسالمی ایران

 الگوی ارائه تسهیالت حمایتی (9

 ارائه تسهیالت بهبر اساس ضوابط و شرایط، اقدام به تی است که این الگو شامل مجموعه خدما

احراز "آوری شده از دیگر الگوها به خصوص نماید. اطالعات جمعحقوقی می-اشخاص حقیقی

 .خدمات این الگو استنیاز پیش ،"نظارت، ارزیابی و دادرسی"و  "صالحیت و اعتبارسنجی

 وابستگی دارند.  "سازینگآموزش و فره"چنین خدمات این الگو با هم

 موارد زیر اشاره کرد:توان بهاز جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

 ارائه )مثال از سازمان بهزیستی کشور:  هزینه، وام، بیمهارائه تسهیالت مالی،کمک

 (تحت پوشش یاههمسکن خانواد نیمسکن و تام عهیپرداخت ود التیتسه

 زارت صنعت، معدن )مثال از و هت دریافت تسهیالتحقوقی ج-معرفی اشخاص حقیقی

 (ها به بانک التیتسه یمشمول اعطا یدیتول یواحدها یمعرف :و تجارت
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 از پرداخت  تیمعاف)مثال از سازمان بهزیستی کشور:  های مالی و مالیاتیارائه معافیت

 (تحت پوشش انیجهت مددجو ،حق انشعاب آب، گاز و ...

 ،نامهریارائه تقد)مثال از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:  تندیس ارائه تقدیرنامه، جایزه 

 (یبرتر قرآن یهانامهانیها و پاجشنواره نیبه منتخب

 یتمسافر یتورها: یکشور یصندوق بازنشستگ)مثال از  ارائه تسهیالت و خدمات رفاهی 

 (بازنشستگان

  ینیزندانها و اقدامات تام سازمان)مثال از ارائه تسهیالت اشتغال زایی، محرومیت زدایی 

 (انیزندان یاشتغال برا جادیا: کشور یتیو ترب

 خارج  به انیبورس دانشجو: یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق)مثال از  ارائه بورس تحصیلی

 (از کشور

  صنعت دارتیاولو یاز پژوهش ها تیحما)مثال از وزارت نیرو:  پژوهش/تحقیقحمایت از 

 (برق وآب 

 (یلیسوخت فس عیو توز نیتام: رانیا ریسازمان امور عشا)مثال از  و ملزومات توزیع کاال 

  :و رشیپذپذیرش، نگهداشت و ارائه تسهیالت به اتباع خارجی )مثال از وزارت کشور 

 (یاتباع خارج ینگهدار

 )جذب و نگهداشت نیروی انسانی )غیر از پرسنل دستگاه 

 سازیالگوی آموزش و فرهنگ (1

سازی برای عموم مخاطبان جموعه خدماتی است که در راستای آموزش و فرهنگاین الگو شامل م

سازی موضوعی عمومی و کلی اینکه آموزش و فرهنگشود. با توجه بهیا گروهی خاصی ارائه می

دستگاه باشد تاکید دارد، لذا هر در راستای ماموریت صراحت است، این الگو بر مواردی که به
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سازی تواند مدعی ارائه خدمات آموزشی و فرهنگیک همایش نمی صرف برگزاریدستگاه به

الگوهای دیگر است و برای اطمینان از حسن اجرای نوعی مکمل بسیاری از شود. این الگو به

 سازی است. خدمات دیگر الگوها نیاز به آموزش و فرهنگ

 :موارد زیر اشاره کردتوان بهاز جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

 یبرگزار: یجهاد دانشگاه)مثال از  برگزاری کنفرانس، همایش، کنگره، نمایشگاه 

 (ییدانشجو -یعلم یهاشیهما

  برگزاری پرورش: و  )مثال از وزارت آموزش هنری، فرهنگیعلمی، برگزاری مسابقات

 (هنری، فرهنگی، ای علمیههمسابقات و جشنوار

  ایسازمان آموزش فنی و حرفه)مثال از  یبهداشتفرهنگی، تربیتی، آموزشی، مشاوره :

 (یشغل تیو هدا یمشاوره آموزش

  باتالیف کت: یدرس یزیرپژوهش و برنامهتالیف و تهیه منابع آموزشی )مثال از سازمان 

 (درسی های

 و انتشار  چاپپژوهشی )مثال از جهاد دانشگاهی:  ،آموزشی،انتشار محصوالت فرهنگی

 (برتر یهانامهانیو پا ، تخصصی، فرهنگیعلمی هایهو نشریها  باکت

 (ی دریانوردیهاآزمونرگزاری مثال از سازمان بنادر و دریانوردی: بها )برگزاری آزمون 

 یدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشتهای الکترونیکی )مثال از ارائه آموزش :

 (در حوزه سالمت یکیالکترون هایآموزش

  ه ماموریت دستگاه )مثال از وزارت ورزش و جوانان: و کاربردی درحیطآموزش علمی

 (یو ارتقاء ورزش یآموزش یاههدور یبرگزار

 هاالگوی ایجاد و نگهداشت زیرساخت (۳
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های شهری، زیرساختمنجر به ایجاد و نگهداشت این الگو شامل مجموعه خدماتی است که 

ت و ساز فعالیتواند زمینهمیلگو این ا شود.ای، ارتباطی، طبیعی، امنیتی و ... در کشور میجاده

 ارائه خدمات نهایی توسط اپراتورها نیز باشد. 

 اشاره نمود: زیرموارد بهتوان از جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

 مثال از شرکت  هنآراه ، معابر، زیرساخت شهری، خطوطهاایجاد و نگهداشت جاده(

 (آهنراهخطوط  شتانگهدو  احداثآهن جمهوری اسالمی ایران: راه

 ها و ناوبری هوایی ها )مثال از شرکت فرودگاهها، پایانهایجاد و نگهداشت بنادر، فرودگاه

 های مسافری(ایران: طراحی، ساخت و نگهداری باندهای پروازی و ترمینال

 های اطالعاتی، ارتباطی و فناوری )مثال از سازمان فناوری ایجاد و نگهداشت زیرساخت

 (یکیدولت الکترون ییو اجرا یفن یهاترساخیز جادیاات ایران: اطالع

 های تولید، انتقال و توزیع انرژی )مثال از وزارت نیرو: ایجاد ایجاد و نگهداشت زیرساخت

 های انتقال و توزیع برق(و نگهداشت زیرساخت

 راثیمن ایجاد و نگهداشت میراث فرهنگی و تاریخی، اماکن و آثار فرهنگی )مثال از سازما 

-فرهنگی یبناهاو  آثار یحفاظت، تعمیر و احیا: یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

 (تاریخی

  و  یمل یحفاظت از اراض: یسازمان امور اراضحفاظت و نگهداشت اراضی ملی )مثال از

 (یدولت

  مراتع  جنگل ها،حفاظت و نگهداشت از محیط زیست و منابع طبیعی )مثال از سازمان

 (هااز جنگل یحفاظت و نگهدار: کشور یزداریو آبخ

 الگوی اپراتور ارائه خدمت (۶5
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)برخالف سایر الگوها که قوانین، شرایط، زیرساخت و تسهیالت الزم برای فعالیت در این الگو 

یک حوزه را مهیا می کنند و سپس وظیفه نظارت و در مواردی احتمالی مجازات متخلفان را بر 

نماید )آموزش، خدمات نهایی مورد نیاز را به مخاطبان ارائه میصورت مستقیم، عهده دارند(، به

توان گفت بخش مهمی از خدمات درمان، حمل و نقل، ...(. با توجه به موضوع تفکیک می

 گیرد. گری در این الگو قرار میتصدی

 :کرداشاره  زیرموارد بهتوان از جمله نمونه مصادیق خدمات این الگو می

 (یالیر یهاافتتاح انواع حسابل از پست بانک ایران: خدمات بانکی )مثا 

  (هانامهران: ارائه انواع بیمهایبیمهخدمات بیمه )مثال از شرکت 

 ونقل هوایی مسافر و بار(خدمات حمل و نقل مسافر )مثال از شرکت هما: حمل 

  هویژ-پیشتاز-مثال از شرکت پست جمهوری اسالمی ایران: پست عادیپستی )خدمات-

...) 

 پهنای باند  ارائههای بنیادی: مثال از پژوهشگاه دانشو ارتباطی ) خدمات مخابراتی

 (اینترنت

 د : تولیصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانو تلویزیونی )مثال از  ییخدمات پخش رادیو

 های رادیویی و تلویزیونی( و پخش برنامه

  دولتی: خدمات درمانی و پزشکی( هایپزشکی )مثال از بیمارستانخدمات درمانی و 

  دولتی: خدمات  هایدانشگاهخدمات تحصیالت پایه و دانشگاهی )مثال از مدارس و

 آموزشی و تحصیلی(

http://www.irib.ir/
http://www.irib.ir/
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 دولت عملیاتی-بندی خدمات اصلیطبقهمدل  11-2

بندی هبق. این طشودتشریح میعملیاتی دولت -خدمات اصلیموضوعی بندی در این بخش طبقه

مشخص  3-13 شکلکه سطح اول آن در  حوزه خدمت است 133خوشه خدمت و  14شامل 

 . شودمی

د د تا در مرحله بعکندولت را ترسیم می عملیاتی-اصلی این مدل، تصویر کالن معماری خدمات

ا در قالب جزئیات معماری سازی این نقشه کالن رهر دستگاه اجرایی جزئیات و نحوه پیاده

 سازی نماید. همچنین این مدل به توصیف آنچه باید انجام شودسازمانی خود تدوین و پیاده

های ها( را به دستگاه)فرایندها و روال پردازد و تعیین چگونگی انجام)کارکردها/خدمات( می

 .کندمیاجرایی و متولیان فرآیند واگذار 

عملیاتی دولت، به کمک اطالعات وضعیت -وعی خدمات اصلیبندی موضتهیه ساختار طبقه

 خدمات حاکمیتهای موفق جهانی انجام شده است و موجود کشور و نیز الگوبرداری از تجربه

 .شودمیاستفاده  "خدمات دولت"دهد اگرچه بنابر عرف رایج از اصطالح )سه قوه( را پوشش می
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 های خدمات دولتخوشه ۹-۶5 شکل

خوشه رفاه  و تامین 
اجتماعی

خوشه فرهنگی و 
اجتماعی

خوشه آموزش و 
پژوهش

خوشه سالمت و 
بهداشت

خوشه محیط 
زیست، منابع 

طبیعی و کشاورزی
خوشه انرژی

خوشه حمل  ونقل و 
شهرسازی

خوشه صنعت و 
تجارت

خوشه حقوقی و 
قضایی

خوشه امنیت و 
مدیریت بحران

خوشه اقتصادی و
مالی

خوشه اطالعات و 
ارتباطات

خوشه امور 
بین الملل

خوشه امور داخلی 
کشور
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خدمت و گروه  خوشه خدمت، حوزهدر سه سطح  عملیاتی دولت-اصلی مدل خدماتساختار 

  .شودمیتنظیم  2-8 شکلخدمت مطابق با شکل 

 
 عملیاتی دولت-ساختار مدل خدمات اصلی 4-۶5 شکل

 

است که از نظر  بندی موضوعی و منطقی خدمات دولت در چهارده بخشطبقه :خوشه خدمت

 است. توصیف ها قابل منابع یا ذینفعان مستقل از سایر بخش

 استمحیطی  شرایطنفعان یا بندی خدمات برحسب موضوع، منبع، ذیتقسیم خدمت: حوزه

  کند.افراز می خدمات دولت را به چند بخش خوشهکه یک 

دولت است که نشان دهنده  عملیاتی-اصلیکوچکترین عنصر مدل خدمات  خدمت:گروه 

گروهی از خدمات و زیرخدمات مرتبط است که ذینفعان مشخصی دارد. مصادیق دقیق خدمات 

 شود.ها تعیین و تعریف می)یا زیرخدمات( توسط دستگاه

 

خوشه خدمت

خدمتحوزه خدمتحوزه

گروه خدمت گروه خدمت گروه خدمت

خدمتحوزه
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 خوشه سالمت و بهداشت 11-2-1

 خدمات خوشه سالمت و بهداشت ۶-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 زندگی فعال و تغذیه سالم برای کودکان  کودکانسالمت 

 واکسیناسیون کودکان 

 پرستار کودک 

 های رشد کودکشیرخوارگاه و خانه 

  مراکز بهداشت 

 درمان و آزمایش کودکان 

 ای مشکالت عاطفیکودکان معلول، ناتوان و دار 

  خانمانیبسرپرست و یبکودکان 

 قوانین حفاظت از کودکان 

 آموزشی به والدین کودکان-خدمات حمایتی 

 غربالگری اختالالت در کودکان 

 ارتقای توان ذهنی در شیرخواران 

 پزشک خانواده  جامعهخانواده و سالمت 

 توانمندسازی به زنان سرپرست -خدمات حمایتی

 خانوار

  اعمال خشونتمبارزه با 

 مشاوره بهداشتی رایگان 

 بارداری سالم 

 بهداشت جنسی 

 تحقیقات سالمت اجتماع 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 مددکاری 

 کاهش طالق  

 ترک سیگار 

 زندگی سالم و فعال 

 زندگی بهداشت محیط 

 های نقدی و غیرنقدی مردمیجلب کمک 

 های امنخدمات مراقبتی در خانه 

 خانواده تحکیم و ازدواج تخصصی مشاوره 

 دیده زپروری زنان و دختران آسیبمراقبت و با

 اجتماعی 

 کنترل و پایش بهداشت 

 کارگران سالم  سالمت و ایمنی محل کار

 وظایف کارفرما برای سالمت و ایمنی محل کار 

 کارت بهداشت 

 ایمنی مواد صنعتی 

 ایبهداشت و ایمنی حرفه 

 جبران خسارت حوادث 

 های ایمنیتوصیه 

 معاینات پزشکی کارگران و کارمندان 

 نظارت بر اماکن 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 رسانی اختالالت روانیاطالع  سالمت روانی

 مشاوره جوانان 

 هامشاوره خانواده 

 مشاوره نیروهای مسلح 

 های شهدامشاوره به جانبازان و خانواده 

 برنامه تقویت ذهن نوجوانان 

 مشاوره بهداشت روانی 

 پیشگیری از خودکشی 

 های سالمت روانبرنامه 

  از سوانحمدیریت اختالالت روانی پس 

 اختالالت هویت جنسی 

 همیاران سالمت روان 

 ترویج ورزش همگانی  سالمت و ورزش

 ورزش و تندرستی 

 ورزش کودکان 

 ورزش دوران بارداری 

 ورزش سالمندان 

 مبارزه با دوپینگ 

 مشاوره پزشکی و دارویی ورزش 

 ورزشی و اماکن هاباشگاه و نظارت بر استخر 

 ورزشی اماکن و ورزشکاران سالمت 

 ی بیمههاطرحرسانی اطالع  یمه سالمتب

 های سالمت خصوصیمشخصات بیمه 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 بیمه معلولین، جانبازان، مددجویان 

 سالمت  صدور بیمه 

 تخفیف بیمه 

 نسخ دارویی تایید 

 پزشکی  تجهیزات و تعهد دارو در قیمت اعالم 

 قرارداد با پزشکان و مؤسسات سالمت 

 ردادپرداخت اسناد پزشکی مؤسسات درمانی طرف قرا  

  نظارت و بازرسی 

 راهنمای خدمات درمانی عمومی  خدمات درمانی عمومی

 خدمات درمانی 

  واکسیناسیون 

 های بالینیآزمایش 

 های بهداشتیمراقبت 

 بلندمدتهای مراقبت 

 آمبوالنس خدمات  

 و سالمت پزشکی هایگواهی 

  گواهی والدت 

 ضوابط و شرایط اهدا  اهدای خون، عضو و بافت

 سازیهنگترویج و فر 

 اهدای خون 

 اهدای عضو و بافت 

 های قلبی و عروقیبیماری  هابیماری

 های تنفسیبیماری 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 های ویروسیبیماری 

 های مزمنبیماری 

 های واگیربیماری 

 ایدز 

 سرطان 

 هاسایر بیماری 

 مخاطرات الکل  مواد مخدر و الکل

 مضرات مواد مخدر 

  معتادین بخشیتوانبازپروری و 

 اطالعات معتادین 

 پیشگیری و بازرسی 

 سازی و آموزشیهای فرهنگبرنامه 

 تغذیه سالم  غذا و تغذیه

 های غذاییرژیم 

 ها و اعالم خطرات غذاییتوصیه 

 های غذاییآلرژی 

 استانداردهای ایمنی مواد غذایی 

 علم تغذیه و تحقیقات 

 وزن مناسب 

 غذایی محصوالت کیفیت کنترل 

 کنترل ذبح و کشتار 

 هاآشامیدنی 

 های کنترل غذاگاهآزمایش 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

معلولین، سالمندان، جانبازان، 

 بیماران خاص و مزمن

 ارتقای سطح زندگی سالمندان 

 ارزیابی درصد معلولیت و ازکارافتادگی 

 مشاوره در زمینه انتخاب آسایشگاه مناسب 

 ها و مراکز نگهداریرسیدگی به شکایت از آسایشگاه 

 یتوان پزشکو  بخشیتوان 

 اری در منزل و مراکز خدمات درمانی و پرست

 بهزیستی

 های خاصخدمات بیماری 

 های خاصکارت معلولیت و بیماری 

 های خاصید ابتال به بیمارییتا 

 های دارویی و پزشکیهزینهکمک 

 سالمت سالمندان 

 های مالی به معلولین و بیمارانکمک 

 های موردی و مستمر مالی و غیرمالیحمایت 

 ز درمانیپرداخت مخارج آسایشگاه و یا مرک 

پزشکان، پرستاران و 

 مددکاران

 پزشکان و پرستاران دهیسامان 

 مددکاری نیروهای داوطلب دهیسامان 

 بانک اطالعات پزشکان 

 توزیع پزشکان 

 آموزش مستمر جامعه پزشکی 

 های مالیتسهیالت و کمک 

 تحقیقات پزشکی و بهداشت ملی 

 آموزش عملی پرستاران و مددکاران 



 25۹  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 ار و مددکارراهنمای انتخاب پرست 

  نظارت و بازرسی 

 هشدارهای ایمنی و امنیت زیستی  رسانی و اطالع هشدار

 های واگیردار و خاصهشدار شیوع بیماری 

 آمادگی برای شرایط بحرانی 

 بهداشت عمومی هایاعالمیه 

 بهداشت و ایمنی سفر 

 هشدارهای وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست 

 رسانی بهداشتی و سالمت شخصیاطالع 

 هشدارهای کنترل غذا، دارو و غیره 

 وضعیت اشعه فرابنفش 

  آمار و اطالعات سالمت 

 ات سالمت مؤسس تأسیسشرایط و ضوابط   مراکز و تجهیزات سالمت

  ات سالمتمؤسسنظارت بر مراکز و 

  اطالعات تجهیزات پزشکی 

 های مصوب تجهیزات پزشکیقیمت 

 تجهیزات مجاز وارداتی 

 ی داخلی و وارداتیاعتبار سنجی تجهیزات پزشک 

 های تجهیزات پزشکی بندی شرکترتبه 

 رسیدگی به شکایات مردمی 

 اطالعات دارویی  دارو و محصوالت بهداشتی

 برچسب شناسایی داروها 

 یافتن نام عمومی داروهای با نام تجاری مشخص 



 254 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 مجوز ساخت دارو و محصوالت بهداشتی 

 نظارت بر دارو و محصوالت بهداشتی 

 هاسافرین و توریستداروهای مجاز م 

 ایمنی مواد شیمیایی 

 ینه داروییهزکمک 

 خرید ایمن دارو و محصوالت سالمت 

 رسیدگی به شکایات از محصوالت دارویی 

 نحوه صحیح نابودی داروهای بالاستفاده 

 عوارض جانبی و رسیدگی به شکایات 

 ضوابط واردات و صادرات دارو 

 دارو و مواد مخدر 

 نتی داروهای گیاهی، طبیعی و س 

 های کنترل دارو و محصوالت بهداشتیآزمایشگاه 

 خوشه آموزش و پژوهش 11-2-2

 خدمات خوشه آموزش و پژوهش 2-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 و ابتدایی خردساالن، آموزش

 متوسطه

 و جوی مدارس براساس معیارهای مورد نظر جست 

 یمدارس دولت 

 مدارس غیردولتی 

 خاص مدارس 

  سوادآموزی 



 255  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 درسیمنابع آموزشی و کمک 

 برنامه تحصیلی 

 خدمات تحصیلی 

 هاآزمون 

  استعدادیابی 

 آموختگیدانش 

  معلمان و مربیان 

 مشارکت والدین در امور تحصیل فرزندان 

 آموزیهای دانشتشکل 

 های فرهنگی و تربیتیبرنامه 

 های سالمت برنامه 

 بدنییتهای ترببرنامه 

 تسهیالت مالی و رفاهی 

 تجهیزات و فضاهای آموزشی 

 نظارت بر مدارس 

 اساس معیارهای موردنظر بر هاوجوی دانشگاهجست  عالی آموزش

 دولتی هایدانشگاه 

 غیردولتی هایدانشگاه 

 الکترونیکی هایآموزش 

 انتشارات 

 برنامه تحصیلی 

 خدمات تحصیلی 

 آموختگیدانش 



 25۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 هاآزمون 

 جوییهای دانشتشکل 

 های فرهنگی و تربیتیبرنامه 

 های سالمت برنامه 

 بدنی های تربیتبرنامه 

 تسهیالت مالی و رفاهی 

 تجهیزات و فضاهای آموزشی 

 هانظارت بر دانشگاه 

 های آموزشی فنی و شغلیهمؤسسجستجو   شغلی و فنی آموزش

 های آموزشی مهارتیجستجوی دوره 

 منابع آموزشی 

 وکاریهای کسبمشاوره 

 های ضروری برای اشتغالوزش مهارتآم 

 آموزش مختص کارمندان دولت 

 وکار آموزش و حمایت جهت بهبود کسب 

 های مختص اتباع خارجیمدارس و دوره  اتباع خارجی آموزش

 آموزان و دانشجویان خارجیدانش 

 ارزیابی مدارک تحصیلی خارجی 

 آموزش زبان فارسی به اتباع خارجی 

 ات پژوهشیمؤسسو  امکانات  فناوری و پژوهش

 موضوعات راهبردی در حوزه پژوهش و فناوری 

  پژوهشگربانک مشخصات 

  ی پژوهشیهاطرحبانک اطالعات 



 259  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

  ی پژوهشی و فناورانه هاطرحتسهیالت به 

  تسهیالت به مخترعین و نخبگان 

 هانامهحمایت از مقاالت و پایان 

 سازی آموزش و فرهنگ 

 افزایی سازی و همشبکه 

 سازیهای حمایت از تجاریضوابط و سیاست  یسازتجاری

 های دانش بنیانشرایط و تسهیالت مختص شرکت 

 های علم و فناوریمراکز رشد و پارک 

 ها سازی به صاحبان ایدهمشاوره تجاری 

  سازی ی قابل تجاریهاطرحتسهیالت به 

 های بازاریابی و فروش حمایت از برگزاری نمایشگاه 

 ا هدر کتابخانه هانشریهو  هابارارگیری کتشرایط ق  هاکتابخانه

 های کشورجستجوی کتابخانه 

 های دیجیتالکتابخانه 

 ایخدمات کتابخانه 

 خوشه رفاه و تامین اجتماعی 11-2-3

 خدمات خوشه رفاه و تامین اجتماعی ۹-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

ات و مقرر قوانین،

 هادستورالعمل

 قوانین و مقررات کار 

 شرایط ایمنی کار 

 شرایط محیط کار 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 شرایط بازنشستگی 

 حقوق کارگران 

 حقوق کارفرمایان 

 دستورالعمل استخدام 

 وکار جدیدشرایط و مراحل شروع کسب  کار و کسب شروع

 های کارآفرینیایده 

 های جدیدتسهیالت برای شرکت 

 بنیانهای دانشتسهیالت برای شرکت 

 وکاراندازی کسبمشاوره به متقاضیان راه 

کارگران و  کارفرمایان،

 کارمندان

 کارفرمایان نامثبت 

 نام کارگران و کارمندانثبت 

  کارگران و کارمندان بهمربوطتسهیالت 

  کارفرمایان بهمربوطتسهیالت 

 امور حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان 

 یانامور مالیات کارگران و کارفرما 

 ای کارآموزیههدور 

 های کارگریاتحادیه 

 سوابق کارفرمایان، کارمندان و کارگران 

 مشاوره و آموزش به کارفرمایان 

 مشاور و آموزش به کارمندان و کارگران 

 کارجویان نامثبت  اطالعات مشاغل و متخصصان

 بانک مشاغل 

 بانک متخصصان 



 25۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 آماری مشاغل رسانیاطالع 

  اطالعات بازار کار 

 ره و آموزش برای استخدام مشاو 

 های شغلی برای مهاجرانفرصت 

 بیمه شدگان  اجتماعی  تامین بیمه

 کارفرمایان 

 مستمری بگیران 

 امور درمانی 

 هایکارگزار 

 ای و درمانیمراکز بیمه 

 تسهیالت بیمه بازنشستگان 

 بیمه بیکاری  بیکاری

 مزایای بیکاری 

 فسخ قرارداد 

 غرامت کارگران 

 ام بازنشستگیثبت ن  بازنشستگی

 امور بازنشستگی 

 حقوق بازنشستگان 

 رفاهی بازنشستگان امور 

 وام بازنشستگان 

 مالیات بازنشستگان 

تسهیالت مالی و رفاهی به 

 نیازمندان

 های نیازمندتسهیالت به جوانان و خانواده 

 تسهیالت به سالمندان 



 2۱5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 تسهیالت به معلولین و از کار افتادگان 

 تسهیالت به بیماران خاص 

 هیالت به فقرا، ایتام، زنان سرپرست خانوادهتس 

 ین نشینان و ساکنتسهیالت به روستانشینان، حاشیه

 مناطق محروم

 تسهیالت به جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا 

 نظارت بر کارمندان و کارگران  بازرسی و نظارت

 نظارت بر کارفرمایان 

 نظارت بر محیط کار 

 رسیدگی به شکایات 

 زیست، منابع طبیعی و کشاورزیخوشه محیط 11-2-4

 زیست، منابع طبیعی و کشاورزیخدمات خوشه محیط 4-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 خاک و زمین  کشاورزی

 های زراعی اراضی و زمین 

 های زراعیجنگل 

 هاگلخانه 

 هانهالستان 

  باغبانی و باغداری 

 شاورزی مشاغل ک 

 آبیاری 



 2۱۶  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 محصوالت کشاورزی، باغی، نباتی و گیاهی 

 پاشی سموم و سم 

 کود 

 های کشاورزی نهاده 

 های گیاهیاندام 

 آالت و ادوات کشاورزیماشین 

 ایتسهیالت آبیاری قطره 

 های مالیکمک 

 های کشاورزیتوسعه زیرساخت 

 گیاهان دارویی 

 صنایع تبدیلی و تکمیلی 

  مکانیزاسیون 

 قرنطینه 

 یل خطر تحل 

 تعیین قیمت محصوالت 

 هاها، شرکتها، اتحادیهها، تعاونیها، انجمنتشکل 

 حقوقی-اعضای حقیقی ،مهندسین ناظر 

 های آموزشیها/کارگاهدوره 

 کشاورزی و محیط زیست 

 هاآزمایشگاه 

 شرایط و مجوزهای دامداری  دامداری

 فضوالت و خوراک دام 

 های بیولوژیکی دامیدارو و فراورده 



 2۱2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 های دامیها و نهادهاوردهفر 

 پروری صنعتیدام 

 صنعتیپروری نیمهدام 

  دامپزشکیتسهیالت 

 اطالعات دامپزشکان 

 ها و مراکز درمانیآزمایشگاه 

 حیوانات زنده 

 ( و اماکن دامیطبلصاحیوانات ) پناهگاه 

 های مراکز نگهداری، تولید و توزیع دام و فراورده

 دامی

 های مالیتسهیالت و کمک 

 داری و چرای داممرتع 

 تجهیزات مرتبط با دام و لوازم 

 نظارت بر مراکز نگهداری و تولید دام 

 دامی و خطرات بهداشتی زایبیماری عوامل 

 هاکوبی داممایه 

 تعیین تعرفه 

 پایش و ارزیابی سالمت محصوالت دامی 

  لقاح مصنوعی 

  مواد ژنتیکی دامی 

 حیوانات آزمایشگاهی 

 اهیگیری تجاری و تفریحیشرایط و مجوزهای م  شیالت

 پروریآبزی 



 2۱۹  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 زدهبررسی شیالت تازه و یخ 

 واردات ماهی زنده و خوراک ماهی 

 خدمات حمایتی و ارائه تسهیالت 

 حفاظت از ماهی زنده 

 ماهی زینتی 

 های ماهیگیریها و قایقکشتی 

 آموزش تولید محصوالت شیالت 

 کنترل کیفیت محصوالت دریایی 

 های گیاهی وحفاظت از گونه

 حیوانی

 های در معرض تهدیدگونه 

 های مهاجم و حیوانات وحشیگونه 

 های آبزیگونه 

 خزندگان و دوزیستان 

 پرندگان 

 حیوانات غیرمعمول 

 حیوانات رهاشده، زخمی و یا مرده 

 وحشزیستگاه حیات 

 تنوع زیستی 

 شناسیگیاه 

 برداریتحقیقات و نمونه 

 هاتهدیدات موجود برای گونه 

 دگان و مراکز نگهداری از های وحش و پرنباغ

 حیوانات 

 های گیاهی و حیوانیصادرات گونهو  واردات 



 2۱4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 وحش و سیرکنمایشگاه حیات 

  پرداخت خسارت ناشی از حمالت جانوران 

 شده مناطق حفاظت 

زیست و حفاظت از محیط

 اراضی ملی

  زیستهای حفاظت از محیطاستانداردقوانین و 

 شدهمناطق حفاظت 

 اهها و جنگلپارک 

 هاتاالب 

 زاییبیابان 

 ها و منابع آبیحفاظت از دریا 

 هاقطع درختان جنگل 

 حفاظت از اراضی ملی 

 روستا حریم 

 نشینانجنگل 

 توسعه فضای سبز 

 یافته احیای اراضی جنگلی و تخریب 

 محیطیرویدادهای زیست 

  شرایط اضطراری 

 وهوایی و اقلیمیتغییرات آب 

 زیستسازی و ترویج حفاظت از محیط فرهنگ 

 محیطیهای زیستهشدارها و توصیه 

 هامحیطی برای پروژهارزیابی زیست 

 محصوالت سازگار با محیط زیست 

 هاو ایده هاطرحها، برنامه 



 2۱5  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 زیستجایزه محیط 

 های محیط زیستآزمایشگاه 

 پژوهش و تحقیقات حفاظت از محیط زیست 

 آمار و اطالعات محیط زیست 

 دوها و مناطق مجاز برای اراردوگاه 

 سوخت جایگزینی 

 نهادی مردمهاسازمان 

 زیستهمیار محیط  

 زیستمجرمین محیط 

 مجوز شکار  شکار

 های شکار دستورالعمل 

 شده )غیرقابل شکار(های حفاظتگونه 

 شکار پرندگان مهاجر 

  شدهحفاظتشکار در مناطق 

 اسکان عشایر  عشایر

 کوچ عشایر 

 های عشایریها و فروشگاهتشکل 

 رسرشماری عشای 

 تسهیالت به عشایر 

  تامین و توزیع سوخت 

 منابع آلودگی   پسماند و مواد شیمیایی

 های ملیآالینده 

 مواد شیمیایی 



 2۱۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 های خطرناکزباله 

 های سبز زباله 

 ضایعات وسایل برقی 

 وساز و تخریبضایعات ساخت 

 های خارج از ردهوسایل نقلیه و الستیک 

 های اسیدیضایعات باطری 

 بازیافت 

 هدفع زبال 

 پیشگیری از آلودگی 

 کاهش ضایعات 

 پسماند  صادرات و واردات 

 های صنعتی، غیرصنعتیپایش آلودگی 

 منابع آبی  منابع طبیعی، آبی و خاکی

 ها و قنواتچشمه 

 های زیرزمینیاستخراج آب 

 منابع خاکی 

 ها و مراتعجنگل 

 های جنگلیپارک 

 فرسایش خاک 

 وخاکآزمایشگاه آب 

 و خاک استاندارهای آب، فاضالب  

 حفاظت از منابع آبی و خاکی 

 معادن و منابع طبیعی 



 2۱9  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 نفت و گاز( منابع فسیلی( 

 تحقیقات منابع طبیعی 

 اطالعات هواشناسی  وهواآب

 وضعیت آلودگی هوا 

 هشدارهای دمای هوا 

 و بروز سیل هشدار بارش برف 

 هشدار وقوع طوفان 

 ییایدر یهشدارها 

 سیانتشار گزارشات و اطالعات تحلیلی هواشنا 

 خوشه فرهنگی و اجتماعی 11-2-5

 خدمات خوشه فرهنگی و اجتماعی 5-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 ملی  تاریخ  فرهنگی میراث و تاریخ

 شناسیباستان 

 تاریخی و فرهنگی آثار 

 هاها و بزرگداشترویدادها، جشن 

 اطالعات زبان و فرهنگ اقوام 

 های میراث فرهنگیاطالعات موزه 

 نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی 

 هاها و گالریهزینه به موزهاعطای کمک 

 ایجاد موزه مجازی 



 2۱1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 هاتعامالت بین فرهنگ 

 ارزیابی و ثبت میراث فرهنگی 

 و بصری سمعی، هنرهای

 تجسمی

 رایتقوانین و مقررات و حقوق کپی 

 نمایش و فیلم 

 موسیقی 

 تجسمی ایهنره 

 هاها و بزرگداشترویدادها، جشن 

 هزینهگذاری و اعطای کمکسرمایه 

 ها و مسابقات هنری و اهدای جوایزبرگزاری جشنواره 

 وجوی هنرمندان و آثارشانجست 

 اطالعات مؤسسات هنری 

 بصری با مشارکت  و حمایت از تولید آثار سمعی

 کشورهای دیگر

 ادبیات کهن  ادبیات

 ادبیات معاصر 

 ی ادبیهاسازمانات و سسمؤ 

 هاها و بزرگداشترویدادها، جشن 

 های مالی به نویسندگان و ناشرانکمک 

 جوایز ادبی 

 اسالمی احکام و عترت قرآن،  مذهب و دین

 روحانیون و مبلغان دینی 

 تولید و انتشار محصوالت مذهبی 

 (خارجی و داخلی) اسالمی تبلیغات 



 2۱۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 متبرکه اماکن و مساجد 

  مذهبی و یدین هایاقلیت 

 هاها و بزرگداشترویدادها، جشن 

 برگزاری مسابقات قرآنی 

 گفتگوی ادیان 

 های طبیعی و گردشگریجاذبه  گردشگری

 ها و مراکز اقامتی برای گردشگرانوجوی هتلجست 

 خارجی جذب گردشگران 

 مسافران زیارتی 

 وهوا برای گردشگرانراهنمای آب 

 های حوزه گردشگریوام 

 گردشگری با مرتبط مراکز 

 آمارهای صنعت گردشگری 

 سازی در زمینه حج و زیارت ترویج و فرهنگ  زیارت و حج

 زائرین اعزام و نویسینام 

  زائرین امور 

 کارگزاران و روحانیون 

 سالمت زائران و بیمه 

 خیریه و اوقاف

 

 وقف 

 خیریه هایفعالیت 

 های مردمیآوری صدقات و کمکجمع 

 هنگهداری و بازسازی اماکن خیری 

  اجاره امالک و اموال اوقافی 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 هایرسانه وه نشری کتاب،

 چاپی

 هنشری و کتاب 

 کتاب غیر چاپی اقالم 

 هاچاپخانه 

 هزینه به صنعت نشر کتاب، مجله و اعطای کمک

 روزنامه

 های داخلیخبرگزاری 

 های خارجیخبرگزاری 

 ایرایانه هایبازی  دیجیتال هایرسانه و منابع

 هنری و فرهنگی افزارهای آموزشینرم ، 

  برخط هایرسانه 

 هوشمند و همراه هایرسانه 

 دیجیتال محتوای تکثیر و نشر هایفروشگاه 

 جوانان های ویژهبرنامه  ، خانواده و جامعهجوانان

 خانواده تعالی و ازدواج 

 آموزش پیش از ازدواج 

 سازی و ترویج رفتار مدنیفرهنگ 

 جوانان و خانواده نهادمردم یهاسازمان 

 های اجتماعی و پرهیز از جرم و آموزش مهارت

 خشونت

 معظالت اجتماعی 

 ی اجتماعیهاشاخص 

 ایحرفه و قهرمانی ورزش  ورزش

 همگانی ورزش 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 ورزش معلولین 

 ورزش بانوان 

 ورزش کودکان 

 ورزشی یهاسازمان 

 ورزشی رویدادهای 

  ورزشی اماکن 

 حمایت از ورزشکاران 

 ورزشی نظارت بر مراکز 

 تجارتخوشه صنعت و  11-2-6

 خوشه صنعت و تجارت خدمات ۱-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 صنعتی واحد احداث جهت تسهیالت  یپشتیبان و حمایتی تسهیالت

 تسهیالت ایجاد و توسعه زیر ساخت فنی 

 مناطق آزاد تجاری 

 ستد و داد بازارهای گسترش از حمایت 

 ی داخلی هایتوسعه و جذب سرمایه گذار زحمایت ا

  و خارجی

 مالی تسهیالت اعطای 

 پژوهشی هایطرح و پذیرش حمایت 

 بنیان دانش خدمات و کاال صادرات از حمایت 

 به صنعت آزمایشگاهی و کارشناسی خدمات ارائه 

http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=291
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 صنعتقوانین و ضوابط   عصنای

 های صنایعمجوز 

  توسعه و توانمندسازی بخش صنایع 

 توسعه صنایعی هاطرح 

 صنایعهای آماری ات و گزارشاطالع 

  بخش صنعتبرای تامین مواد مرغوب 

 نظارت و بازرسی 

 قوانین و ضوابط استخراج از معادن  معادن

 معادن یهامجوز 

 معدنیتوسعه ی هاطرح 

 و صنایع معدنی اطالعات بخش معدن 

 توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی 

 های اکتشافی و های زمین شناسی، نقشهارائه داده

 دورسنجی

 نظارت و بازرسی 

 قوانین و ضوابط تجارت  تجارت

 مجوزهای تجارت 

 های تجاریمشاوره 

 تسهیالت به تجار 

 ونقل حمل 

 عملیات ارزی 

 نظارت و بازرسی 

 اریاطالعات و آمار تج 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 قوانین و ضوابط تجارت الکترونیکی 

 های تجارت الکترونیکیمجوزها و گواهی 

 تسهیالت برای تجارت الکترونیکی 

 سازی تجارت الکترونیکیآموزش و فرهنگ 

 و مایحتاج عمومی تامین و خرید کاال  عمومی مایحتاج و کاال

 سازی کاال و مایحتاج عمومیذخیره 

 توزیع کاال و مایحتاج عمومی 

 کاال بهمربوطزهای مجو 

 بندی و کدینگ کاالطبقه 

 تعیین تعرفه کاال 

 قوانین و مقررات حقوق مصرف کنندگان   کنندگان مصرف حقوق

 گذاریو قیمت تعرفه 

 نظارت و بازرسی 

 رسیدگی به شکایات مردمی 

 و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان نامهگواهی 

 گذاریهای سرمایهرصترسانی فعاطال  خارجی و داخلی گزاریسرمایه

 سرمایه گذاری بازارهای خارجی 

  داخلیسرمایه گذاری بازارهای 

 گذاریرمایهکریدورهای س 

 گذاریتسهیالت سرمایه 

 نظارت بر تسهیالت 

 گذاریمشاوره برای سرمایه 

 ی توسعه سرمایه گذاریهاطرح 

https://www.canada.ca/en/services/business/trade/investforeign.html
https://www.canada.ca/en/services/business/trade/investforeign.html
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 پذیر ریسک گذاری حمایت از سرمایه 

 خارجیداخلی و های گذاریآمار و اطالعات سرمایه 

 واردات و صادرات کاال قوانین و مقررات   واردات و صادرات

 اتمجوزهای واردات و صادر 

 مشاوره تجاری به صادرکنندگان 

 کاال قرنطینه 

 ثبت سفارش واردات کاال 

 بیمه نامه صادرات 

 اعتباری  نامه ضمانت 

 انتخاب صادرکننده نمونه 

 جهان کشورهای اعتبار سقف و رتبه 

 جهان یهابانک اعتبار 

 و صادارت  واردات ات آماریگزارش 

 هاشگاهها و نمایهمایش هایمجوز  هانمایشگاه و هاهمایش

 هاها و نمایشگاهبانک اطالعات همایش 

  ای خارجیههنمایشگامشاوره برای حضور در 

  برگزاری نمایشگاهای داخلیحمایت از 

 های تجاریاعزام و پذیرش هیئت  

 خوشه اقتصادی و مالی 11-2-7
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 خدمات خوشه اقتصادی و مالی 9-۶5 جدول

 گروه خدمت ه خدمتحوز

مقررات مالی و قوانین و 

 اقتصادی

 قانون و مقررات مالی دولت  

 قانون برنامه و بودجه 

 قانون برگزاری مناقصات 

 و مقررات حسابرسین وانق 

 قانون صدور چک 

 های مستقیمقانون مالیت 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

 پولشویی با قانون مبارزه 

 بانکداری اسالمیهای ملو دستورالعضوابط   بانکداری

 حقوق بانکی 

 اقتصاد بانکی 

 های ارزیسیاست 

 بانکداری خرد 

 بانکداری اختصاصی 

 بانکداری شرکتی 

 نظارت بر سالمت بانکی 

 مبازره با پولشویی 

 رسیدگی به شکایات 

 بیمه هایو دستورالعملضوابط   بیمه

 تعرفه خدمات بیمه 

 نامهانواع بیمه 

 مؤسسات بیمه 
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 گروه خدمت ه خدمتحوز

 کارگزاران بیمه 

 ارزیابان خسارت بیمه 

 نظارت و بازرسی 

 استعالم بیمه 

 رسیدگی به شکایات 

 مالیاتی هایو دستورالعملضوابط   مالیات

 شرایط و حقوق مودیان مالیاتی 

 های پرداخت مالیاتسازی و مشوقفرهنگ 

 و تخفیفات هاتمعافی 

 ثبت اطالعات مودیان مالیاتی 

  مالیات افراد حقوقیدریافت 

  افراد حقیقیمالیات دریافت 

 استعالم بدهی مالیاتی 

  حسابرسی مالیاتینظارت و 

 مبارزه با فرار مالیاتی 

 های مودیان مالیاتیرسیدگی به شکواییه 

 های گمرکیو دستورالعملضوابط   گمرک

 تشریفات گمرکی صادارت کاال 

 تشریفات گمرکی واردات کاال 

 تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کاال 

 یت داخلی کاالتشریفات گمرکی ترانز 

 های پستیتشریفات گمرکی بسته 

 تشریفات گمرکی کاالهای همراه مسافر 
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 گروه خدمت ه خدمتحوز

 رسیدگی به شکایات 

 بورس هایو دستورالعملضوابط   بهادار اوراق و بورس

 ها و کارمزدهاتعرفه 

 بازارهای بورس 

 محصوالت بورس 

 کارگزاران بورس 

 گذاری در بورسمشاوران سرمایه 

 بورسها در شرایط پذیرش شرکت 

 نظارت بر حسن اجرا 

 رسیدگی به شکایات 

 ها و اطالعات آماری بورسگزارش 

 پذیریتو رقاب سازیی خصوصیهاتسیاس  سازیخصوصی

 سازی و آموزشفرهنگ 

 های قابل واگذاریبنگاه 

 سهام عدالت 

 نظارت و بازرسی 

 رسیدگی به شکایات 

 و مزایداتبرگزاری مناقصات  ضوابط و مقررات  مناقصه دولتیو  مزایده

 اطالعات مناقصات 

 اطالعات مزایدات 

 رسانی برندگان اطالع 

 رسیدگی به شکایات 

 اصول و ضوابط حسابرسی  مالی نظارتو  حسابرسی
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 گروه خدمت ه خدمتحوز

 های اجراییحسابرسی دستگاه 

 حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی 

  بانک، بیمه( ات مالیمؤسسحسابرسی( 

 تفریغ بودجه 

 کالهبرداری و تقلب از حفاظت 

 هارسیبو نتایج حسا آمار 

 از حسابرسی رسیدگی به شکایات 



 29۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 خوشه انرژی 11-2-8

 خدمات خوشه انرژی 1-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 ها و عوارضقوانین، تعرفه  آب  انرژی

 سازی آبسدها و منابع ذخیره 

 آبی انرژیبرداری از بهره 

 توزیع آب شرب 

 توزیع آب کشاورزی و صنعتی 

  فاضالبشبکه 

 آب شرب نظارت بر کیفیت 

 استانداردهای مصرف آب 

 و فاضالبآب  های حوزهپژوهش 

 رسیدگی به شکایات مشترکین 

 ها و عوارضقوانین، تعرفه  انرژی برق 

 های تولید برقنیروگاه 

 برق انرژیبرداری از بهره 

 توزیع برق خانگی 

 یتوزیع برق کشاورزی و صنعت 

 بین کشوری انتقال و توزیع برق 

 استانداردهای فنی و ایمنی 

 های حوزه انرژی برقپژوهش 

 نظارت و بازرسی 

 رسیدگی به شکایات مشترکین 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 ها و عوارضقوانین، تعرفه  نفت و گاز

 نفت 

 گاز 

 پتروشیمی 

 انتقال و توریع 

 نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات 

 و پتروشیمی گاز، پژوهش در حوزه نفت 

 استانداردهای فنی و ایمنی 

 اطالعات و آمار مصرف 

 جلوگیری از آلودگی محیط زیست 

  های مرتبطفناوریتوسعه حمایت از 

 تولید انرژی اتمی  اتمی انرژی

 ایهای هستهنیروگاه 

  ایو سوخت هستهاولیه مواد 

 ایهمعادن هست 

 ایهای انرژی هستهکاربرد 

 ایایمنی هسته 

 پژوهش در حوزه انرژی اتمی 

 اینظارت بر ایمنی و تشعشعات هسته 

 تجدیدپذیر هایانرژی  انرژی مصرف سازیبهینه

  استفاده بهینه از منابع انرژیترویج 

 کشاورزی،  ،خانگی) جویی در مصرف انرژیصرفه

 (صنعتی
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 گروه خدمت حوزه خدمت

  های تجدیدپذیرهای انرژیفناوریحمایت از 

  های تجدیدپذیرپژوهش در حوزه انرژیحمایت از 

 ل و شهرسازیونقخوشه حمل 11-2-9

 ونقل و شهرسازیخدمات خوشه حمل ۳-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 قوانین و استانداردهای حمل و نقل هوایی  هوایی ونقلحمل

 ونقل هواییحمل یامجوزه 

 های هواپیماییاطالعات شرکت 

 اطالعات پروازها 

 مسافر ونقلحمل 

 بارنقل وملح 

 امنیت هوانوردی 

 ونقل هواییحوادث حمل 

 های هواییدر مسافرت پزشکی اورژانس 

 هواپیماها تعمیرات 

 هافرودگاه 

 ناوبری 

 المللیهای بیناهنگیهم 

  ونقل هواییدر صنعت حمل گذاریسرمایهحمایت از 

 نظارت و بازرسی 

 رسیدگی به شکایات 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 ی حمل و نقل دریانوردیقوانین و استانداردها  دریایی ونقلحمل

 ونقل دریاییحمل یامجوزه 

 خدمات ناوبری و شرایط دریایی 

 های کشتیرانیاطالعات شرکت 

 هاها و قایقثبت کشتی 

 مسافر ونقلحمل 

 بارنقل وحمل 

 تجهیزات رادیویی 

 های دریاییسازه 

 هالنگرگاه بنادر و 

 تسهیالت مناطق آزاد و ویژه 

 نرتخلیه و بارگیری کاال و کانتی 

 حوادث دریایی 

  گذاریسرمایهحمایت از 

 المللیهای بیناهنگیهم 

 بازرسی و نظارت 

 رسیدگی به شکایات 

 قوانین و استانداردهای حمل و نقل ریلی  ریلی ونقلحمل

 ونقل ریلیحمل یامجوزه 

 هاها و پلگاهآهن، گذرخطوط راه 

 ونقل ریلیهای حملاطالعات شرکت 

 مسافر ونقلحمل 

 بار نقل وحمل 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

  حوادث ریلی 

  گذاریسرمایهحمایت از 

 بازرسی و نظارت 

 رسیدگی به شکایات 

 ایقوانین و استانداردهای حمل و نقل جاده  ایجاده ونقلحمل

 ایونقل جادهحمل یامجوزه 

 ایونقل جادههای حملاطالعات شرکت 

 مسافر ونقلحمل 

 بار نقل وحمل 

 های مسافربری و باریپایانه 

  هاراهها و آزاددر بزرگراهمرور و  عبورشرایط 

 هادر جاده تابلوهای تبلیغاتی 

 ایجاده عوارض 

 هامدیریت و ایمنی راه 

  و خدمات اورژانس ایجادهحوادث 

 تردد از مرز 

  گذاریسرمایهحمایت از 

 بازرسی و نظارت 

 رسیدگی به شکایات 

 عمومیونقل قوانین و استانداردهای حمل  عمومی ونقلحمل

 ونقل عمومیحمل یامجوزه 

 ونقل عمومیسازی برای حملترویج و فرهنگ 

 ونقل عمومیخدمات حمل 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

  بوسسفر با اتوبوس، تاکسی، مینیاطالعات 

 های استفاده از وسایل نقلیه عمومیتخفیف در هزینه 

  گذاریسرمایهحمایت از 

 بازرسی و نظارت 

 رسیدگی به شکایات 

 وسایل نقلیهای قوانین طراحی و استاندارده   نقلیه وسایل

  ثبت اطالعات وسائل نقلیه 

 وسایل نقلیه معاینه فنی 

 بیمه وسایل نقلیه 

 عوارض وسایل نقلیه 

  وسایل نقلیهمالکیت 

 خرید و فروش وسائل نقلیه 

 اجاره وسایل نقلیه 

 ی وسایل نقلیهنظارت بر رعایت استانداردها 

 ارزیابی سالمت راننده 

 گیری وسائل نقلیهره 

 ط زیستوسایل نقلیه و محی 

  خرید و نوسازی وسایل نقلیهتسهیالت 

 قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی  رانندگی و راهنمایی

 آموزش رانندگی 

 رانندگی نامهگواهی 

 ایمنی در رانندگی 

 سازی رعایت قوانین در رانندگیترویج و فرهنگ 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 شرایط نامساعد انندگی در ها و هشدارهای رتوصیه

 جوی

 روگواهی عدم تخلف خود 

 نظارت و کشف تخلفات رانندگی 

 پرداخت تخلفات رانندگی 

 رسیدگی به شکایات 

 اطالعات ترافیک هوایی  ترافیک اطالعات

 اطالعات ترافیک دریایی 

 اطالعات ترافیک ریلی 

 ایاطالعات ترافیک جاده 

 ترافیک شهری اطالعات 

 ونقلحملمقررات ایمنی در   نقل و حمل ایمنی

 یهشدارهای ایمنی و اضطرار 

  ونقلحملکاالهای مجاز و ایمن در 

 حساسهای محموله یمنیا 

 ونقل کاالهای خطرناکحمل 

 ایمنی هوایی 

 ایجاده یمنیا 

 دریایی یمنیا 

 ریلی یمنیا 

 امدادرسانی اضطراری 

 قوانین و استانداردهای شهرسازی  شهرسازی

 وسازساخت هایمجوز 



 21۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 نقشه تفصیلی شهر 

 پالک و آدرس 

 تغییر نام صاحب ملک 

 های فنی نامههیگوا 

  برای ساخت و سازمشاوره 

 مهندسان مسکن و ساختمان 

  در شهرسازی گذاریسرمایهحمایت از 

 شهری وسازی ساختهاطرح 

 های شهریزیرساخت 

 ات عمومیتأسیسها و ساختمان 

 وسازهای شهرینظارت و بازرسی بر ساخت 

 جرایم تخلفات شهرسازی 

 رسیدگی به شکایات 

 و استانداردهای مسکنمقررات   سکنم بهسازی و تعمیرات

  مسکن وسازساختنظارت بر 

  درامدبرای اقشار کممسکن تسهیالت 

 وساز انبوهبرای ساخت تسهیالت 

  و فرسوده احیای بافت ناکارآمدتسهیالت جهت 

 مسکن و نوسازی تسهیالت تعمیرات 

 



 219  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 خوشه اطالعات و ارتباطات 11-2-11

 خدمات خوشه اطالعات و ارتباطات ۶5-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 ضوابط و مقررات دولت الکترونیکی  دولت الکترونیکی

 ها و اقدامات دولت الکترونیکیبرنامه 

 ها و استانداردهای دولت الکترونیکیچارچوب 

 هاتسهیالت و مشوق 

 جستجو و دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی 

 سازیفرهنگ آموزش و 

 های دولت الکترونیکیها و زیرساختسرویس 

  دولت الکترونیکی وضعیتنظارت و پایش 

 رسیدگی به شکایات و گزارشات 

ضوابط، مقررات و استانداردهای حوزه فناوری   فناوری اطالعات

 اطالعات

 مجوزهای تجهیزات و خدمات فناوری اطالعات 

 افزارهای کاربردی و زیرساختیمجوزهای نرم 

 به تولیدکنندگان  تسهیالت حوزه فناوری اطالعات

 داخلی

 مشاورهای پیمانکاران و شرکت بندیرتبه 

 های اعتبارسنجی در حوزه فناوری اطالعاتآزمایشگاه 

 سازیآموزش و فرهنگ 

 های فناوری اطالعاتزیرساخت 



 211 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 و خدمات فناوری  افزارها، نرمنظارت بر تجهیزات

 اطالعات

 رسیدگی به شکایات 

ارتباطات ثابت ضوابط، مقررات و استانداردهای حوزه   تباطات ثابت و سیارار

 و سیار

  ارتباطات ثابت و سیارمجوزهای تجهیزات و خدمات 

  ارتباطات ثابت و سیارتسهیالت حوزه 

 اپراتورهای ارتباطات ثابت و پیمانکاران و  بندیرتبه

 سیار

 های اعتبارسنجی در حوزه ارتباطات ثابت وآزمایشگاه 

 سیار

 سازیآموزش و فرهنگ 

 های ارتباطیزیرساخت 

  ارتباطات ثابت و سیارنظارت بر 

 رسیدگی به شکایات 

 قوانین و مقررات   ارتباطات رادیویی 

 مجوز استفاده از فضای فرکانسی 

 های رادیویی و تلویزیونیشبکه اطالعات فرکانس 

 نظارت بر استفاده از فضای فرکانسی 

 ا منشاء داخلیرفع تداخالت فرکانسی ب 

 رفع تداخالت فرکانسی با منشاء خارجی 

 قوانین و مقررات پستی  پست

 محصوالت و خدمات پستی تأیید شده 



 21۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 های ارائه دهنده خدمات پستیمجوز شرکت 

 نظارت بر خدمات پستی 

 رسیدگی به شکایات 

 های ایمنیو توصیه ی امنیتیهادستورالعمل  ایمنی آنالین و امنیت سایبری

 های ی و آمادگی در برابر حمالت و آسیببینپیش

 امنیتی

 هاامنیت اینترنت و شبکه 

 های مجازیدر محیط امنیت 

  هاخانواده سایبریامنیت 

 هاامنیت سایبری شرکت 

 امنیت تلفن همراه 

 و امنیتی هشدارهای ایمنی 

  هویت کاربران 

 اینگی عملیات رایانهامداد و هماه خدمات 

 رسیدگی به شکایات و گزارشات 

 های مدیریت فضای مجازیاصول و سیاست  فضای مجازی

 ها و هشدارهاتوصیه 

  محتوا و خدمات بومیتسهیالت برای تولید 

 سازیآموزش عمومی و فرهنگ 

 رصد فضای مجازی 

 ارزیابی و نظارت بر فضای مجازی 

 رسیدگی به شکایات در فضای مجازی 

https://certcc.ir/


 2۳5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 خوشه امور داخلی کشور 11-2-11

 خدمات خوشه امور داخلی کشور ۶۶-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 والدت و فوت  احوالثبت

 ازدواج و طالق 

  شناساییشناسنامه و کارت 

 گذارینام 

 اسناد هویتی 

  سمیاطالعات دفاتر اسناد ر  امالک و اموال اسناد، ثبت

  وصیتنامه و وکالت 

 ثبت امالک 

 ها ثبت شرکت 

  نهادی مردمهاسازمانثبت 

 ثبت اختراعات، عالئم تجاری 

 قوانین و مقررات مالکیت فکری  فکری مالکیت حقوق

 آثار فرهنگی و هنری 

 آثار علمی و فنی  

 اختراعات 

 عالئم تجاری 

 تعویض یا انتقال مالکیت مادی آثار و عالئم 

 مالکیت ازی برای رعایت حقوق سترویج و فرهنگ

 فکری

  حقوق مالکیت فکریحفاظت از نظارت و 



 2۳۶  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

  رسیدگی به شکایات 

 مدت و بلندمدت کشورهای توسعه کوتاهبرنامه  ریزیمدیریت و برنامه

 ریزیریزی و بودجهمقررات و ضوابط برنامه 

 مقررات و ضوابط اداری و استخدامی 

 ردوری و کنترل عملکمقررات و ضوابط بهره 

 ها و استانداردهای مدیریتیچارچوب 

 ها و حسن اجرای مقرراتنظارت بر پیشرفت برنامه 

 های اجراییآمار و اطالعات وضعیت عملکرد دستگاه 

 های توسعه کشوریاطالعات شاخص 

 استانداردو پذیرش تدوین مراحل   استانداردهای کشوری

 وجوی استانداردهاجست 

 شده روزرسانیو به رسانی استانداردهای جدیداطالع 

 هانامهمجوزها و گواهی 

  ارزیابی برای مطابقت با استانداردهااطالعات مراکز 

 بانک اطالعات کاال و تجهیزات مورد تأیید 

 بازرسی و تستهای تعرفه 

 بندی و ارائه جوایز کیفیترتبه 

  نظارت و بازرسی 

  یاتشکارسیدگی به 

 اری های آماستانداردها و شاخص  کشوری آمارهای

 هاتقویم سرشماری 

 آمارهای تولیدی 

 آمارهای ثبتی 
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 گروه خدمت حوزه خدمت

 گزارشات آماری از مردم و دولت 

 ها تاناسو آماری به تفکیک صنایع،  یگزاراشات تحلیل

 موضوعات مختلفو 

 قوانین و مقررات  انتخابات

 شدگانتاریخچه انتخابات و برگزیده 

 نام گیری، کاندیداها و ثبتارائه اطالعات مراکز رأی

 گیریی رأیبرا

 برگزاری انتخابات 

 نظارت بر روند اجرای انتخابات 

 نظارت بر مخارج انتخاباتی کاندیداها 

 رسیدگی به شکایات 

 هاقوانین و مقررات فعالیت احزاب و جمعیت  هاجمعیت و احزاب

 هاجمعیت و صدور مجوز احزاب 

 هانظارت بر عملکرد احزاب و جمعیت 

 رسیدگی به شکایات 

 تقسیمات کشوری   ریکشو تقسیمات

  هااستانامور 

 هاامور شهرداری 

 هاامور دهیاری 

 کشوری ی عمرانیهاطرحها و پروژه 

 های اجرایی )سه قوه(هامشخصات دستگ  دولتی ینمسؤول و هاسازمان

 های استانیهامشخصات دستگ 

 مشخصات مقامات دولتی 



 2۳۹  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

  ینمسؤولها و تماس با دستگاهاطالعات  

 و اطالعات مکانیبرداری نقشهاستانداردهای   غرافیاییمکانی و ج اطالعات

 تصاویر هوایی 

 اطالعات مکانی 

 های جغرافیایینقشه 

 های شهری و کشورینقشه 

 های سفارشینقشه 

 المللخوشه امور بین 11-2-12

 المللخدمات خوشه امور بین ۶2-۶5 جدول

 متگروه خد حوزه خدمت

 شرایط و قوانین مسافرت به ایران  مسافرت به ایران

 آگاهی از امکان ورود 

 صدور ویزا  

 کنسولی هایکمک و سفر مشاوره 

 سفر امن 

  بار سفر 

 کاال ورود  

 وارد یا خارج کردن دارو 

 های مرزیو پایانه فرودگاهدر  امنیتی اقدامات 

 مسافران برای ایمنی و حقوقی نکات 

 تمدید مدت اقامت 



 2۳4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 متگروه خد حوزه خدمت

 ه مسافرانبیم 

  مسافران با شرایط خاص )معلولین، با تجهیزات

 پزشکی، با حیوانات(

 سفر شکایات 

 شرایط، مزایا و قوانین تحصیل در ایران  ایران و کار در تحصیل

 شرایط اعطای بورس تحصیلی به اتباع خارجی 

 مؤسسات آموزشی برای اتباع خارجی 

 مجوز تحصیل 

 باع خارجیشرایط و قوانین کار در کشور برای ات 

 لیست مشاغل برای اتباع خارجی 

 مجوز کار 

 زمان با تحصیلشرایط کار هم 

 تسهیالت مالی برای دانشجویان خارجی 

 مهاجرت و پناهندگی قوانین پذیرش  ایران به پناهندگی و مهاجرت

 درخواست مهاجرت و پناهندگی 

  اهندگیاز مهاجرت و پنانصراف 

 شهروندی  هایآموزش 

  شکیمعاینه پزضوابط 

  سوء پیشینهضوابط 

 اقامت کارت  

 تسهیالت به مهاجران 

 تسهیالت به پناهندگان 

 مستغالت و امالک شرایط خرید 



 2۳5  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 متگروه خد حوزه خدمت

 شرایط استخدام 

 نهادهای مردمی مرتبط با پناهندگان و مهاجران 

  اعضای خانواده 

  اخراج 

 ترک کشور 

 شرایط و قوانین تابعیت ایران  ایران تابعیت

 مجوز اخذ تابعیت 

 ای خانوادهتابعیت اعض 

 کارت شهروندی 

 تابعیت دوگانه 

 اخراج 

 ترک کشور 

 کارت شناسایی اتباع خارجی  اتباع خارجی هویتی اطالعات

 تولد 

 فوت 

 ازدواج 

 طالق 

 محل اقامت تغییر 

 اعضای خانواده 

 شرایط و ضوابط خروج از کشور  مسافرت به خارج

 خدمات گذرنامه 

 استعالم ممنوع الخروج بودن 

 در سفرهای خارجی نوادهراهنمایی مسائل خا 



 2۳۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 متگروه خد حوزه خدمت

 ها و هشدارها به مسافرانتوصیه 

 اطالعات مرزی 

 راهنمای اخذ ویزا 

 به خارج مسافرت مشاوره 

 سفر امن 

  بار سفر 

 کاال خروج  

 وارد یا خارج کردن دارو 

 سفر شکایات 

 از خارج در شهروندان امور

 کشور

 ثبت اطالعات تولد، فوت، ازدواج، طالق 

 فرزند متولدشده در خارج 

 کشور از شهروندان خارج به تسهیالت 

 در تحصیل به مشغول ایرانی تسهیالت به دانشجویان 

 کشور خارج

 از خدمت معافیت 

 شرکت در انتخابات 

 اضطراری هایدرخواست کمک 

 ابالغ اوراق قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور 

 حمل جنازه اتباع ایرانی به داخل کشور 

 ایرانی مقیم خارج از  گذارانیهجذب نخبگان و سرما

 کشور

 هاکنسولگری و هاسفارتخانه  المللبین روابط

 المللی قوانین بین و معاهدات 



 2۳9  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 متگروه خد حوزه خدمت

 توافق برای استرداد مجرمین 

 المللی برای امنیت جهانیهای بینهمکاری 

 المللی برای توسعه اقتصادی و های بینهمکاری

 رفاهی

 المللیبین دوستانه انسان یهامشارکت در طرح 

 الیاب و هاا بحرانبالمللی برای مقابله های بینمکاریه 

 جهانی زیستالمللی برای محیطهای بینهمکاری 

 هایالمللی برای مقابله با بیماریهای بینهمکاری 

 واگیردار 

 المللیبین هایاطالعات و آمار 

  المللیبینشکایات در محاکم 

 خوشه امنیت و مدیریت بحران 11-2-13

 خدمات خوشه امنیت و مدیریت بحران ۶۹-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 از مرزهای کشور حفاظت  ملی امنیت

 مبازره با تروریسم 

 انسان مبارزه با قاچاق 

 های مرزیها و گذرگاهامنیت جاده 

 بنادرها و امنیت فرودگاه 

 امنیت اخالقی و اجتماعی 

 المللیین بیناسترداد مجرم 



 2۳1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 سوزیآتش  و ایمنی  نشانیآتش

 حوادث محل سکونت 

 حوادث شهری 

 حوادث حیوانات 

نیروهای مسلح قدرت نظامی و 

 کشور

 دفاعی و نظامی دکترین 

  قوانین و مقررات نیروهای مسلح ایران 

 پیوستن به نیروهای مسلح 

 نیروی زمینی 

 نیروی هوایی 

 نیروی دریایی 

 نظامی اتسسمؤ و هااطالعات دانشگاه 

 تسهیالت برای نیروهای مسلح 

 و حادثه با مقابله برای آمادگی

 بحران

 عمومی ایجاد آگاهی و سازیفرهنگ 

 بینی و پیشگیریپیش 

 سازی و آمادگی برای بحرانتسهیالت برای مقاوم 

 مانور و تمرین مقابله با بحران 

 طبیعی آمادگی برای مقابله با بالیای 

 گیرهمه هایریآمادگی برای مقابله بیما 

 آمادگی برای مقابله با حمالت تروریستی 

 نهادهای مردمی و دولتی مرتبط 

 پناهگاه و دورشدن از حادثه یافتن  حادثه وقوع مدیریت

 دیدگانامدادرسانی به حادثه 

 مجروحان  به های فوریکمک 



 2۳۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 مفقودین حادثه 

 از حادثه پس خانه به بازگشت 

 امدادرسانی درباره شکایت 

 تسهیالت برای جبران خسارات کشاورزی  حادثه از پس هایکمک

 تسهیالت برای بازسازی مسکن یا تهیه سرپناه جدید 

 های پزشکیتسهیالت برای هزینه 

 یا از کار افتادگی بیکاری هایکمک 

 طبیعی بالیای از پس ایمنی و اقدامات پاکسازی 

 خوشه حقوقی و قضایی 11-2-14

 خدمات خوشه حقوقی و قضایی ۶4-۶5 جدول

 گروه خدمت حوزه خدمت

 قانون مدنی  حقوقی و قضایی قوانین

 زات اسالمیقانون مجا 

 قانون روابط موجر و مستاجر 

 دهاقانون خانو 

 قانون تجارت 

 یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس 

 یحکومت راتیتعز قانون 

  قانون مبارزه با مواد مخدر 

 مسلح یروهایمجازات ن قانون 

 یانتظام یروین قانون 

http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/Madany.htm
http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Kaifary/mojazat.htm


 ۹55 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 یاانهیرا میقانون جرا 

 زا پیشگیری و ، بازرسینظارت

 جرم

  برای کشف تخلفات و جرایم نظارت و بازرسی 

 سازی و ترویج رعایت قوانین و مقرراتفرهنگ 

 شناسیمطالعات اجتماعی و جرم 

 های فرهنگی و اجتماعیپیشگیری 

 های امنیتی و انتظامیپیشگیری 

 های مردمیپیشگیری 

 های قضاییپیشگیری 

 گزارش جرم، جنایات و کالهبرداری 

دادرسی و رسیدگی به 

 شکایات

 یشکایت کیفر 

 شکایت حقوقی 

 درخواست تجدیدنظر و اعتراض به حکم دادگاه 

 شخصی، حقوقی مسائل

 اجتماعی و خانوادگی

 مسائل حقوقی خانوادگی 

 مشاوره حقوقی 

 شوراهای حل اختالف 

 وکال و مشاوران حقوقی 

 معاینات بالینی و پزشکی  پزشکی قانونی

 تشخیص چگونگی و زمان مرگ 

 استعالمات پزشکی قانونی 

 گ و میر غیرطبیعیآمار مر 

 رسانی جرم، جنایت و کالهبرداریاطالع  کالهبرداری و جنایت جرم،

  کودکان بهمربوطجرائم 

 جرایم مالی 



 ۹5۶  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 جرایم جانی 

 جرایم حدی 

 جرایم عمومی 

 ایجرایم رایانه 

 یافتهجرایم سازمان 

 جرایم نیروهای مسلح 

 جرایم مقامات دولتی 

  ی هرمیهاطرحکالهبرداری 

 ی و موبایلیکالهبرداری تلفن 

 کالهبرداری اینترنتی 

 کالهبرداری خیریه 

 کالهبرداری لیزینگ 

 کالهبرداری مسکن 

 و جنایت جرم، قربانیان

 کالهبرداری

 درمانیای و روانمعرفی قربانیان به مراکز مشاوره 

 تسهیالت مالی و اعتباری به قربانیان 

 های قربانیان کمک به خانواده 

 یری از تکرار جرایمهای آموزشی برای جلوگبرنامه 

 و قضایی مراکز و اههدادگا

 قضات

 ها و مراکز قضاییاطالعات دادگاه 

 اطالعات قضات 

 ها و مراکز قضاییبازرسی از دادگاه 

 قضات علیه رسیدگی به شکایات 

 جریمه مالی  و اجرای احکام قانون اعمال

 ضبط، مصادره، توقیف اموال 



 ۹52 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 گروه خدمت حوزه خدمت

 های بدنیمجازات 

  حبس مجرمین 

 اعدام 

 نگهداری از زندانیان  هاندانز

 آموزش زندانیان 

 اشتغال زندانیان 

 مشاوره قضایی به زندانیان 

 مالقات زندانیان 

 مبادله زندانیان 

 تعلیق و عفو مشروط، آزادی

 احکام صادره

  شرایط عفو، تخفیف یا تعلیق مجازات 

 زندانیان دیه های مردمی برای پرداخت کمک 

 د عفو قرار گرفتهرسانی اسامی مجرمین موراطالع 

 های مشروعآزادی و بشر حقوق  بشر حقوق

 حقوق شهروندی 

 هاحقوق اقلیت 

 المللی حقوق بشرتعامالت با نهادهای بین 

 گزارش نقض حقوق بشر 

 



 ۹5۹  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 دولت بندی خدمات پشتیبانیمدل طبقه 11-3

 ندی شاملب. این طبقهشوددولت تشریح می پشتیبانیخدمات موضوعی بندی در این بخش طبقه

 . شودمشخص می 5-13 شکلکه سطح اول آن در  خدمت است گروه 41خدمت و  حوزه 8

ا در نماید ترا ترسیم می های اجراییدستگاه خدمات پشتیبانیاین مدل، تصویر کالن معماری 

دوین و ترا خود ، معماری سازمانی این نقشه کالن سازیبا سفارشیمرحله بعد هر دستگاه 

)کارکردها/خدمات(  چنین این مدل به توصیف آنچه باید انجام شودسازی نماید. همپیاده

 های اجرایی و متولیان فرآیندها( را به دستگاه)فرایندها و روال پردازد و تعیین چگونگی انجاممی

 واگذار نموده است.

ت موجود کشور و نیز بندی خدمات پشتیبانی دولت به کمک اطالعات وضعیتهیه مدل طبقه

از آنجا که در برخی متون خدمات به های موفق جهانی انجام شده است. الگوبرداری از تجربه

 "خدمت"شود، برای خوانندگان سند ممکن است استفاده از اصطالح ذینفعان بیرونی منتسب می

د، لذا اشبرای توصیف کارکردهای پشتیبانی در سازمان )که ذینفع بیرونی ندارد( ملموس نب

خوانندگان برای مطالعه این بخش توجه داشته باشند که کارکردهای پشتیبانی نیز ذینفع و 

 تواند خدمت داخلی محسوب شود. نتیجه دارد و می

 
 های موضوعی خدمات پشتیبانی دولتحوزه 5-۶5 شکل

مدیریت فناوری 
اطالعات

مدیریت دارایی ها مدیریت منابع مالی
مدیرت سرمایه 

انسانی

خدمات اداری
مدیریت ارتباطات 

ذینفعان
توسعه قابلیت های 

سازمانی
برنامه ریزی و 

راهبری



 ۹54 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 ،خدمت وکار، گروهحوزه کسبدر سه سطح دولت پشتیبانی خدمات  بندیطبقهمدل ساختار 

 .شودارائه می 6-13 شکلمطابق با  وکارخدمت کسب

 
 ساختار مدل خدمات پشتیبانی دولت ۱-۶5 شکل

 مستقل ،ت که از نظر منابع یا ذینفعانبخشی از زنجیره ارزش سازمان اس :۶۶۳وکارکسب حوزه

یف وکار تعرگانه کسبهای هشتالزم به یادآوری است، حوزهاست. توصیف قابل  ،هااز سایر بخش

های پشتیبانی و مدیریتی درون سازمانی بوده و شامل خدمات به حوزهشده در این بخش، مربوط

 شود.به مخاطبان بیرونی نمی

رایط شبرحسب موضوع، منبع، ذینفعان یا سازمان وکار دمات کسببندی ختقسیم خدمت: گروه

  کند.وکار را به چند بخش افراز میکسبخدمات  حوزهاست که یک  محیطی

که به صورت مستقل دارای  پشتیبانیکوچکترین عنصر مدل خدمات  :۶25وکارکسب خدمت

 است. سازمان ذینفعان از دیدگاه  خدماتیارزش 

                                                      
111 Business Area 

123 Business Service 

حوزه 
کسب وکار

خدمتگروه خدمتگروه

خدمت کسب و 
کار

خدمت کسب و 
کار

خدمت کسب و کار

خدمتگروه



 ۹55  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 یت سرمایه انسانیوکار: مدیرحوزه کسب 11-3-1

 خدمات حوزه مدیریت سرمایه انسانی ۶5-۶5 جدول

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

ریزی منابع برنامه

 انسانی

 انسانی منابع نیاز برآورد 

 واحد ،تخصص تفکیک به انسانی منابع به سازمان نیاز برآورد

 فعلی وضعیت براساس خدمت، یاییجغراف محل و سازمانی

 آینده نیازهای و سازمانی ساختار تغییرات انسانی، منابع

 انسانی نیروی ارتقای و تامین برنامه تهیه 

 انسانی نیروی ارتقای و تامین برنامه تصویب و تدوین

 حوهن نیاز، مورد انسانی نیروی ترکیب و میزان شامل سازمان،

 و هافعالیت قانونی، الزامات و نیاز مورد مالی منابع تامین،

 بندیزمان

 سازمانی هایپست طراحی 

 هایپست مشخصات و تعداد در الزم تغییرات اعمال و تعیین

 منابع آینده هایبرنامه و فعلی وضعیت به توجه با سازمانی،

 انسانی

مدیریت جذب و 

 استخدام

 متخصص انسانی نیروی شناسایی 

 در جذب برای دشرایطواج متخصص انسانی نیروی شناسایی

 آگهی، درج اطالعاتی، هایرسانه و هاکانال طریق از سازمان

 شناسایی ابزارهای سایر و پیمایش

 آزمون طریق از جذب 

 از جدید کارکنان پذیرش و جذب گزینش، مراحل انجام

 اختصاصی یا عمومی هایآزمون طریق



 ۹5۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

  ماموریت و انتقال طریق از جذب 

 از جدید کارکنان پذیرش و جذب گزینش، مراحل انجام

 هاسازمان سایر از ماموریت یا انتقال طریق

 کار به شروع تشریفات 

 جدید کارکنان کار به شروع و ورود تشریفات و مراحل انجام

 تشکیل و یابیپست ابتدایی، هایآموزش و معارفه مانند

 پرسنلی پرونده

نگهداشت نیروی 

 انسانی

 پرسنلی احکام صدور 

 و ضوابط اساس بر کارکنان پرسنلی احکام ابالغ و صدور

 مقطعی یا ادواری صورتبه مرتبط مقررات

 ترفیع و ارتقاء 

 اسناد غابال و تهیه و کارکنان ترفیع یا ارتقاء شرایط تشخیص

 مربوطه احکام و

 پرسنل کارکرد سنجش 

 با مرتبط هایداده گیریگزارش و تجمیع گردآوری، ثبت،

  اعم پرسنل کارکرد

 هایداده سایر و کارکرد نتایج غیاب، و حضور عاتسا از 

 مرتبط

 مرخصی 

 هایداده ثبت و مرخصی درخواست پردازش و دریافت

 کارکنان مرخصی مانده استعالم به پاسخ مرتبط،

 ماموریت 



 ۹59  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 ماموریت با مرتبط هایداده و احکام گزارش و پردازش ثبت،

 کارکنان بلندمدت یا روزانه ساعتی،

 انتقال 

 کارکنان دائم یا موقت انتقال درخواست پردازش و دریافت

  مرتبط اسناد و احکام ابالغ و تهیه و هاسازمان سایر به

 کارکنان روابط 

 تنظیم و برقراری فردی، صورتبه کارکنان با ارتباط برقراری

 افاهد پیشبرد منظور به کارکنان صنفی نهادهای با روابط

 کار مقررات و قوانین رعایت و سازمان

 اداری تخلفات به سیدگیر 

 نان،کارک اداری تخلفات گزارش به رسیدگی و ثبت و دریافت

 متخلف کارکنان مجازات اعمال و تعیین

آموزش و توسعه نیروی 

 انسانی

 آموزشی ریزیبرنامه و نیازسنجی 

 براساس کارکنان، آموزشی نیازهای تحلیل و شناسایی

 تصویب و ینتدو سازمان، آینده هایبرنامه و فعلی وضعیت

اولویت اهداف، شامل مقطعی، و ادواری آموزشی هایبرنامه

 هایبرنامه و هادوره عناوین آموزش، محتوای ها،سیاست ها،

 بندیزمان و منابع آموزشی،

 آموزشی هایدوره اجرای 

 اساس بر کارکنان، برای آموزشی هایدوره اجرای و طراحی

 شده تهیه آموزشی هایبرنامه

 خدمتحین آموزش 



 ۹51 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 برای( کارآموزی) خدمتحین آموزش هایبرنامه اجرای

 عملی هایمهارت یا کارکنان تخصصی و علمی سطح ارتقاء

 کارکنان

 آموزشی ارزیابی 

 هایبرنامه و هادوره اثربخشی و کارایی ارزیابی و سنجش

 بهبودقابل نقاط تعیین و اجرا از پس یا حین در آموزشی

 آموزشی منابع مدیریت 

 ها،آموزشگاه اساتید،) آموزشی منابع ارزیابی و اییشناس

 خدمات تحویل بر نظارت و قرارداد عقد ،(آموزشی محتوای

 آموزشی

 درمانی خدمات و بیمه  رفاه و انگیزش

 برای عمر و درمانی اجتماعی، بیمه خدمات برقراری 

 برای کارکنان معرفی ای،بیمه سوابق مدیریت کارکنان،

 پزشکی هایهزینه جبران ای،بیمه زایایم و خدمات دریافت

 درمانی و

 مالی تسهیالت 

 ام،و) مالی تسهیالت از استفاده درخواست پردازش و دریافت

 معرفی و بندیاولویت کارکنان، (الحسنهقرض مساعده،

 تتسهیال پرداخت مالی، تسهیالت دریافت برای متقاضیان

 ها،تخفیف اعتباری، ابزارهای ها،هزینهکمک) عمومی مالی

 ...( غیرنقدی، هایکمک

 غیرمالی تسهیالت 



 ۹5۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 امکانات و تسهیالت از استفاده درخواست پردازش و دریافت

 و بندیاولویت ،...( گردشگری، تورهای مهمانسرا،) غیرمالی

 کارکنان بین تسهیالت عادالنه تقسیم

 بازنشستگی  مدیریت رهاسازی

 موعد ازپیش ای عادی بازنشستگی برای الزم اقدامات انجام

 مرتبط احکام ابالغ و تهیه کارکنان،

 اخراج 

 احکام ابالغ و تهیه کارکنان، اخراج برای الزم اقدامات انجام

 مرتبط

 انتقال 

 سایر به کارکنان دائم انتقال درخواست پردازش و دریافت

 مرتبط احکام ابالغ و تهیه ها،سازمان

مدیریت اطالعات نیروی 

 انسانی

 پرسنلی سوابق نگهداری 

 به دسترسی مدیریت و روزرسانیبه نگهداری، تشکیل،

 سوابق و وضعیت استعالم به پاسخ کارکنان، پرسنلی پرونده

 پرسنلی

 پرسنلی اطالعات و آمار نگهداری 

 و توصیفی اطالعات و آمار انتشار و تحلیل تنظیم، و تهیه

 سازمان از بیرون یا داخلی صورت به کارکنان تحلیل

 



 ۹۶5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکار: مدیریت منابع مالیحوزه کسب 11-3-2

 خدمات حوزه مدیریت منابع مالی ۶۱-۶5 جدول

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 عمومی درآمدهای شناسایی  مدیریت تامین مالی

 که عمومی بودجه هایردیف و منابع پیشنهاد یا شناسایی

 تعیین دارد، وجود آنها از نسازما مالی منابع تامین امکان

 این از استفاده برای الزم اقدامات اجرای و قانونی الزامات

 منابع

 اختصاصی درآمدهای شناسایی 

عالیتف از ناشی اختصاصی درآمد منابع پیشنهاد یا شناسایی

 هایتعرفه بازنگری و تعیین سازمان، قانونی وظایف و ها

 برای الزم اقدامات اجرای و سازمان اختصاصی خدمات

 درآمدها این از مندیبهره و تصویب

 مالی تسهیالت و وام دریافت 

 تسهیالت و هاوام از استفاده هایفرصت تحلیل و شناسایی

 برای الزم مالی منابع تامین منظوربه خارجی و داخلی مالی

 سازمان جاری وظایف انجام یا ایتوسعه هایطرح اجرای

 گذاریسرمایه توجیهی هایطرح تدوین 

 با مرتبط گذاریسرمایه هایفرصت مطالعه و شناسایی

فرصت این اقتصادی و فنی سنجیامکان سازمان، ماموریت

 از گیریبهره برای وکارکسب توجیهی هایطرح تهیه و ها

 سازمان موردنیاز مالی منابع تامین در هافرصت این

 مطالبات وصول 



 ۹۶۶  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 از سازمان تمطالبا تجمیع و آوریجمع و وصول شناسایی،

 یا اختصاصی خدمات ارائه بابت حقوقی و حقیقی اشخاص

 مالی مطالبات سایر

 مشارکتی هایطرح تصویب و ارزیابی 

 عمومی و مشارکت هایطرح تصویب و تحلیل بررسی،

زیرساخت تامین سازمان، هایفعالیت توسعه برای خصوصی

 ایسرمایه هایدارایی تملک یا ها

 ساالنه هایبودجه تصویب و تدوین  ریزیبودجه

هزینه هایبخش در سازمان ساالنه بودجه پیشنهاد و تدوین

 ابالغ و تصویب پیگیری و ایسرمایه هایدارایی تملک و ای

 قانونی مراجع در بودجه این

 بودجه تخصیص 

 طربذی مراجع از عمومی بودجه دریافت و تخصیص پیگیری

 سازمان اختصاصی بودجه تخصیص و

 ایهزینه بودجه باراتاعت کنترل 

 با جاری هایهزینه تطابق برای داخلی هایکنترل اجرای

 سازمان ایهزینه بودجه در شدهبینیپیش اعتبارات

 دارایی تملک هایطرح بودجه اعتبارات کنترل 

 هایطرح کردهزینه تطابق برای داخلی هایکنترل اجرای

 بودجه در هشدبینیپیش اعتبارات با ایسرمایه دارایی تملک

 سازمان دارایی تملک هایطرح

 پرداخت و دریافت  حسابداری مالی

 سازمان متمرکز هایپرداخت و هادریافت مدیریت



 ۹۶2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 داریخزانه 

 بهادار اوراق و نقد وجوه هایحساب نگهداری

 گردانتنخواه مدیریت 

 و شارژ ،(نامتمرکز) گردان تنخواه هایحساب نگهداری

 هاگردان تنخواه تسویه

 بانکی امور 

 بستن و گشایش ها،بانک نزد سازمان هایحساب نگهداری

 هاچک اطالعات نگهداری بانکی، هایمغایرت رفع ها،حساب

 بانکداری به دسترسی اطالعات مدیریت ها،چکدسته و

 الکترونیکی

 هاسپرده و ها تضمین 

 نزد سازمان هایسپرده و ها تضمین حساب نگهداری

 نزد دیگر اشخاص سپرده و ها تضمین و دیگر اشخاص

ردهسپ و ها تضمین وصول یا استرداد ابطال، تمدید، سازمان،

 ها

 پرداختپیش  حسابداری پیمان

 به پرداختپیش وجوه پرداخت و مدارک مالی بررسی

 مرتبط مقررات و قوانین با مطابق پیمانکاران

 هاوضعیتصورت پرداخت و بررسی 

 ایمرحله وضعیترتصو پرداخت و مدارک مالی بررسی

 هب پاسخ قراردادی، و قانونی کسورات محاسبه پیمانکاران،

 پیمانکاران وضعیت صورت استعالم

 قراردادها حسابتسویه 



 ۹۶۹  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 یا پرداخت پیمان، نهایی حساب تهیه و مدارک بررسی

 پیمان حساب تسویه و نهایی دریافت

 (مالیات بیمه،) قراردادی کسورات و هاسپرده 

 باید که قراردادها قانونی کسورات و هاسپرده میزان محاسبه

 شود، نگهداری سپرده صورتبه یا پرداخته ثالث اشخاص به

 پیمانکاران استعالم به پاسخ قرارداد، قانونی وجوه پرداخت

 قراردادی کسورات و هاسپرده خصوص در

 ها پیمان شدهتمام بهای حسابداری 

 انتهای یا اجرا خالل در هاپیمان شدهتمام بهای محاسبه

 پیمان اجرای دوره

حسابداری حقوق و 

 دستمزد

 مستمر مزایای و حقوق پرداخت 

 کارکنان( ماهانه) مستمر مزایای و حقوق پرداخت و محاسبه

 پرسنلی قرارداد ضوابط سایر و کارکرد اساس بر

 پاداش و عیدی پرداختی  

 غیرمستمر مزایای سایر و پاداش و عیدی پرداخت و محاسبه

 شده تعیین زمانی مقاطع در کارکنان به

 (مالیات) قانونی کسورات و بیمه حق پرداخت 

 قانونی کسورات سایر و بیمه حق پرداخت و کسر محاسبه،

 سایر اجتماعی، تامین سازمان به پرسنلی هایپرداخت

 مالیاتی امور سازمان و ایبیمه هایصندوق

 کارکنان وام و مساعده امور 



 ۹۶4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 کارکنان، به الحسابعلی وجوه سایر و وام مساعده، پرداخت

 به پاسخ بازپرداختی، مبالغ و اقساط دریافت و محاسبه

 کارکنان وام مانده استعالم

 بازنشستگان مستمری امور 

 با مابینفی هایحساب نگهداری و بازنشستگان مستمری

 بازنشستگی هایصندوق

 کارکنان با حسابتسویه 

 کارکنان متخد پایان مزایای پرداخت و محاسبه

 اموال ثبت  حسابداری اموال

 و منقول اموال مشخصات ثبت و گذاریشناسه شناسایی،

 سازمان غیرمنقول

 ثابت هایدارایی استهالک محاسبه 

 برطبق ثابت هایدارایی استهالک میزان اعمال و محاسبه

دارایی ثبت دفاتر در نتایج اعمال و مصوب هاینرخ و ضوابط

 ها

 هادارایی اریگذارزش و تقویم 

به هادارایی و اموال ریالی ارزش محاسبه و گذاریارزش

 مقطعی یا ایدوره صورت

های حسابداری طرح

 تملک دارایی

 دارایی تملک اعتبارات کنترل 

 هایطرح اعتبارات کردهزینه برای الزم هایکنترل اجرای

 خرج حین در و پیش ای،سرمایه دارایی تملک

 دارایی تملک هایطرح اسناد ثبت: وکارکسب خدمت



 ۹۶5  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 تملک هایطرح مالی اسناد متمرکز ثبت و بررسی دریافت،

 ایسرمایه هایدارایی

 کردهزینه و خزانه پرداختی محاسبه 

( مالی عملکرد) کردهزینه و خزانه پرداختی میزان محاسبه

 تامین منابع سطح در ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح

 عمرانی پروژه و طرح برنامه، فصل، امور، اعتبار،

 دارایی تملک هایطرح گذاریارزش 

 در ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح ریالی گذاریارزش

 ارزش تعیین یا دفتری ثبت منظوربه اجرا از پس یا حین

 هاطرح واگذاری قابل

دفترداری و 

 گیری مالیگزارش

 حسابداری اسناد ثبت 

 دفاتر در مالی اثرات دارای هایرویداد از ناشی اسناد ثبت

 مربوطه مقررات و ضوابط رعایت با سازمان حسابداری و مالی

 سندرسی 

 در اداسن ثبت از پیش مالی مثبته اسناد تطبیق و بررسی

 مالی دفاتر

 مالی هایصورت تهیه 

 محتوای اساس بر دورهمیان یا ادواری مالی هایصورت تهیه

 حسابداری شدهثبت اسناد

 تلفیقی هایابحس تهیه 

 تهیه و تابعه واحدهای و هاسازمان مالی هایحساب تجمیع

 تلفیقی مالی هایحساب ارائه و

 مدیریتی هایگزارش و مالی تحلیل 



 ۹۶۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 سازمان، مالی روندهای و رویدادها مالی تحلیل و بررسی

 بهبود راهکارهای توصیه و مدیریتی هایگزارش ارائه و تهیه

 سازمان مالی وضعیت

داری قیمت حساب

 شدهتمام

 هزینه مراکز تعیین 

 هزینه فرعی و اصلی مراکز گذاریشناسه و تعریف شناسایی،

 مالی گیریگزارش اهداف براساس سازمان،

 هاهزینه تسهیم 

 مراکز براساس ایتوسعه و جاری هایهزینه تفکیک و تسهیم

 مرتبط مدارک و ضوابط و شدهبینیپیش هزینه

 خدمات/کاال شدهتمام قیمت محاسبه 

 خدمات/کاال شدهتمام قیمت مقطعی یا ادواری محاسبه

 مراکز برای شدهثبت هایهزینه براساس سازمان تولیدی

 هزینه

 



 ۹۶9  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 هاوکار: مدیریت داراییحوزه کسب 11-3-3

 هاخدمات حوزه مدیریت دارایی ۶9-۶5 جدول

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 کاال خرید  تامین کاال و خدمات

 موردنیاز کاالهای تامین و خرید برای الزم اقدامات انجام

 معامالت انجام قانونی فرآیندهای طریق از سازمان

 پیمانکار انتخاب 

 و فنی ارزیابی پیمانکار، شناسایی برای الزم اقدامات انجام

 کارپیمان با قرارداد عقد پیمانکار، انتخاب و پیشنهادها مالی

 منتخب

 مشاور انتخاب 

 الیم و فنی ارزیابی مشاور، شناسایی برای الزم اقدامات انجام

 منتخب مشاور با قرارداد عقد مشاور، انتخاب و پیشنهادها

  کاال ونقلحمل و لجستیک 

 کاالی ونقلحمل و ترخیص ارسال، بارگیری، بر نظارت

 شده خریداری

  اراضی تملک 

 ازموردنی اراضی تملک برای الزم انونیق و فنی اقدامات انجام

 سازمان

مدیریت انبار و 

 موجودی

 کاال تحویل 

 کاالی تحویل و سنجیصحت برای الزم اقدامات انجام

 موجودی به کاال افزودن سازمان، به شده منتقل یا خریداری

 جریان در هایدارایی در ثبت یا انبار



 ۹۶1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 انبار موجودی کنترل 

 یبرا بحرانی مقادیر تعیین ار،انب موجودی حساب نگهداری

 دارتاریخ موجودی مدیریت گذاری،سفارش

 سفارشات 

 تقطیع، تجمیع، کاال، تامین سفارشات پردازش و دریافت

 سفارش، اسناد تهیه سفارشات، بندیزمان و بندیاولویت

 خارجی و داخلی سفارشات تشریفات انجام و سفارش ثبت

 انبارگردانی 

 اب انبار موجود مقطعی یا ادواری تطبیق و شمارش و کنترل

 ارزش ارزیابی تجدید و سازیهنگامبه موجودی، ثبت دفاتر

 انبار موجودی

نگهداشت اموال، امالک 

 و تأسیسات

 تجهیزات و تأسیسات نگهداری 

ساختمان تأسیسات، نگهداری و تعمیرات هایفعالیت انجام

 سازمان به متعلق تجهیزات و ها

 اموال داریجمع 

 و اموال از استفاده بر نظارت و تحویل جایابی، ش،شمار

 سازمان کارکنان اختیار در هایدارایی

 اموال داخلی انتقال و نقل 

 بین منقول هایدارایی و اموال انتقال و نقل بر نظارت

 مختلف سازمانی واحدهای

 تأسیسات و امالک فیزیکی حفاظت 

 قابلم در سازمان تأسیسات و امالک از نگهبانی و حفاظت

 غیرمجاز هایدسترسی و سرقت



 ۹۶۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 و اموال نگهداری و تعمیر برنامه روزرسانیبه و تدوین 

 تأسیسات

پیش نگهداری و تعمیر برنامه مستمر روزرسانیبه و تهیه

 سازمان به متعلق تأسیسات و تجهیزات و اموال گیرانه

 (مزایده) مازاد اموال واگذاری 

 اموال واگذاری یا فروش و سازیآماده آوری،جمع شناسایی،

 سایر یا مزایده طریق از اسقاطی یا استفادهغیرقابل مازاد،

 قانونی هایروش

های مدیریت طرح

 تملک دارایی

 دارایی تملک هایطرح مطالعه و سنجیامکان 

 تحلیل سنجی،امکان شامل طرح پیدایش اقدامات انجام

 یقانون و فنی مستندات و توجیهی طرح تهیه و فنی، مالی

 ایسرمایه دارایی تملک هایطرح تصویب برای الزم

 دارایی تملک هایطرح موافقتنامه مبادله و تنظیم 

 عمرانی هایپروژه و هاطرح موافقتنامه نویسپیش تنظیم

 و پیدایش مطالعات اساس بر( ایسرمایه هایدارایی تملک)

 مراجع با هاموافقتنامه این مبادله و تصویب برای پیگیری

 عمرانی هایپروژه و هاطرح موافقتنامه در بازنگری ط،ربذی

 دارایی تملک هایطرح اجرای بر نظارت 

 تملک) عمرانی هایپروژه و هاطرح اجرای حسن بر نظارت

 شده،مبادله موافقتنامه براساس( ایسرمایه هایدارایی

 قداماتا پیشنهاد برنامه، از انحراف و فیزیکی پیشرفت کنترل

 اصالحی

 دارایی تملک هایطرح نتایج گیرییلتحو 



 ۹25 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 هایفرآورده و نتایج دائم و موقت تحویل مراحل انجام

 روزآوریبه و ثبت ای،سرمایه هایدارایی تملک هایطرح

 مدیریت فرآیند سازیآماده و ایجادشده هایدارایی اطالعات

 هادارایی نگهداری

 



 ۹2۶  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکار: مدیریت فناوری اطالعاتحوزه کسب 11-3-4

 خدمات حوزه مدیریت فناوری اطالعات ۶1-۶5 جدول

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 اصلی هایداده نگهداری و ایجاد  مدیریت منابع اطالعاتی

 پاکسازی، گردآوری، استانداردسازی، سازی،مدل شناسایی،

 و 121لیاص هایداده انتشار و دسترسی مدیریت نگهداری،

 سازمان در استفاده مورد 122مرجع هایداده

 هاداده نامهفرهنگ نگهداری و ایجاد 

 و طراحی سازمان، هایداده منطقی و مفهومی سازیمدل

 اطالعاتی، هایموجودیت برای متادیتا شناسنامه تعریف

 و نگهداری تکمیل، ها،داده راهبری و مالکیت ضوابط تعیین

 و دسترسی مدیریت و سازمان ایمتادیت اطالعات بروزرسانی

 اطالعات این انتشار

 ایداده هایپایگاه نگهداری و ایجاد 

 نگهداری، پاکسازی، استانداردسازی، گردآوری، شناسایی،

 ایداده هایپایگاه انتشار و دسترسی مدیریت حفاظت،

 سازمان اختیار در یا تولیدشده

 سازمانی مدارک و اسناد نگهداری 

                                                      
121 Master Data 

122 Reference Data 



 ۹22 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

ذخیره و ثبت سازی،رقومی بندی،دسته ی،گردآور شناسایی،

 انتشار، و دسترسی مدیریت حفاظت، و نگهداری سازی،

 یسازمان مدارک و اسناد امحای و انتقال راکد، و فعال بایگانی

 دستگاهیبین اطالعات ارتباطات برقراری 

 هایسازمان با اطالعاتی تبادالت استانداردسازی و شناسایی

 درخواست به پاسخگویی و ازشپرد بررسی، ثبت، دیگر،

 اعمال و شناسایی مرتبط، هایسازمان توسط اطالعات

 دستگاهیبین اطالعات تبادل استانداردهای

 عمومی اطالعات رسانیاطالع و انتشار 

 ارائه هایدرخواست به پاسخگویی و پردازش دریافت،

 سازمان عمومی اطالعات انتشار و تهیه عمومی، اطالعات

 آماری هایطرح اجرای و تعریف  و اطالعات مدیریت آمار

 پیگیری و تعریف طراحی، سازمان، آماری نیازهای شناسایی

نمونه یا سرشماری روشبه آمار تولید هایطرح تصویب برای

 آماری، هایطرح اجرای برای الزم اقدامات پیگیری گیری،

 موردنیاز آمارهای تولید برای هاطرح نتایج پردازش و آمایش

 سازمانی آمارهای ینتدو 

 از پراکنده هایداده پردازش و پاکسازی تجمیع، گردآوری،

 لیدتو برای سازمان بیرونی و داخلی مختلف اطالعاتی منابع

 سازمان موردنیاز آمارهای

 سازمانی آمارهای انتشار 

 محیط در سازمان در تولیدشده آمارهای انتشار و سازیآماده

 بیرونی و داخلی



 ۹2۹  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 ثبتی آمارهای نظام اجرای و تدوین 

 طنقا اصالح و شناسایی سازمان، ثبتی آمارهای نظام طراحی

 اطالعاتی منابع استانداردسازی و سازییکپارچه ها،داده ثبت

 ثبتی آمارهای نظام در ادغام برای

ریزی راهبردی برنامه

 فناوری اطالعات

 اطالعات فناوری راهبردی برنامه بازنگری و تدوین 

 ماموریت،) اطالعات فناوری راهبردی یگیرجهت تعیین

 ایجاد برای( هاسیاست و راهبردها اهداف، اصول، انداز،چشم

 وممدا بازنگری و پایش وکار،کسب راهبردهای با راستاییهم

 اطالعات فناوری راهبردی برنامه

 اطالعات فناوری راهبری و مدیریت چارچوب طراحی 

 راهبری و ریتمدی چارچوب تدوین و سازیویژه انتخاب،

 راهبری، و مدیریت مرجع الگوی شامل اطالعات فناوری

نظام و هارویه استانداردها، راهبری، و مدیریت فرآیندهای

 سازمانی هایمسؤولیت و راهبری و مدیریت های

 فناوری مدیریت فرآیندهای و سازمان بازنگری و تدوین 

 اطالعات

 و سازمانی ساختار مستمر بازنگری و سازیپیاده طراحی،

 چارچوب بر منطبق اطالعات فناوری مدیریت فرآیندهای

 سازمان اطالعات فناوری راهبری و مدیریت

مدیریت توسعه خدمات 

 فناوری اطالعات

 اطالعات فناوری پرتفولیوی کنترل 

 فناوری ایتوسعه اقدامات و هادارایی سبد مستمر پایش

 و اهداف با راستاییهم از اطمینان حصول منظوربه اطالعات



 ۹24 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 شناسایی و نیز اطالعات فناوری و وکارکسب راهبردهای

 تغییر و بهبود هایفرصت

 اطالعات فناوری توسعه طرح تدوین 

 راهبردی برنامه با مطابق ایتوسعه اقدامات و راهنقشه تعیین

 سازمانی، معماری توسعه هایطرح نتایج و اطالعات فناوری

 حیطرا تغییر، برای آمادگی و مخاطرات تحلیل منابع، برآورد

 توسعه نظارتی و اجرایی سازمان

 اطالعات فناوری خدمات و هادارایی چرخزیست کنترل 

دارایی مستمر گذاریارزش و تحلیل بندی،دسته شناسایی،

 ایجاد منظوربه اطالعات فناوری خدمات و اطالعاتی های

 یریگتصمیم وکار،کسب نیازهای و راهبردها با راستاییهم

 دوره به بخشیدن پایان یا استفاده استمرار ایجاد، برای

 اطالعات فناوری خدمات و هادارایی از استفاده

 اطالعات فناوری هایحلراه معماری طراحی 

فرصت و وکارکسب کالن هاینیازمندی تحلیل و شناسایی

 معماری طراحی معماری، سناریوهای تحلیل فناورانه، های

 آنها بین ارتباطات و هامؤلفه توصیف و شناسایی حل،راه

 اطالعات فناوری هایحلراه توسعه 

نرم) اطالعات فناوری هایحلراه ساخت و تفصیلی طراحی

 و معماری با مطابق( ارتباطات و شبکه افزار،سخت افزار،

 شدهطراحی مشخصات

 ،اطالعات فناوری هایحلراه سازیپیاده و انتقال آزمون 



 ۹25  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 ها،داده تبدیل و انتقال پذیرش، آزمون اجرای و ریزیبرنامه

بهره آغاز و عملیاتی محیط در استقرار کاربران، آموزش

 اطالعات فناوری هایحلراه از برداری

برداری از خدمات بهره

 فناوری اطالعات

 اطالعات فناوری خدمات مدیریت نظام استقرار و طراحی 

 خدمات مدیریت نظام سازیپیاده و طراحی راهنقشه تعیین

 سازییکپارچه و راهنقشه این مراحل اجرای اطالعات، فناوری

 یفناور خدمات مدیریت نظام مستمر بهبود و پایش نتایج،

 اطالعات

 خدمات پیشخوان مدیریت 

 االتاشک گزارش به پاسخگویی و پیگیری پردازش، دریافت،

 صورتبه اطالعات فناوری خدمات کاربران هایدرخواست و

درخواست روند از تحلیلی هایگزارش ارائه و تهیه ز،متمرک

 اشکاالت و ها

 مشکالت مدیریت 

( رفع) تکلیف تعیین و پیگیری تحلیل، ثبت، شناسایی،

 خدمات از برداریبهره جریان در 124مشکالت و 123اشکاالت

 فکش روند از تحلیلی گزارش ارائه و تهیه اطالعات، فناوری

 مشکالت و اشکاالت حل و

 رویدادها مدیریت 

                                                      
123 Incidents 

124 Problems 



 ۹2۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 ریفناو خدمات و پیکربندی عناصر مستمر بررسی و پایش

 تعیین و رویدادها تحلیل و شناسایی هدف با اطالعات

 گیرانهپیش اقدامات

 پیکربندی مدیریت 

 اقالم اطالعات بروزرسانی و نگهداری و ثبت شناسایی،

 اطالعات، فناوری خدمات ارائه برای نیاز مورد پیکربندی

 اقالم وضعیت از مقطعی یا ادواری هایزارشگ ارائه و تهیه

 پیکربندی

 انتشار مدیریت 

 خدمات جدید هاینسخه انتقال عملیات اجرای و ریزیبرنامه

 عملیاتی و آزمایشی محیط به اطالعات فناوری

 خدمت هایدرخواست مدیریت 

خواستدر تکلیف تعیین و پیگیری تحلیل، ثبت، دریافت،

 تغییرات مورد در) اطالعات فناوری خدمات کاربران های

 و تهیه ،(مشابه موارد سایر و دسترسی پیکربندی، جزئی،

 به پاسخگویی و هادرخواست روند از تحلیلی گزارش ارائه

 آنها

 خدمات سطح مدیریت 

 خدمات سطح هایتوافقنامه مبادله و تصویب تنظیم،

(125SLA )حصول اطالعات، فناوری خدمات کاربران با 

توافق خدمت سطوح با خدمات طراحی اریسازگ از اطمینان

                                                      
125 Service Level Agreement 



 ۹29  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 عملیات سطح هایتوافقنامه مبادله و تنظیم شده،

(126OLA )فرعی قراردادهای و (121UC )با متناسب 

 سطح مستمر گزارش و پایش خدمات، سطح هایتوافقنامه

 اطالعات فناوری خدمات

 وکارکسب روابط مدیریت 

به عاتاطال فناوری کاربران با مستمر ارتباطات برقراری

 و وکارکسب نیازهای آوریجمع و شناسایی کشف، منظور

 خدمات سازیپیاده و طراحی روند مورد در رسانیاطالع

 شدهاعالم نیازهای با متناظر

 ظرفیت مدیریت 

 فناوری خدمات و هادارایی ظرفیت مداوم تحلیل و پایش

 و ظرفیت تناسب از اطمینان حصول منظوربه اطالعات،

 رایب الزم اقدامات تعیین کاربران، نیازهای با ماتخد توانایی

 خدمات و هادارایی ظرفیت تغییر یا افزایش

 پذیریدسترس مدیریت 

دسترس بهبود و گیریاندازه ریزی،برنامه تحلیل، تعریف،

 خدمت سطوح با متناسب اطالعات فناوری خدمات پذیری

 وکارکسب نیازهای و شدهتوافق

های مدیریت زیرساخت

 فناوری اطالعات

 زیرساختی هایدارایی مدیریت 

                                                      
126 Operational Level Agreement 

121 Underplanning Contract 



 ۹21 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 برای که زیرساختی هایدارایی نگهداری و تامین شناسایی،

 .است نیاز مورد اطالعات فناوری خدمات ارائه

 ارتباطات و شبکه مدیریت 

 ارتباطات و شبکه زیرساخت نگهداری و سازیپیاده طراحی،

 خدمات به کاربران دسترسی برای سازمان، اختصاصی

 اطالعات فناوری

 زیرساختی هایسرویس مدیریت 

به زیرساختی هایسرویس عملکرد تحلیل و سنجش پایش،

 فناوری خدمات تداوم و پایداری از اطمینان حصول منظور

 کنند.می استفاده هاسرویس این از که اطالعات

 امنیتی مخاطرات ارزیابی و تحلیل  مدیریت امنیت اطالعات

 امنیتی مخاطرات ارزیابی و بندیرده ل،تحلی ثبت، شناسایی،

 سایر و اطالعات فناوری خدمات و وکارکسب تداوم بر موثر

 و ممیزی طریق از اطالعات، امنیت مدیریت نظام اهداف

 اطالعات فناوری خدمات و معماری مستمر پایش

 امنیتی هایکنترل سازیپیاده و طراحی 

 سازییادهپ و طراحی اطالعات، امنیت هایسیاست تدوین

 اطالعات فناوری خدمات و زیرساخت در امنیتی هایکنترل

 مدیریت نظام اهداف تحقق از اطمینان حصول منظوربه

 اطالعات امنیت

 امنیت ممیزی 

 فناوری هایفعالیت و فرآیندها ممیزی اجرای و ریزیبرنامه

 هایکنترل اجرای و هاسیاست رعایت نظرنقطه از اطالعات



 ۹2۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 اماتاقد تعیین و ارزیابی نتایج ارزیابی و تحلیل امنیتی،

 اصالحی

 دسترسی مدیریت 

سیاست کاربری، هایگروه دسترسی، سطوح تعریف و تعیین

 یا هاگروه به دسترسی حقوق لغو یا انتساب دسترسی، های

 اطالعات فناوری خدمات کاربران

 الکترونیکی هویت مدیریت 

 اربرانک ونیکیالکتر( پروفایل) شناسنامه نگهداری و تعریف

 اطالعات فناوری خدمات

 اطالعات امنیت هایبحران مدیریت 

 اطالعات، امنیت ی(هافوریت) هابحران تحلیل و شناسایی

 کاهش برای اقدامات اجرای هماهنگی الزم، اقدامات تعیین

 اثرات تشدید از پیشگیری و وارده خسارات جبران اثرات،

 



 ۹۹5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 هبریریزی و راوکار: برنامهحوزه کسب  11-3-5

 ریزی و راهبریخدمات حوزه برنامه ۶۳-۶5 جدول

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 راهبردی برنامه بازنگری و تدوین  مدیریت راهبردی

 برنامه و جهت گیری مستمر بازنگری و تصویب تدوین،

 اف،اهد انداز،چشم ماموریت، شامل سازمان راهبردی

 کلی یهاتسیاس و راهبردها

 محیطی پایش 

 محیط در تعیین کننده عوامل مستمر مراقبت و پایش

 از بهره گیری و شناسایی منظور به سازمان عملیاتی

 رد تغییر طریق از ،محیطی تهدیدات با مقابله و هاتفرص

 و راهبردها اهداف، بازنگری و سازمان راهبردی برنامه

 کلی یهاتسیاس

 ساالنه هایبرنامه تدوین  ریزی عملیاتیبرنامه

 هایبرنامه به سازمان درازمدت و راهبردی برنامه تبدیل

 خمینت و ساالنه هایبرنامه و اهداف تعیین با ساالنه عملیاتی

 هابرنامه این اجرای برای الزم منابع

 موضوعی هایبرنامه تدوین 

 و وظایف محدوده در موضوعی عملیاتی هایبرنامه تدوین

 از گیریبهره مخاطرات، کاهش منظور به سازمان ماموریت

 و اهداف سایر یا وریبهره افزایش محیطی، هایفرصت

 و اقدامات ها،سیاست تعیین با راهبردی، هایگیریجهت

 هابرنامه اجرای برای الزم منابع



 ۹۹۶  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 عملیاتی هایبرنامه سازییکپارچه 

 و االنهس عملیاتی هایبرنامه سازیهماهنگ و تلفیق

 یازینپیش روابط مشترک، منابع و هافعالیت نظر از موضوعی

 راهبری اعمال و هابرنامه اجرای متقابل تاثیرات نیازی،هم و

 واحد

 عملکرد ارزیابی هایشاخص تدوین  مدیریت عملکرد

 عملکرد ارزیابی و سنجش های شاخص و محورها تعیین

 و عملیاتی هایبرنامه سازمانی، واحدهای سطوح در سازمان

 موفقیت و اهداف تحقق میزان سنجش منظور به کارکنان،

 سازمان هایسیاست و راهبردها اجرای در

  هابرنامه عملکرد پایش 

 عملکرد بهمربوط هایداده تحلیل و تلفیق تجمیع، گردآوری،

 گیریاندازه هایشاخص برمبنای عملیاتی هایبرنامه

 هاشاخص این بهبود ایبر الزم اقدامات تعیین و عملکرد

 سازمانی واحدهای عملکرد ارزیابی و پایش 

 عملکرد بهمربوط هایداده تحلیل و تلفیق تجمیع، گردآوری،

 عملکرد گیریاندازه هایشاخص برمبنای سازمانی واحدهای

 هاشاخص این بهبود برای الزم اقدامات تعیین و

 کارکنان عملکرد ارزیابی و پایش 

 عملکرد بهمربوط هایداده تحلیل و تلفیق تجمیع، گردآوری،

 عملکرد گیریاندازه هایشاخص برمبنای سازمانی کارکنان

 هاشاخص این بهبود برای الزم اقدامات تعیین و

 مخاطرات مدیریت برنامه تدوین  مدیریت مخاطرات



 ۹۹2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 بندیدسته سازمانی، مخاطرات مدیریت چارچوب تعیین

 تحلیل و شناسایی هایتمسؤولی و هاروش تعیین مخاطرات،

 مخاطرات مدیریت با مرتبط فرآیندهای طراحی مخاطرات،

 و نقش و سازمانی مخاطرات زیستچرخ مراحل تعیین و

 این در سازمانی هایواحدها و پست از یک هر مسؤولیت

 مراحل

 مخاطرات شناسایی و پایش 

 بندی،دسته سازمان، داخلی و محیطی مخاطرات شناسایی

 اب مقابله راهبرد تعیین و مخاطرات تحلیل و بندیاولویت

 برای الزم منابع و وظایف ها،فعالیت تعیین مخاطرات،

 سازمانی مخاطرات از یک هر مدیریت

 غیرعامل پدافند هایبرنامه اجرای و تعریف 

 اجرای که پایدار و حیاتی مخاطرات تحلیل و شناسایی

 ساخت، خواهند مواجه جدی اختالل با را سازمان ماموریت

 این با مقابله برای الزم هایبرنامه و اقدامات طراحی

 کارکنان بین در آمادگی ایجاد و بخشیآگاهی مخاطرات،

 حمالت و کلیدی مخاطرات و تهدیدات با مقابله برای سازمان

 اجرای و طراحی و رسانیاطالع آموزش، طریق از عمدی

 حمله و بحران با مقابله مانورهای

ا مدیریت تطابق ب

 مقررات

 مالی حسابرسی و ممیزی 

 در مالی هایفعالیت و فرآیندها کارگردش و اسناد بررسی

 و مالی رویدادهای تطابق از اطمینان منظوربه سازمان

 کشف، مرتبط، مقررات و قوانین با شدهانجام هایفعالیت



 ۹۹۹  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 مقررات و قوانین از احتمالی تخلف موارد گزارش و شناسایی

 مالی هایلیتفعا و فرآیندها در

 غیرمالی ممیزی 

 غیرمالی هایفعالیت و فرآیندها کارگردش و اسناد بررسی

 شدهانجام هایفعالیت تطابق از اطمینان منظوربه سازمان در

 واردم گزارش و شناسایی کشف، مرتبط، مقررات و قوانین با

فعالیت و فرآیندها در مقررات و قوانین از احتمالی تخلف

 غیرمالی های

 قوانین تطابق و نقیحت 

 و پیش اداری دستورات و ضوابط مقررات، تحلیل و بررسی

 سازگاری و تطابق از اطمینان منظوربه ابالغ و تصویب از پس

 مقررات و قوانین با دستورات و ضوابط مقررات، این

 برای پیگیری و احتمالی تطابقعدم موارد گزارش باالدستی،

 اشکاالت و موارد این رفع

 اسنادباالدستی و مصوبات یپیگیر 

 ابالغی احکام اجرای مستمر پیگیری و ردیابی ثبت،

 اجرای گزارش تهیه سازمانی،درون مصوبات و باالدستی

 اجرای عدم و هامغایرت رفع پیگیری و احکام و مصوبات

 لزوم صورت در احکام

  بودجه تفریغ 

 از سازمان بودجه اعتبارات کردهزینه و تامین نحوه بررسی

 گزارش و شناسایی و حاکم مقررات و قوانین با تطابق نظر

 ساالنه مصوب بودجه اجرای در مقررات رعایت عدم موارد



 ۹۹4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

مدیریت معماری 

 سازمانی

 سازمانی معماری مخزن نگهداری 

 هامدل تعیین سازمانی، معماری اختصاصی چارچوب تعیین

 ایاستاندارده و ابزار انتخاب سازمانی، معماری هایگزارش و

 مدیریت نگهداری، ثبت، تجمیع، آوری،جمع سازی،مدل

 سازمانی معماری هایمدل انتشار و پیکربندی

 سازمانی معماری هایطرح بازنگری و تدوین 

 معماری هایطرح بازنگری و توسعه هایچرخه تعریف

 موجود، معماری مدلسازی و شناسایی شامل سازمانی

 معماری از انتقال برای ریزیبرنامه و مطلوب معماری طراحی

 مطلوب معماری به موجود

 سازمانی معماری راهبری 

 بر موثر تغییرات و هابرنامه اقدامات، تحلیل و شناسایی

 و اصول با تصمیمات تطابق ممیزی سازمانی، معماری

 تطابقعدم موارد مدیریت و سازمانی معماری استانداردهای

 سازمانی معماری ارزیابی 

 هایفعالیت با مرتبط هایداده تحلیل و تلفیق گردآوری،

 بلوغ سطح ارزیابی و سنجش منظوربه سازمانی معماری

 بهبودقابل هایجنبه و نقاط تعیین سازمانی، معماری قابلیت

  بهبود برای الزم اقدامات تعیین و

 



 ۹۹5  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 های سازمانیوکار: توسعه قابلیتحوزه کسب 11-3-6

 های سازمانیخدمات حوزه توسعه قابلیت 25-۶5 جدول

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

مدیریت ساختار و 

 فرآیندها

 تشکیالتی ساختار طراحی 

 سازمان، تشکیالتی ساختار در مستمر بازنگری و طراحی

 پیگیری سازمانی، هایپست و واحدها وظایف شرح تدوین

 رسانیاطالع و انتشار م،الز قانونی مصوبات و مجوزها کسب

 نتایج

 فرآیندها راهبری 

 سازمان، وکارکسب فرآیندهای بندیدسته چارچوب تعیین

 طراحی، و تعریف با مرتبط هایمسؤولیت و وظایف تعیین

 فرآیندها کنترل و پایش اصالح، و تغییر

 فرآیندها بهبود و طراحی 

 اجرایی ضوابط و کار گردش در مستمر بازنگری و طراحی

 سازمان وکارکسب رآیندهایف

 فرآیندها کارآیی پایش 

 کارایی هایشاخص تحلیل و گیریاندازه و سنجش پایش،

 این برای گذاریهدف سازمان، وکارکسب فرآیندهای

 اصالحی اقدامات تعیین و هاشاخص

ها و مدیریت طرح

 هاپروژه

 هاپروژه سبد مدیریت 

 و نیازیپیش طرواب تعیین سازمان، هایپروژه سبد طراحی

 ،مشترک منابع تعیین ها،|پروژه بین پوشانیهم و نیازیهم



 ۹۹۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 مورد در گیریتصمیم ها،پروژه زمانی برنامه سازیهمگام

 هاپروژه خاتمه یا تعلیق آغاز،

 هاپروژه دامنه مدیریت 

تصمیم ها،پروژه( محدوده) دامنه مستندسازی و تعریف

 قانونی تغییرات اعمال و هاپروژه دامنه تغییر مورد در گیری

 الزم فنی و

 هاپروژه ریزیبرنامه 

 ساختار، شامل هاپروژه اجرای برنامه بازنگری و تصویب تهیه،

 و کنترل نحوه بندی،زمان منابع، اجرایی، سازمان مراحل،

 پشتیبان فرآیندهای

 هاپروژه پیشرفت دهیگزارش و کنترل 

 و تجمیع ها،پروژه پیشرفت با مرتبط هایداده آوریجمع

 ها،پروژه پیشرفت محاسبه برای هاداده این سازییکپارچه

 تحلیل و ایبرنامه پیشرفت با واقعی پیشرفت مقایسه

 مبادی به هاپروژه پیشرفت گزارش ارائه و تهیه انحرافات،

 ربطذی

 هاپروژه مخاطرات مدیریت 

 تعیین ها،پروژه مخاطرات مدیریت و تحلیل شناسایی،

 اقدامات اجرای ریزیبرنامه و مخاطرات با مقابله یراهکارها

 الزم

 هاپروژه اجرای بر نظارت 



 ۹۹9  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 ممیزی، بازبینی، مرور،) کیفیت تضمین هایفعالیت اجرای

 حال در هایپروژه هایفرآورده و فرآیندها مورد در( آزمون

 هاپروژه نظارتی گزارش انتشار و تهیه سازمان، در اجرا

 کیفیت ریزیبرنامه  مدیریت کیفیت

 مرورها، شامل کیفیت تضمین هایفعالیت ریزیبرنامه

 کیفی هایآزمون و هاممیزی ها،بازبینی

 کیفیت تضمین هایفعالیت اجرای 

 ت،کیفی برنامه با مطابق کیفیت تضمین هایفعالیت اجرای

 نتایج انتشار و ثبت

 اصالحی اقدامات 

 پیگیری ا،همغایرت رفع برای الزم اصالحی اقدامات تعیین

 نتایج گزارش و اجرا

 کیفیت مدیریت نظام استقرار و طراحی 

 مدیریت نظام مستمر رسانیروز به و سازیپیاده تدوین،

 سازمان کیفیت

 دانش مدیریت راهبرد تدوین  مدیریت دانش

 و اهداف شرکت دانشی هایحوزه و هااولویت تعیین

 راهبردی برنامه با راستایی هم در دانش مدیریت راهبردهای

 سازمان

 سازمانی دانش نقشه نگهداری و طراحی 

 سازمانی، دانش نقشه مستمر بازنگری و تکمیل طراحی،

 و داخلی دانش منابع دانشی، موضوعات مراتبسلسله شامل

 بیرونی
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 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 دانش تولید و اکتساب مدیریت 

 تولید و تامین برای الزم اقدامات اجرای و ریزیبرنامه

 سازمانی دانش نقشه با مطابق الزم محتوای

 دانش انتشار مدیریت 

 و رسانیاطالع دانش، انتشار هایقالب و هاکانال تعیین

 محتوا به دسترسی مدیریت

مدیریت ایمنی، 

 زیستبهداشت و محیط

 کار بهداشت مدیریت 

 اجرای بر نظارت و رسانیاطالع انتشار، تدوین، تعیین،

 تمرمس مراقبت کار، محیط در بهداشتی ضوابط و استانداردها

 آورزیان مشاغل مدیریت و تعیین کارکنان، سالمت مورد در

 ایمنی مدیریت 

 پایش و سازیایمن کار، محیط ایمنی مخاطرات شناسایی

 با مقابله مانورهای اجرای ایمنی، هایآموزش محیطی،

 ایمنی خطرات

 انرژی مصرف مدیریت 

بهینه انرژی، مصرف کاهش هایبرنامه اجرای و طراحی

 تحلیل و پایش انرژی، مصرف نظر از کار محیط سازی

 اصالحی اقدامات تعیین و انرژی مصرف روند مستمر

 زیست محیط حفاظت مدیریت 

 در زیست محیط حفاظت اقدامات اجرای و ریزیبرنامه

 ترمیم برای جبرانی اقدامات ها،آالینده کاهش کاری، محیط

 مورد در انیرساطالع و سازیآگاه زیست، محیط بازسازی و

 کارکنان بین در زیست محیط



 ۹۹۳  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 تغییرات ریزیبرنامه  مدیریت تغییرات

 سنجش سازمانی، تغییرات تاثیرات تحلیل و شناسایی

 تغییرات مدیریت و پذیرش برای ریزیبرنامه و آمادگی

 بندیزمان و منابع ها،مسؤولیت و وظایف تعیین سازمانی،

  تغییرات طراحی 

 تعیین تغییر، در موثر سازمانی هایمولفه و عناصر تعیین

 الزم اقدامات

 تغییرات سازیپیاده 

 تغییر هایبرنامه اجرای بر نظارت و اجرا

 تغییرات پایدارسازی 

هب سازمانی عناصر معماری در الزم اصالحات اجرای پیگیری

 تغییرات پایدارسازی منظور

 نوآوری و پژوهش راهبرد تدوین  مدیریت نوآوری

 هایاولویت و هاسیاست راهبردها، اهداف، بتصوی و تعیین

پروژه بر نظارت و اجرا تعریف، هایمکانیزم تعیین پژوهشی،

 و وظایف ها،مسؤولیت تعیین پژوهشی، هایفعالیت و ها

 مرتبط منابع

 پژوهشی هایپروژه اجرای و تعریف 

 با مطابق پژوهشی هایپروژه اجرای و ریزیبرنامه تعریف،

 مصوب پژوهشی هایتاولوی و راهبرد

 هانوآوری سازیتجاری 

 ارائهقابل کاالها، خدمات به پژوهشی هایپروژه نتایج تبدیل

 کار اجرای فرآیندهای در تغییرات اعمال یا سازمان توسط



 ۹45 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 نوآوری شبکه مدیریت 

 رانپژوهشگ و محققان مجریان، با ارتباط برقراری و شناسایی

 سازماندهی مان،ساز پژوهشی هایحوزه در صالحیت واجد

 همکاری الگوی تعریف پژوهشگران، از حمایت سازی،شبکه و

 دانش اشتراک و

 وکار: مدیریت ارتباطات ذینفعانحوزه کسب 11-3-7

 خدمات حوزه مدیریت ارتباطات ذینفعان 2۶-۶5 جدول

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

مدیریت ارتباط با 

 شهروندان

 شهروندان خدمات پیشخوان ارائه 

 ادات،انتق گزارش به پاسخگویی و پیگیری پردازش، دریافت،

 سازمان به مراجعان و شهروندان هایدرخواست و پیشنهادها

 روند از تحلیلی هایگزارش ارائه و تهیه متمرکز، صورتبه

 پیشنهادها و انتقادات ها،درخواست

 شهروندان شکایات و نظرات به رسیدگی 

 تیجهن اعالم و شهروندان نظرات و شکایات بررسی و پیگیری

 اطالعات هایدرخواست به پاسخگویی 

 سوی از عمومی اطالعات هایدرخواست بررسی و دریافت

 درخواستی اطالعات ارائه و تهیه و شهروندان

 مراجعین از ایدوره نظرسنجی 
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 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 و عینمراج از نظرسنجی آوریجمع و توزیع تهیه، طراحی،

 ماتاقدا تعیین و نتایج تحلیل و پردازش سازمان، مخاطبین

 الزم

 حاکمیتی نهادهای در نمایندگان تعیین  مدیریت ارتباط با دولت

 از خارج حاکمیتی نهادهای در سازمان نمایندگان تعیین

جمع و دریافت نمایندگان، حضور برنامه تنظیم سازمان،

 نظرات و هایاستس تعیین و نمایندگان هایگزارش بندی

 نهادها این در پیگیری و طرح برای سازمان

 نظارتی نهادهای با ارتباط و پاسخگویی 

 از اطالعات درخواست به پاسخگویی و پردازش و دریافت

جمع برای نهادها این با همکاری نظارتی، نهادهای سوی

 شدهاعالم اشکاالت رفع پیگیری اطالعات، تحلیل و آوری

با مدیریت ارتباط 

 مجلس

 قوانین و لوایح امور 

 با مرتبط قانونی لوایح تدوین در همکاری یا تنظیم و تهیه

 نهادهای سایر و مجلس به ارائه برای سازمان ماموریت

 قوانین و هاطرح مورد در نظراعالم و بررسی قانونگذاری،

 نهادهای سایر و مجلس در مطرح سازمان، ماموریت با مرتبط

 قانونگذاری

 مجلس نمایندگان به یپاسخگوی 

 نظرات و سؤاالت دریافت مجلس، جلسات مستمر پایش

 و اسالمی شورای مجلس هایکمیسیون و نمایندگان

 ،نظرات و سؤاالت این به پاسخ ارائه و تهیه برای پیگیری
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 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 نظرات و سؤاالت از تحلیلی هایگزارش ارائه و تهیه

 نمایندگان

مدیریت ارتباط با ارکان 

 مدیریتی

 رئیسه هیات/مدیرههیات جلسات نگیهماه 

 تعیین رئیسه، هیات/مدیرههیات جلسات هماهنگی و تنظیم

 پیگیری و ابالغ سوابق، نگهداری و ثبت دستورجلسات،

  مصوبات اجرای

 مجامع امور 

 عمومی مجامع در سازمان نمایندگان شرکت هماهنگی

 مجامع مصوبات پیگیری و دریافت وابسته، هایسازمان

ارتباط با  مدیریت

 کنندگانتأمین

 کنندگانتأمین اطالعات نگهداری 

 کاالها کنندگانتأمین بندیدسته و اطالعات ثبت شناسایی،

 روزرسانیبه و نگهداری تهیه، سازمان، نیاز مورد خدمات و

 کنندگانتأمین بلند فهرست

 کنندگانتأمین کیفی ارزیابی 

 و کاالها کنندگانتأمین اطالعات و هاداده آوریجمع

 کوتاه هایفهرست انتشار و تهیه و کیفی ارزیابی خدمات،

 کنندگانتأمین

 کنندگانتأمین عملکرد ارزیابی 

 از پس یا حین در کنندگانتأمین عملکرد ارزیابی و سنجش

 مورد در استعالم به پاسخگویی کاال و خدمات، تامین ارائه

 کنندگانتأمین

 کنندگانتأمین به رسانیاطالع 



 ۹4۹  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 و هامشی خط ها،برنامه رسانیاطالع و گذاری اشتراکبه

اال ک کنندگانتأمین با سازمان نیازهای و کیفی استانداردهای

 و خدمات

روابط عمومی و 

 ایرسانه

 هارسانه اخبار پایش و گردآوری 

 اخبار گزینش برای خبری هایکانال و هارسانه مستمر پایش

 و تجمیع استخراج، آوری،جمع سازمان، فعالیت با مرتبط

 برای داخلی انتشار و مرتبط اطالعات و اخبار سازیآماده

 سازمان مدیران و کارکنان

 همگانی هایرسانه طریق از رسانیاطالع 

رسانه طریق از انتشارقابل اطالعات و اخبار تنظیم و تهیه

 اطالعات و اخبار انتشار پیگیری و ارسال همگانی، های

رسانه از اطالعات و اخبار بازخورد لیلتح و دریافت سازمان،

 ها

 عمومی رویدادهای برگزاری 

 توسط عمومی رویدادهای و مراسم اجرای و ریزیبرنامه

 در سازمان شرکت هماهنگی و ریزیبرنامه سازمان،

 .شودمی برگزار هاسازمان سایر توسط که عمومی رویدادهای

 مجازی فضای در حضور 

 سازمان از بیرون مخاطبین با رتباطیا هایکانال اداره و ایجاد

 مجازی، فضای در محتوا انتشار و تامین مجازی، فضای در

 مخاطبین از بازخورد دریافت



 ۹44 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 وکار: خدمات اداریحوزه کسب 11-3-8

 خدمات حوزه اداری 22-۶5 جدول

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

حراست و امنیت 

 یکیفیز

 استقرار هایمکان فیزیکی امنیت 

 در سازمان استقرار هایمکان از فیزیکی نگهبانی و حفاظت

 غیرمجاز دسترسی مقابل

 مراجعین مرور و عبور کنترل 

 مراجعین راهنمایی و اطالعات ثبت و هویت احراز شناسایی،

 سازمان به

 شده بندیطبقه اسناد مدیریت 

 و اسناد امحای و بایگانی نگهداری، گردآوری، ارسال، دریافت،

 سازمان شده بندیطبقه مدارک

  دسترسی مدیریت و صالحیتتشخیص 

 و اطالعات مدارک، به کارکنان دسترسی صالحیت تشخیص

 مجاز دسترسی کنترل و سازمانی هایمکان

 حقوقی مشاوره 

 قرارداد، انعقاد برای سازمانی واحدهای به حقوقی مشاوره ارائه

 سایر و سازمانیبرون ارتباطات رقراریب رسمی، اسناد ثبت

 مدیران و کارکنان به رسانیاطالع و سازیآگاه حقوقی، اعمال

 آنها قانونی تکالیف و حقوق مورد در سازمان

 محاکم در دعاوی طرح 

 در دعاوی طرح و هاشکوائیه و هااظهارنامه لوایح، تنظیم

 مانساز منافع از دفاع و حقوق احقاق برای صالحذی محاکم



 ۹45  تشریح مدل مرجع خدمات:  دهمفصل 

 

 وکارخدمت کسب گروه خدمت

 دعاوی مقابل در سازمان از دفاع 

 اقدامات سایر انجام و لوایح تنظیم صالح،ذی محاکم در حضور

 سازمان علیه دعاوی مقابل در سازمان از دفاع برای الزم

 کارکنان روزانه نقل و حمل  ونقلحمل

 ونقلحمل بر( مستمر) روزانه نظارت و اجرا ریزی،برنامه

 شغلی یفوظا انجام منظوربه کارکنان

 دور راه نقل و حمل 

 دورراه جاییجابه و ونقلحمل هماهنگی و منابع تامین

 هواپیما، بلیط تامین) شغلی وظایف انجام منظوربه کارکنان

 ...( قطار،

 کارکنان پذیرایی  پذیرایی و مهمانداری

 کار محیط در کارکنان روزانه پذیرایی و تغذیه تامین،

 (نسرامهما) مهمانان اقامت مدیریت 

 سازمان مهمانان از پذیرایی و پذیرش و هماهنگی

 





 ۹49  وضعیت موجود خدمات دولت:  یازدهمفصل 

 

 وضعیت موجود خدمات دولت 11

دولت  "مطلوب"آنچه در خصوص مدل مرجع خدمات گفته شد، توصیفی از نقشه جامع خدمات 

 شود.خدمات دولت می "موجود"بود، اما در این بخش به عنوان پیوست، مروری بر وضعیت 

شده از وضعیت موجود خدمات دولت که توسط نهادهای آوریعالزم به ذکر است اطالعات جم

ها و خدمات نیست، با این حال جهت اطالع زیربط انجام شده، کامل و دربردارنده همه دستگاه

دستگاه بر اساس الگوهای خدمت، در ادامه  12آوری شده از کلی مخاطبان عناوین خدمات جمع

 شود.آورده می

 ن، ضوابط، تعرفه و استانداردهاخدمات الگوی تدوین قوانی 11-1

تدوین قوانین،  "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 2-6 جدولمنطبق است، در  "ضوابط، تعرفه و استانداردها

 تدوین قوانین، ضوابط، تعرفه و استانداردهانمونه خدمات منطبق با الگوی  ۶-۶۶ جدول

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

پژوهشگاه فضایی 

 ایران
 تدوین استانداردهای حوزه فضایی 

 

 جهاد دانشگاهی
 خوانیکتابهای ترویج فرهنگ کتاب و توسعه برنامه 

o جهاد  انتشاراتی هایها و اولویتسیاست تدوین

 دانشگاهی



 ۹41 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

دانشکده علمی 

کاربردی پست و 

 مخابرات

  ارائه خدمات آموزشی و تربیت نیروی انسانی در

 حوزه فاوا

o  مرتبط با فناوری  مربوط بهطراحی سیالبس

 اطالعات

 

سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 پیش از انتشار)فیپا( نویسیفهرست 

 

سازمان امور 

 اراضی کشور

 

 کشاورزی و  هایائه مجوز تغییر کاربری اراضی طرحار

 غیرکشاورزی

o  تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی

 مشمول تغییر کاربری

 واگذاری اراضی ملی و دولتی 

o تصویب حریم روستا 

 

سازمان امور 

 عشایر ایران

 دهی به مدیریت کوچسامان 

o تنظیم تقویم کوچ 

سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 و دستورالعمل در حوزه  هانامهآیین روزرسانیبهن و تدوی

 مهندسی سواحل و بنادر

 

سازمان بهزیستی 

 کشور

 ارائه خدمات مبتنی بر مراکز روزانه 

o توسعه برنامه مراقبت از کودکان در خانواده از طریق مراکز غیردولتی 

 اجتماعی هایآحاد مردم در خصوص پیشگیری از آسیب سازیآگاه 
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o  اجتماعی هایآسیبپیشگیرانه از  هایبرنامهتدوین  
سازمان بیمه 

 سالمت ایران

 تجهیزات پزشکی وارایه قیمت در تعهد دار 

 

سازمان پژوهش و 

ریزی برنامه

 آموزشی

 موردنیازهای آموزشی تامین کتب درسی و مواد رسانه 

 دانش آموزان

o  درسیکمکتدوین استانداردهای تولید منابع 

  آموزشیکمکو 

سازمان تنظیم 

مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

 

 نظارت بر فضای طیف فرکانسی کشور 

o  هانامهآیینطرح جامع،  روزرسانیبهتدوین و ،

 و ضوابط نظارتی هادستورالعمل

  پستی، ارتباطی و فناوری  هایسرویسنظارت بر

 اطالعات

o  و  هانامهآیینتدوین برنامه اجرایی و

 تیی نظارهادستورالعمل

  هادستورالعمل، مقررات، ضوابط، هانامهآیینتدوین ،

 حوزه در …تعرفه خدمات و  هاینرخاستانداردها، 

 اطالعات فناوری و ارتباطی پستی، هایسرویس

o  تدوین و پیشنهاد استانداردهای حوزهICT 

o  مقررات، هانامهآیین نویسپیشتدوین ،

تعرفه خدمات،  هاینرخضوابط، 

برای ارائه  ICTو ... در حوزه  هادستورالعمل

  به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
سازمان 

،مراتع و هاجنگل

 آبخیزداری کشور

 های طرح مدیریت پارک تأیید

 جنگلی

 تشخیص و تصویب حریم روستا  
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سازمان حمایت 

 و کنندگانمصرف

 تولیدکنندگان

 بررسی و نظارت بر تغییرات قیمت کاال و خدمات 

o کاالهای تولیدی  شدهتمامن قیمت تعیی

 تعزیراتی هایپروندهارداتی و و

  تعیین تعرفه خدمات صنفی ، بازرگانی ، عمومی و

  زیربنایی
سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

 راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی 

o ها و استانداردهای فنی توسعه تدوین برنامه

 دولت الکترونیکی

 اطالعات ملی شبکه راهبری و مدیریت 

o  هایآدرستخصیص IP هایو شماره AS 

  توسعه و استقرار چارچوب معماری سازمانی و

 پذیریتعامل

 تدوین استانداردهای فناوری اطالعات 

  دیجیتال هایهویتشناسایی و کدگذاری اشیاء و  

سازمان مدارس 

 ، توسعهغیردولتی

های مشارکت

 مردمی

  غیردولتیبر مراکز و مدارس ارائه مجوز و نظارت 

o  تعیین شهریه ساالنه مدارس از طریق

  بندی مدارس و مراکز غیردولتیرتبه

سازمان مرکزی 

تعاون روستایی 

 ایران

 های روستایی، کشاورزی، تولیدی ارائه مجوزهای تعاونی

 و زنان

o هایشرکتزایی اشتغال هایپروژه تأیید 

 تعاونی روستایی زنان

 و  هااتحادیهعمرانی  هایرت طرحتصویب و نظا

 تعاونی تحت پوشش هایشرکت
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o اجرای  هاینقشهاولیه قیمت پروژه و  برآورد

 هایشرکتو  هااتحادیهعمرانی  هایطرح

 تعاونی تحت پوشش

o  هاینامهموافقتتصویب پروژه و درج در 

تعاونی تحت  هایشرکتو  هااتحادیهعمرانی 

 پوشش

o  عمرانی  هایطرحتأمین و تصویب اعتبار

 تعاونی تحت پوشش هایشرکتو  هااتحادیه

 کشاورزی هاینهادهو توزیع  تأمین 

o  هاشرکت شدهاصالحتعیین سهمیه بذر /

 هااتحادیه

 بندی مشاغل کشاورزیتعیین و طبقه 

o تعیین مشاغل کشاورزی 

o مشاغل کشاورزی کدگذاریو  بندیطبقه 

o مشاغل کشاورزی استانداردسازی  

زمان ملی سا

 استاندارد ایران

  تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای

 المللیبین

o  المللیبینمشارکت در تدوین استانداردهای 

o تدوین استانداردهای ملی 

 

سازمان نوسازی، 

توسعه و تجهیز 

 مدارس کشور

 فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس  تأمین

 احدهای سازمانیو

o اردهای فضا و تجهیزاتارائه استاند  

شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

 آموزانسازی طرح نجات آب ویژه دانشفرهنگ 

o طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان 
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o تدوین نظام ناجیان آب  
 مرکز آمار ایران

 

  موردنیازآماری  هایبندیطبقهتدوین استانداردها و 

 آماری هایفعالیت

  آماری و  هایچارچوب داشتننگاهتدوین و بهنگام

 وکارکسبصدور شناسه یکتای 

o  آماری و تهیه  هایچارچوبتدوین

 چارچوب هایفهرست

o  و  تولیدشده هایچارچوببهنگام سازی

  هاآنکردن  پذیردسترس

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

 

  دولتی هایشرکت مربوط بهتصویب امور 

  اهصندوقو  هانکبا، هابیمهتصویب بودجه پیشنهادی 

  هاصندوقو  هابیمه، هابانکمالی  هایصورتتصویب 

 )دولتی/واگذارشده(

  ،هایرویهو  هادستورالعملتدوین استانداردها 

 حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعالمات

o  ،هایرویهو  هادستورالعملتدوین استانداردها 

 حسابداری بخش عمومی

 و مقررات زداییحی برای تصویب پیشنهادات اصال 

  وکارکسبمجوزهای  صدور وسازی فرایندهای بهینه
وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 

 کدگذاری سالمت هایسرویس 

  آموختگاندانشارائه خدمات آموزشی دانشجویان و 

 علوم پزشکی

o  هایرشتهآموزشی  هایبرنامهتدوین 

 های فوق تخصصی، تکمیلیدورهتخصصی، 

 تخصصی
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o  های های آموزشی رشتهبرنامهبازنگری

های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی، دوره

 تخصصی

o  های علوم به دانشگاه هابرنامهتصویب و ابالغ

  ات اجرائی مرتبطمؤسسپزشکی و 
وزارت تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی

 دهی و حمایت از مشاغل خانگیسامان 

o  مشاغل جدید  هایرشتهشناسایی و توسعه

  خانگی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

 

 بردارانارائه خدمات حمایتی باغبانی به بهره 

o  تدوین و بازنگری استانداردهای محصوالت

  باغی برای سازمان ملی استاندارد ایران

 ی مرزیهابرنامهتصویب   وزارت کشور

 

وزارت ورزش و 

 جوانان

  تابعه  و مراکز هاهیئت، هافدراسیونحمایت و نظارت بر

 ورزشی

o  هابرنامهتدوین  
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 خدمات الگوی احراز صالحیت و اعتبارسنجی 11-2

احراز صالحیت و  "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 2-11 جدولمنطبق است، در  "اعتبارسنجی

 نمونه خدمات منطبق با الگوی احراز صالحیت و اعتبارسنجی 2-۶۶ جدول

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 

 استعالم بیمه خودرو 

  (حقوقی –صدور مجوز جهت فعالیت ارزیابان خسارت بیمه )حقیقی 

 صدور مجوز جهت فعالیت اکچوئران رسمی 

 (حقوقی –دور مجوز جهت فعالیت کارگزاران رسمی بیمه )حقیقی ص 

 اعطای پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی 

  ات بیمهمؤسساعطای پروانه فعالیت 

 صالحیت مؤسسات آموزش بیمه )حقوقی( تأیید 

o صدور موافقت اصولی 

o  ییه برگزاری دوره آموزشتأییدصدور  
 پست بانک ایران

 

 ارائه  خدمات  خرد  بانکداری روستایی 

o های خدمات بانکیصدور مجوز باجه 

o های خدمات بانکیتمدید مجوز باجه  

دانشکده علمی 

کاربردی پست و 

 مخابرات

 های آزمایشگاهی تجهیزات بر اساس نمونه تأیید

 شدهتعییناستانداردهای 

 

سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی 

 المللی پیایندهای ایران)شاپا(صدور شماره استاندارد بین 

 



 ۹55  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان امور اراضی 

 کشور

 

 و کشاورزی هایطرح اراضی کاربری تغییر مجوز ارائه 

 غیرکشاورزی

o  جوز تغییر کاربری و م نامهموافقتصدور

 هایاراضی برای طرح

 کشاورزی/غیرکشاورزی

o  مجوزهای صادرهیا  نامهموافقتابطال 

o  و مجوزهای صادره نامهموافقتاصالح 

o در مجوزهای تغییر کاربری تجدیدنظر 

o تشخیص نوعیت اراضی 

 دولتی و ملی اراضی واگذاری 

o  صدور مجوز  واگذاری اراضی منابع ملی و

دولتی )اجاره و فروش()مشترک با سازمان 

  ، مراتع و آبخیزداری(هاجنگل
سازمان اوقاف و 

 یهامور خیر

 

  ارائه مفاصاحساب موقوفات به

 متولیان

 استعالم موقوفات و رقبات 

  صدور رای و نظریه حقوقی

 موقوفات

 صدور مجوز دفن در امامزادگان  
سازمان آموزش 

 ایحرفهفنی و 

 کشور

  آزاد و اعتبارسنجی  هایآموزشگاه تأسیسارائه مجوز

 هاآنو نظارت بر عملکرد 

o شگاهصدور پروانه تاسیس آموز 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 o  آموزشگاه تأسیستمدید پروانه 

o صدور ابالغ مدیریت و مربیگری 

o تمدید ابالغ مدیریت و مربیگری 

  نامهیگواه مهارتی و صدور  هایآزمونبرگزاری 

o  مهارت هوشمند نامهیگواه صدور 

o  مهارت هوشمند نامهیگواه تمدید 

o  هانامهیگواه استعالم آنالین 

  
سازمان بنادر و 

 نوردیدریا

 

  از تجهیزات رادیویی در  برداریبهرهارائه تائیدیه

 ساحلی )غیروابسته( هایایستگاه

o  از تجهیزات  برداریبهرهصدور تائیدیه

 ساحلی هایایستگاهرادیویی در 

o  از تجهیزات  برداریبهرهتمدید تائیدیه

 ساحلی هایایستگاهرادیویی در 

 آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردی 

o  و صدور اسناد دریانوردی هاآزمونبرگزاری 

  و شناسنامه  هاگواهینامهصدور

 دریانوردی

o  ارائه پروانه فعالیت به مراکز آموزشی

 دریانوردی

  صدور پروانه فعالیت به مراکز

 آموزشی دریانوردی

  تمدید پروانه فعالیت به مراکز

 آموزشی دریانوردی
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  لغو پروانه فعالیت به مراکز

 ریانوردیآموزشی د

 های آموزشیئه پروانه فعالیت و برگزاری دورهارا 

o  صدور پروانه فعالیت در حیطه استانداردهای

 آموزشی بندری

o  تمدید پروانه فعالیت در حیطه

 استانداردهای آموزشی بندری

o  لغو پروانه فعالیت در حیطه استانداردهای

 آموزشی بندری

 خدمات شناورها 

o شناورها وانتقالنقلنامه ثبت/ ارائه گواهی 

  ثبت شناور نامهگواهیصدور 

 ابطال ثبت 

 وانتقالنقلنامه صدور  گواهی 

شناور تحت پرچم و سکوی 

 متحرک فراساحلی

o صدور مجوزهای ورود و خروج شناورها 

  صدور مجوز ورود و پهلوگیری

 شناوران

   وضعیتصورتصدور 

 صدور مجوز خروج شناور از بندر 

  کارگزاری ترابری دریایی هایکتشرارائه مجوز 

o  کارگزاری ترابری  هایشرکتصدور مجوز

 دریایی
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  کارگزاری ترابری  هایشرکتتمدید مجوز

 دریایی

o  کارگزاری ترابری  هایشرکتاصالح مجوز

 دریایی

o  کارگزاری ترابری  هایشرکتلغو مجوز

 دریایی

  ساحلی  هایسازهاز  برداریبهرهارائه مجوز ساخت و

 یاییدر -

o  برداریبهرهصدور مجوز ساخت و 

o  برداریبهرهتمدید مجوز ساخت و 

o  برداریبهرهاصالح مجوز ساخت و 

o  برداریبهرهلغو مجوز ساخت و 

   داخلی و خارجی گذاریسرمایهصدور مجوز جهت  
سازمان بهزیستی 

 کشور

 

  بهزیستی روزیشبانهصدور مجوز مراکز روزانه و 

o  مددکاری  ایهکلینیکصدور مجوز

 اجتماعی

o صدور مجوز مهدهای کودک )پرورشی-

 تربیتی(

o آموزشی -صدور مجوز مراکز روزانه حمایتی

 کودک و خانواده

o  صالحیت هیات مدیره تأییدصدور مجوز 

o  صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات

 شناختیروان

o  سالمت اجتماعی هایپایگاهصدور مجوز 

o صدور مجوز همیاران سالمت روان 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o صدور مجوز پزشکان داوطلب واجد شرایط 

 غربالگری اختالالت 

o  شناسایی افراد معلول تحت پوشش در

 مناطق روستایی

o  غربالگری و مداخله در اختالالت طیف

 اتیسم

o  غربالگری آمبلیوپی و سایر اختالالت بینایی

 و غربالگری اختالالت شنوایی

o  سال 5-6غربالگری اضطراب کودکان 

 منظوربهحمایتی و احراز صالحیت  ارائه خدمات 

 دریافت آن

o تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت 

o صالحیت جهت دریافت پالک ویژه  تأیید

 معلولین

o تعیین سطوح توانمندی سرپرستان خانوار  
سازمان بیمه 

 سالمت ایران

 نسخ دارویی اعم از خاص و عادی تأیید 

 ارائه خدمات بیمه سالمت 

o صدور دفترچه  
ازمان تنظیم س

مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 

  نمونه تجهیزات حوزه  تأییدصدور گواهیICT 

o  نمونه کاالهای گروه دو  تأییدصدور گواهی

 ICTحوزه 

o  نمونه کاالهای گروه یک  تأییدصدور گواهی

 ICTحوزه 

o  نمونه کاالهای گروه یک  تأییدصدور گواهی

 رادیویی
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  نمونه تجهیزات  تأیید هایآزمایشگاهاعتبارسنجی

 ICTحوزه 

o  داخلی هایآزمایشگاهصدور اعتبارنامه برای 

o  خارجی هایآزمایشگاهاعتبارسنجی 

  صدور پروانه/مجوز خدمات پستی، ارتباطی و فناوری

 اطالعات و مدیریت درآمدهای مربوطه

o  اگذاری کدهای خدماتیوتخصیص 

o  صدور مجوز ورود تجهیزات ارتباطی و

 فناوری اطالعات

o  صدور مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و

 فناوری اطالعات

o  صدور پروانه پهنای باند عرضه خدمات

 (ISPاینترنت )

o  صدور پروانه پهنای باند توزیع اینترنت

(ISDP) 

o  صدور پروانه خدمات مخابراتی ارتباطات

 ایماهواره المللیبینهمراه 

o صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت 

o سیمبینه خدمات ارتباطات صدور پروا 

(WiMAX) 

o  صدور پروانه خدماتSAP 

o  صدور پروانه خدماتPAP 

o صدور پروانه خدمات تلفن همراه 

o صدور پروانه خدمات تلفن ثابت 

o صدور پروانه خدمات پستی 



 ۹۱۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  صدور پروانه/مجوز خدمات رادیویی و مدیریت

 درآمدهای مربوطه

o  وییاز شبکه رادی برداریبهرهصدور پروانه 

o  صدور پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی

 رادیویی هایشبکه

o  از باند فرکانسی برداریبهرهصدور پروانه 

o صدور  پروانه تولید و ساخت ماهواره 

o  از شبکه  برداریبهرهصدور پروانه تاسیس و

 رادیویی ترانک عمومی

o صدور پروانه ارائه خدمات باند شهروندان 

o  از شبکه  برداریبهرهو صدور پروانه تاسیس

 رادیویی عمومی

o صدور مجوز ورود تجهیزات رادیویی 

o صدور مجوز ترخیص تجهیزات رادیویی 

o  ،صدور پروانه ارائه خدمات ورود

/تولید و فروش تجهیزات خریدوفروش

  رادیویی
سازمان توسعه 

 تجارت ایران

 

 المللی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی و بین

 تصاصیتخصصی و اخ

 صدور گواهی غیرتجاری بودن کاال 

 )انتخاب صادرکننده نمونه  )ملی و استانی 

 ارائه کارت بازرگانی اشخاص ایرانی 

o ابطال کارت بازرگانی اشخاص ایرانی 

o تمدید کارت بازرگانی اشخاص ایرانی 

o صدور کارت بازرگانی اشخاص ایرانی 



 ۹۱2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  ی تجاریهاهیئتصدور مجوز اعزام و پذیرش 

o ی تجاری هاهیئتر مجوز پذیرش صدو

 خارجی در ایران

o  ی تجاری و هاهیئتصدور مجوز اعزام

  بازرگانی به خارج از کشور
 احوالثبتسازمان 

 کشور

 

 ثبت ازدواج 

o صدور گواهی تجرد 

 ارائه شناسنامه 

o  111صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 

 قانون مدنی

o  صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با

 مسر ایرانیه

o ارائه شناسنامه اتباع ایرانی 

 صدور شناسنامه اتباع ایرانی 

 تعویض شناسنامه اتباع ایرانی 

 المثنی اتباع   صدور شناسنامه

 ایرانی

 صدور کارت هوشمند ملی 

 استعالم الکترونیکی هویت  

سازمان 

،مراتع و هاجنگل

 آبخیزداری کشور

 

  رانی، معادن عمومی و عم هایطرحپاسخ به استعالم

 منابع طبیعی هایعرصهدر 

o عمومی و عمرانی هایپاسخ به استعالم طرح 

o  منابع  هایعرصهپاسخ به استعالم معادن در

 طبیعی



 ۹۱۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  و از محصوالت فرعی جنگل  برداریبهرهارائه پروانه

 مرتع

o  از محصوالت فرعی  برداریبهرهتمدید پروانه

 و مرتعجنگل 

o  از محصوالت فرعی  برداریبهرهاصالح پروانه

 و مرتعجنگل 

o  از محصوالت فرعی  برداریبهرهابطال پروانه

 و مرتعجنگل 

o  محصوالت فرعی  مربوط به صدور مجوزهای

 جنگل و مرتع

  از  برداریبهرهصدور پروانه

 و مرتعمحصوالت فرعی جنگل 

  ونقلحملصدور گواهی 

 محصوالت فرعی جنگل و مرتع

  چرای دام() داریمرتعارائه پروانه 

o صدور پروانه چرای دام 

o تمدید پروانه چرای دام 

o ابطال پروانه چرای دام 

o اصالح پروانه چرای دام 

  واگذارشدهصدور مجوز انتقال قطعی اراضی 

  واگذاریقابلاستعدادیابی و تخصیص اراضی 

o  استعدادیابی اراضی ملی و دولتی جهت

 واگذاری

o تخصیص اراضی ملی و دولتی 



 ۹۱4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 برای مردمی هایتشکل و محلی جوامع یدهسامان 

 اقدامات و آبخیزداری طبیعی، منابع هایبرنامه اجرای

 ترویجی

o های هفته منابع طبیعیانتخاب نمونه 

 صدور گواهی مستثنیات 

  شبکه کسب اطالعات مردمی حفاظت از جنگل و

 مرتع و رسیدگی به آن

o  صدور مجوز گشت و تجسس و اطفاء حریق

 هوایی

o جوز ممانعت از قاچاق گیاهان صدور م

 دارویی

o های صدور مجوز گشت و مراقبت از عرصه

ساحلی  هایجنگلجنگل، مرتع، بیابان و 

  حرّا
سازمان حج و 

 زیارت

 

 انتخاب و اعزام کارگزاران 

o صدور حکم کارگزاران 

o احراز صالحیت کارگزاران 

o امتیازبندی دفاتر کارگزاری 

o صدور مجوز دفاتر زیارتی 

o دید مجوز دفاتر زیارتیتم  



 ۹۱5  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان حفاظت 

 محیط زیست

 

  (صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک

 کنوانسیون روتردام( بر اساس

o  صدور مجوز، کنترل و نظارت بر واردات مواد

شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون 

 روتردام

o  صدور مجوز، کنترل و نظارت بر صادرات

 بر اساسناک و مواد شیمیایی خطر

 کنوانسیون روتردام

  تنوع زیستی هایفعالیتصدور مجوز 

o برداری صدور مجوز تکثیر، پرورش و بهره

 حیوانات وحشی

o هایصدور مجوز برپایی نمایشگاه 

 وحشحیات

o  سیرک با  هاینمایشصدور مجوز برپایی

 استفاده از حیوانات وحشی

o  صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

 ت وحشیحیوانا

o  برداریبهرهصدور موافقت اصولی و پروانه 

وحش و پرندگان و مراکز نگهداری  هایباغ

 حیوانات

o  صدور مجوز واردات و صادرات جانوران و

، هاآنو اجزای  غیرزندهگیاهان زنده و 

 هاها و رستنیفسیل



 ۹۱۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  صدور مجوز برخورد با جانوران وحشی

های در معرض خطر شده گونهکشف و ضبط

 CR  ،ENهای نقراض ردها

o  از اجزای تنوع  بردارینمونهصدور مجوز

 زیستی

o  صدور مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت

 سازمان متبوع با مقاصد مختلف

  هاپروژه محیطیزیستارزیابی اثرات 

o های مشمول صدور مجوزهای استقرار پروژه

 محیطیزیستارزیابی 

o های مشمول ارزیابی اصالح مجوز پروژه

 محیطیزیست

o های مشمول ارزیابی لغو مجوز پروژه

 محیطیزیست

 ارائه مجوز شکار و صید 

o  و  وصیتی شکار هادستورالعملصدور

 ویژه شکار و صید هایپروانه

o ارائه پروانه شکار و صید 

 صدور پروانه شکار و صید 

 اصالح پروانه شکار و صید 

 لغو پروانه شکار و صید 

  های آزمایشگاه برداریبهرهارائه مجوز تاسیس و

 معتمد سازمان حفاظت محیط زیست



 ۹۱9  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o تعیین پایه آزمایشگاه معتمد 

o نامه معتمدارائه  گواهی 

 نامه معتمدصدور  گواهی 

 تمدید گواهینامه معتمد 

 اصالح گواهینامه معتمد 

 لغو گواهینامه معتمد 

 صدور مجوز و نظارت بر واردات و صادارت پسماندها 

o واردات پسماندها صدور مجوز 

o صدور مجوز صادرات پسماندها  

سازمان حفظ 

 نباتات کشور

 

  ، و ارائه پروانه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک

 شیمیاییو تجهیزات کنترل غیر هافرآورده

o های عوامل صدور مجوزها و پروانه

و تجهیزات کنترل غیر  هافرآوردهبیولوژیک، 

 شیمیایی

o های عوامل وانهتمدید مجوزها و پر

و تجهیزات کنترل غیر  هافرآوردهبیولوژیک، 

 شیمیایی

o های عوامل بیولوژیک، ابطال مجوزها و پروانه

 و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی هافرآورده



 ۹۱1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o های عوامل اصالح مجوزها و پروانه

و تجهیزات کنترل غیر  هافرآوردهبیولوژیک، 

 شیمیایی

  هایکشآفتورود و ترخیص  مجوزهایارائه 

 شیمیایی

o  ورود و ترخیص مواد اولیه  مجوزهایصدور

 ،تکنیکال و سموم آماده مصرف

o  ورود و ترخیص مواد اولیه  مجوزهایتمدید

 ،تکنیکال و سموم آماده مصرف

o  ورود و ترخیص مواد اولیه  مجوزهایاصالح

 ،تکنیکال و سموم آماده مصرف

o  ورود و ترخیص مواد اولیه  مجوزهایابطال

 تکنیکال و سموم آماده مصرف،

  میکروبی و  هایکشآفتتجاری  نامثبتارائه مجوز

 غیرشیمیایی

o  های کشتجاری آفت نامثبتصدور مجوز

 میکروبی و غیرشیمیایی

o  های کشتجاری آفت نامثبتتمدید مجوز

 میکروبی و غیرشیمیایی

  ارائه پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و

 و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی هاهفرآورد

o  صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل

و تجهیزات کنترل  هافرآوردهبیولوژیک و 

 غیر شیمیایی



 ۹۱۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  تمدید پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل

و تجهیزات کنترل  هافرآوردهبیولوژیک و 

 غیر شیمیایی

o  اصالح پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل

و تجهیزات کنترل  هافرآوردهوژیک و بیول

 غیر شیمیایی

o  ابطال پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل

و تجهیزات کنترل  هافرآوردهبیولوژیک و 

 غیر شیمیایی

 صدور مجوز و نظارت بر سموم 

o صدور تاییدیه برچسب سموم 

 ونقلحملهای صدور و نظارت بر ترانزیت شرکت 

o  ونقلحمل ایهشرکتصدور مجوز ترانزیت 

 ترانزیت

 ارائه مجوز قرنطینه 

o اصالح مجوز قرنطینه 

o تمدید مجوز قرنطینه 

  واردات برای محصوالت  ایقرنطینهصدور شرایط

 اندشدهکشاورزی که قبال تحلیل خطر 

 صدور گواهی بهداشت نباتی جهت صادرات 

  گیاهی از گمرک هایمحمولهصدور مجوز خروج 
 

سازمان حمایت 

و  نندگانکمصرف

 تولیدکنندگان

  حمایت از  هایانجمن سازیفعالارائه پروانه برای

 کنندگانمصرفحقوق 

o  هایانجمن سازیفعالصدور پروانه برای 

 کنندگانمصرفحمایت از حقوق 



 ۹95 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 o  هایانجمن سازیفعالتمدید پروانه برای 

 کنندگانمصرفحمایت از حقوق 

o  یهاانجمن سازیفعالاصالح پروانه برای 

 کنندگانمصرفحمایت از حقوق 

o  هایانجمن سازیفعاللغو پروانه برای 

  کنندگانمصرفحمایت از حقوق 
سازمان 

 سازیخصوصی

 

  واگذارشده هایشرکت موردنیازصدور مجوزهای 

o صدور مجوز تغییر سرمایه 

o صدور مجوز تغییر اساسنامه 

o  جلساتصورتصدور مجوز ثبت 

o صدور مجوز اخذ تسهیالت 

o صدور مجوز فروش، ترهین و توثیق اموال  
سازمان دامپزشکی 

 کشور

 

  بهداشتی مراکز ارائه خدمات  هایپروانهارائه

 دامپزشکی

o  ارائه مجوز تأسیس واحدها و اشتغال

اشخاص حقیقی و حقوقی بخش 

غیردولتی در حوزه تشخیص و درمان 

 دامپزشکی

  صدور مجوز تأسیس واحدها و

 اشتغال اشخاص حقیقی و

 حقوقی بخش غیردولتی

  تمدید مجوز تأسیس واحدها و

اشتغال اشخاص حقیقی و 

 حقوقی بخش غیردولتی



 ۹9۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  اصالح مجوز تأسیس واحدها و

اشتغال اشخاص حقیقی و 

 حقوقی بخش غیردولتی

  لغو مجوز تأسیس واحدها و

اشتغال اشخاص حقیقی و 

 حقوقی بخش غیردولتی

o ارائه موافقت اصولی و پروانه تولید تا 

مصرف دارو، مواد بیولوژیک، مکمل و 

 هاافزودنی

  صدور موافقت اصولی و پروانه

تولید تا مصرف دارو، مواد 

 هاافزودنیبیولوژیک، مکمل و 

  تمدید موافقت اصولی و پروانه

تولید تا مصرف دارو، مواد 

 هاافزودنیبیولوژیک، مکمل و 

  اصالح موافقت اصولی و پروانه

مواد  تولید تا مصرف دارو،

 هاافزودنیبیولوژیک، مکمل و 

  لغو موافقت اصولی و پروانه

تولید تا مصرف دارو، مواد 

 هاافزودنیبیولوژیک، مکمل و 

  بهداشتی در تولید، بازرگانی و  هایپروانهارائه

 اشتغال حوزه دامپزشکی

o  ،ارائه گواهی بهداشتی واردات، صادرات

 هایفرآوردهترانزیت و ترخیص دام، 



 ۹92 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات دامی

دامی،  هاینهادهدامپزشکی، خوراک و 

 ی خوراک دامهاافزودنیمکمل و 

  صدور گواهی بهداشتی صادرات

 ، واردات، ترانزیت

  تمدید گواهی بهداشتی صادرات

 ، واردات، ترانزیت

  اصالح گواهی بهداشتی صادرات

 ، واردات، ترانزیت

 ت ، لغو گواهی بهداشتی صادرا

 واردات، ترانزیت

o  ارائه مجوز بهداشتی تولید لوازم و

تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد 

 مصرفی دامپزشکی

  صدور مجوز بهداشتی تولید

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، 

درمانگاهی و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

  تمدید مجوز بهداشتی تولید

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، 

مواد مصرفی  درمانگاهی و

 دامپزشکی

  اصالح مجوز بهداشتی تولید

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، 



 ۹9۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

درمانگاهی و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

  لغو مجوز بهداشتی تولید لوازم و

تجهیزات آزمایشگاهی، 

درمانگاهی و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

o  ،ارائه مجوز بهداشتی تولید، فرآوری

دام زنده و  ونقلحملنگهداری و 

دامی، دارو، خوراک و  هایفرآورده

ی هاافزودنیدامی، مکمل و  هاینهاده

 خوراک دام

  ،صدور مجوز بهداشتی تولید

 فرآوری،گواهی و مجوزهای 

فنی و دستیار  مسؤول مربوط به

 بهداشتی و اشتغال به حمل

  ،تمدید مجوز بهداشتی تولید

 فرآوری، گواهی و مجوزهای 

فنی و  مسؤول  مربوط به

یار بهداشتی و اشتغال به دست

 حمل

  ،اصالح مجوز بهداشتی تولید

 فرآوری، گواهی و مجوزهای 

فنی و  مسؤول  مربوط به

دستیار بهداشتی و اشتغال به 

 حمل



 ۹94 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  ،لغو مجوز بهداشتی تولید

 فرآوری، گواهی و مجوزهای 

فنی و  مسؤول  مربوط به

دستیار بهداشتی و اشتغال به 

 حمل

 شتیصدور گواهی حمل بهدا 

 لغو گواهی حمل بهداشتی 

o  ارائه موافقت اصولی، پروانه بهداشتی

 برداریبهرهتأسیس و پروانه بهداشتی 

 اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

  صدور پروانه بهداشتی

 (برداریبهره/تأسیس)

  تمدید پروانه بهداشتی

 (برداریبهره/تأسیس)

  اصالح پروانه بهداشتی

 (برداریبهره/تأسیس)

  لغو پروانه بهداشتی

 (برداریبهره/تأسیس)

 زا و درمان بررسی و پایش عوامل بیماری

 های دامبیماری

o  صدور مجوز تحقیقات بر روی عوامل

 دامی زایبیماری

o مواد بیولوژیک وارائه مجوز ثبت دار 

 مواد  وصدور مجوز ثبت دار

 بیولوژیک



 ۹95  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 مواد  وتمدید مجوز ثبت دار

 بیولوژیک

 مواد  وثبت دار اصالح مجوز

 بیولوژیک

 مواد  ولغو مجوز ثبت دار

  بیولوژیک
سازمان 

و  گذاریسرمایه

اقتصادی  هایکمک

 و فنی ایران

 

  و صدور مجوز گذاریسرمایه  هایفرصتمعرفی 

 

o  گذاریسرمایه صدور مجوز  

سازمان سنجش 

 آموزش کشور

 

 ات آموزشی مؤسسها و پذیرش دانشجو در دانشگاه

 یو پژوهش

o برگزاری آزمون 

o اعالم نتایج اولیه و نهایی 

o انتخاب رشته 

o  (بورس – متمرکزنیمه –مصاحبه )دکترا 

o تکمیل ظرفیت  
سازمان شیالت 

 ایران

 

 های حوزه شیالتارائه مجوز و پروانه 

o صدور مجوزهای صید 

o پروریارائه مجوزهای آبزی 

  پروریآبزیصدور مجوزهای 

  وریپرآبزیتمدید مجوزهای 

 بردارانارائه خدمات حمایتی به بهره 

o صدور مجوزهای بازار آبزیان شیالت  



 ۹9۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان فضایی 

 ایران

  اینمارست ایماهوارهصدور مجوز ارتباطات 

سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

 

  ارایه گواهی ارزیابی امنیتی محصوالت، خدمات و

 هاآزمایشگاه

o ،صدور پروانه فعالیت در حوزه آموزشی 

 مشاوره، ممیزی نما

o  ،تمدید پروانه فعالیت در حوزه آموزشی

 مشاوره، ممیزی نما

o  ،اصالح پروانه فعالیت در حوزه آموزشی

 مشاوره، ممیزی نما

o  ،لغو پروانه فعالیت در حوزه آموزشی

 مشاوره، ممیزی نما

 ها در حوزه شی آزمایشگاهصدور گواهی اعتباربخ

 ارزیابی امنیت محصوالت

  
مان مدارس ساز

، توسعه غیردولتی

های مشارکت

 مردمی

 آموزش از راه دور 

o  مراکز  اندازیراهصدور مجوزهای اصولی و

 آموزش از راه دور

  غیردولتیارائه مجوز و نظارت بر مراکز و مدارس 

o های اصولی و صدور مجوز ایجاد ، موافقت

  برداریبهره
سازمان مرکزی 

تعاون روستایی 

 ایران

  ایهانجمنو  هاتشکلیه فنی تشکیل یدتأیصدور 

 صنفی کشاورزی -تخصصی

 ارائه مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت 



 ۹99  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 o  صدور مجوز تشکیل شرکت کشت و

 صنعت

o  تمدید مجوز تشکیل شرکت کشت و

 صنعت

o  اصالح مجوز تشکیل شرکت کشت و

 صنعت

o لغو مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت 

 هامی زراعیارائه مجوز تشکیل و انحالل  شرکت س 

o  صدور مجوز تشکیل شرکت سهامی

 زراعی

o صدور مجوز انحالل شرکت سهامی زراعی 

o ابطال شرکت سهامی زراعی 

  ی هااتحادیهارائه مجوز تشکیل و انحالل

تعاونی تولید  هایشرکتشهرستانی/ استانی 

 روستایی در بخش کشاورزی

o  ی هااتحادیهصدور مجوز تشکیل

تعاونی  هایشرکتشهرستانی/ استانی 

 تولید روستایی در بخش کشاورزی

o  ی هااتحادیهصدور مجوز انحالل

تعاونی  هایشرکتشهرستانی/ استانی 

 تولید روستایی در بخش کشاورزی

 های صدور صالحیت فنی تشکیل سازمان

 (NGOغیردولتی)

  صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی

 کشاورزی )شهرستان، استان و کشور(



 ۹91 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 و ایجاد و  غیرمنقولاموال  خریدوفروشمجوز  ارائه

 زیرساختی هایگذاریسرمایه توسعه 

o  غیرمنقولصدور مجوز خرید/فروش اموال 

تحت پوشش سازمان  هایتعاونیشبکه 

 مرکزی تعاون روستایی ایران

o  در   گذاریسرمایه صدور مجوز

 موردنیاز هایزیرساختایجاد/توسعه 

ازمان تحت پوشش س هایتعاونیشبکه 

 مرکزی تعاون روستایی ایران

  صدور مجوز فعالیت انجمن، کانون و مجمع ملی

 خبرگان کشاورزی

 های روستایی، کشاورزی، ارائه مجوزهای تعاونی

 تولیدی و زنان

o  تعاونی  هایشرکتصدور مجوز تشکیل

تولید روستایی در بخش کشاورزی/ 

 روستایی و کشاورزی زنان هایتعاونی

o تعاونی  هایشرکتحالل صدور مجوز ان

تولید روستایی در بخش کشاورزی/ 

 روستایی و کشاورزی زنان هایتعاونی

o /هایتعاونی تأسیسصدور مجوز ادغام 

 روستایی و کشاورزی زنان

o  هایتعاونی سازیفعالصدور مجوز 

 غیرفعال روستایی کشاورزی زنان

  واحد اعتباری تأسیسارائه مجوز 

o  اعتباریواحد  تأسیسصدور مجوز 



 ۹9۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  واحد اعتباری تأسیسابطال مجوز  
سازمان ملی 

 استاندارد ایران

 

  تایید صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر

 نظارت بر کیفیت و آموزش

o های همکارصالحیت آزمایشگاه تأیید 

o بازرسی هایشرکتصالحیت  تأیید 

o گواهی دهنده هایشرکتصالحیت  تأیید 

o موزشی آ هایشرکتصالحیت  تأیید

 همکار

o صالحیت کارشناسان استاندارد تأیید 

o صالحیت مدیران کنترل کیفیت در  تأیید

 واحدهای تولیدی

  ارداتی مطابق با وارزیابی انطباق کاالهای صادراتی

 المللیبیناستانداردهای ملی و 

o  ارداتی وصدور مجوز کاالهای صادارتی

 مشمول استاندارد اجباری

 دمت و تولید کاالنظارت بر کیفیت ارائه خ 

o های کاربرد عالمت استاندارد ارائه پروانه

 کاالهای تولید داخل مشمول استاندارد

  هاپروانهصدور 

  هاپروانهتمدید 

  هاپروانهتعلیق 

  هاپروانهابطال  
سازمان میراث 

فرهنگی، 

 ارائه مجوزهای گردشگری 

o ت صدور مجوز تورهای دفاتر خدما

 مسافرتی و گردشگری



 ۹15 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

و  دستیصنایع

 گردشگری

 

o  ارائه مجوز عرضه خدمات مسافرتی و

 گردشگری )بند ب(

 صدور مجوز بند ب 

 تمدید مجوز بند ب 

 اصالح مجوز بند ب 

 لغو مجوز بند ب 

o  از اماکن  برداریبهرهارائه مجوز

 گردشگری

 برداری از صدور مجوز بهره

 اماکن گردشگری

 برداری از تمدید مجوز بهره

 گریاماکن گردش

 برداری از اصالح مجوز بهره

 اماکن گردشگری

 برداری از اماکن لغو مجوز بهره

 گردشگری

 ثبت و ارائه مجوزهای میراث فرهنگی 

o  در فهرست آثار ملی و  آثار طبیعیثبت

 تعیین حریم آن

  تعیین حریم آثار تاریخی

 طبیعی

o  در فهرست آثار ملی و  غیرمنقولثبت آثار

 تعیین حریم آن

 ن حریم آثار تاریخی تعیی

 غیرمنقول



 ۹1۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o داران ارائه مجوز ثبت اطالعات مجموعه

 اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی

  صدور مجوز  ثبت اطالعات

داران اشیاء مجاز در مجموعه

 سیستم میراث فرهنگی

  تبدیل وضعیت اموال منقول

تاریخی فرهنگی از جایگاه 

 ایای به غیر موزهموزه

 دستیصنایعرائه مجوزهای توسعه بازار و ا 

o ارائه پروانه تولید کارگاهی 

 صدور پروانه تولید کارگاهی 

 تمدید پروانه تولید کارگاهی 

o  دستیصنایعکارگاه  تأسیسارائه مجوز 

 (حقوقی –)حقیقی 

  کارگاه  تأسیسصدور مجوز

 دستیصنایع

  کارگاه  تأسیستمدید مجوز

 دستیصنایع

o ن و صنعتگران ارائه مجوز فعالیت هنرمندا

 انفرادی

  صدور مجوز فعالیت هنرمندان و

 صنعتگران انفرادی

  تمدید مجوز فعالیت هنرمندان و

 صنعتگران انفرادی



 ۹12 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 حوزه میراث فرهنگی،  گذاری درسرمایه

 و گردشگری دستیصنایع

o  ،صدور موافقت اولیه، اصولی و مجوز ایجاد

 گردشگری تأسیساتاصالح و یا تکمیل 

o اجرای تا تأسیس نامهموافقت صدور 

 گردشگری نمونه مناطق

o نهادمردم هایتشکلرائه مجوزهای ا 

و  دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

 گردشگری

  هایتشکلصدور مجوزهای 

میراث فرهنگی،  نهادمردم

 و گردشگری دستیصنایع

  هایتشکلتمدید مجوزهای 

میراث فرهنگی،  نهادمردم

 و گردشگری دستیصنایع

 فع ابطال مجوزهای ابطال و ر

میراث  نهادمردم هایتشکل

و  دستیصنایعفرهنگی، 

  گردشگری
سازمان نظام 

دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 

 ارائه پروانه بهداشتی دامپروری 

o برداریصدور پروانه بهداشتی بهره 

o برداریتمدید پروانه بهداشتی بهره 

o  تأسیسصدور پروانه بهداشتی 

o تأسیسداشتی تمدید پروانه به 

o صدور پروانه بهداشتی موافقت اصولی 



 ۹1۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o تمدید پروانه بهداشتی موافقت اصولی 

 ارائه پروانه خدمات درمانی 

o صدور پروانه خدمات درمانی دامپزشکی 

o تمدید پروانه خدمات درمانی دامپزشکی 

o اصالح پروانه خدمات درمانی دامپزشکی 

o لغو پروانه خدمات درمانی دامپزشکی 

  دکتر دامپزشک به مراکز تولیدی نامهمعرفیارائه  
سازمان 

 مهندسینظام

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 

 روستایی،  هایدامداریدهی ارائه مجوز سامان

 سنتی و عشایری

o تمدید پروانه و مجوز 

o صدور پروانه و مجوز 

  دامپروری صنعتی و  هایپروانهارائه مجوزها و

 صنعتینیمه

o  دامپروری  هایپروانهصدور مجوزها و

 صنعتینیمهصنعتی و 

o  دامپروری  هایپروانهتمدید مجوزها و

 صنعتینیمهصنعتی و 

o  دامپروری  هایپروانهتغییر نام مجوزها و

 صنعتینیمهصنعتی و 

o  دامپروری  هایپروانهابطال مجوزها و

 صنعتینیمهصنعتی و 

  ای پرورش قارچ واحده هایپروانهارائه مجوزها و

 ایگلخانهخوراکی و 

o  واحدهای  هایپروانهصدور مجوزها و

 ایگلخانهپرورش قارچ خوراکی و 



 ۹14 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  واحدهای  هایپروانهتمدید مجوزها و

 ایگلخانهپرورش قارچ خوراکی و 

o  واحدهای  هایپروانهابطال مجوزها و

 ایگلخانهپرورش قارچ خوراکی و 

  ایع تبدیلی و صن واحدهایارائه مجوز فعالیت

 تکمیلی

o صدور پروانه صنایع تبدیلی و تکمیلی 

o  و تکمیلی تبدیلیتمدید پروانه صنایع 

  مراکز تلقیح مصنوعی هایپروانهارائه مجوزها و 

o  تلقیح  هایپروانهصدور مجوزها و

 مصنوعی

o  تلقیح  هایپروانهتمدید مجوزها و

 مصنوعی

o  تلقیح  هایپروانهاصالح مجوزها و

 مصنوعی

o  تلقیح  هایپروانهابطال مجوزها و

 مصنوعی

  آوریجمعمراکز  هایپروانهارائه موافقت اصولی و 

 شیر

o  مراکز  هایپروانهصدور مجوزها و

 شیر آوریجمع

o  مراکز  هایپروانهتمدید مجوزها و

 شیر آوریجمع

o  مراکز  هایپروانهاصالح مجوزها و

 شیر آوریجمع



 ۹15  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  مراکز  هایپروانهابطال مجوزها و

 شیر آوریجمع

  مراکز مواد ژنتیکی هایپروانهارائه مجوزها و 

o  مراکز مواد  هایپروانهصدور مجوزها و

 ژنتیکی

o  مراکز مواد  هایپروانهتمدید مجوزها و

 ژنتیکی

o  مراکز مواد  هایپروانهاصالح مجوزها و

 ژنتیکی

o  مراکز مواد  هایپروانهابطال مجوزها و

 ژنتیکی

 میادین دام هایپروانهو  ارائه مجوزها 

o  میادین دام هایپروانهصدور مجوزها و 

o  میادین دام هایپروانهتمدید مجوزها و 

o  میادین دام هایپروانهاصالح مجوزها و 

o  میادین دام هایپروانهابطال مجوزها و 

  مهندسی و  هایشرکت تأسیسصدور مجوز

 خدمات مشاوره

  مراکز هایپروانهارائه مجوزها و DHI 

o  مراکز  هایپروانهصدور مجوزها وDHI 

o  مراکز  هایپروانهتمدید مجوزها وDHI 

o  مراکز  هایپروانهاصالح مجوزها وDHI 

o  مراکز  هایپروانهابطال مجوزها وDHI 

 ارائه مجوز و پروانه آزمایشگاه آب و خاک 



 ۹1۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  صدور مجوز و پروانه آزمایشگاه آب و

 خاک

o یشگاه آب و تمدید مجوز و پروانه آزما

 خاک

o  تغییر نام مجوز و پروانه آزمایشگاه آب و

 خاک

o  ابطال مجوز و پروانه آزمایشگاه آب و

 خاک

  آنالیز هایآزمایشگاهارائه مجوز و پروانه 

o  آنالیز هایآزمایشگاهصدور مجوز و پروانه 

o  آنالیز هایآزمایشگاهتمدید مجوز و پروانه 

o  آنالیز ایهآزمایشگاهاصالح مجوز و پروانه 

o  آنالیز هایآزمایشگاهابطال مجوز و پروانه 

  پزشکیگیاهی حوزه هاپروانهارائه مجوزها و 

o  ی حوزه هاپروانهصدور مجوزها و

 پزشکیگیاه

o  ی حوزه هاپروانهتمدید مجوزها و

 پزشکیگیاه

o  ی حوزه هاپروانهابطال مجوزها و

 پزشکیگیاه

  بدیلی و صنایع ت هایکلینیکارائه مجوزهای

 تکمیلی بخش کشاورزی

o  صنایع تبدیلی و  هایکلینیکصدور جواز

 تکمیلی بخش کشاورزی



 ۹19  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  صنایع تبدیلی و  هایکلینیکتمدید جواز

 تکمیلی بخش کشاورزی

o  صنایع تبدیلی و هایکلینیکابطال پروانه 

 تکمیلی بخش کشاورزی

  پزشکیگیاهفنی واحدهای  مسؤولارائه پروانه 

o فنی مسؤولشتغال به کار  صدور پروانه ا 

o  فنی مسؤولتمدید پروانه اشتغال به کار 

 ارائه پروانه مهندسین ناظر 

o  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسین

 ناظر

o  تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسین

 ناظر

 صدور پروانه اشتغال اعضاء حقوقی سازمان 

 اشتغال اعضاء حقیقی سازمان صدور پروانه  
خدمات شرکت 

 هوایی پیام

 

  و فعالیت در منطقه ویژه  گذاریسرمایهارائه پروانه

 اقتصادی پیام

o صدور مجوز پایان کار 

o  گذاریسرمایهصدور مجوز 

o صدور مجوز فعالیت 

o صدور پروانه احداث بنا 

 ارائه خدمات امورگمرکی 

o صدور اجازه تخلیه کاال  
شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

  از منابع آبی برداریبهرهحوزه صدور مجوزهای 



 ۹11 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 o  صدور مجوز حفر چاه عمیق و نیمه عمیق

مصرف )کشاورزی،  هایبخشبرای کلیه 

 صنعتی، شرب و سایر مصارف(

o صدور مجوز حفر گمانه آزمایشی 

o  صدور مجوز استقرار و ترخیص دستگاه

 حفاری

o  چاه جایبهصدور پروانه حفر چاه 

o ی کلیه برا صدور مجوز نصب منصوبات چاه

مصرف )کشاورزی، صنعتی ،  هایبخش

 شرب و سایر مصارف(

o صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات 

o شکنی و تغییر محلصدور پروانه کف 

o های صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده

 دیزلی هایچاهنفتی برای 

o  قنات جایبهصدور مجوز چاه 

o صدور مجوز الیروبی قنات 

o صدور مجوز پیشکاری قنات 

o دور پروانه حفر هواکش و گالری/بغل کنی ص

 چاه

o صدور مجوز تغییر قطر چاه 



 ۹1۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  صدور مجوز افزایش/کاهش میزان

 چاه برداریبهره

o صدور مجوز برقی کردن چاه 

o صدور مجوز تغییر شرکت حفاری 

o  صدور مجوز تآمین آب واحدهای صنعتی و

 کشاورزی

o استعالم اعالم نظر در خصوص منابع آبی 

o  های تخصیص آب برای پروژهصدور مجوز

 پرورش آبزیان

o ها و تعیین حد بستر و حریم رودخانه

 ها و نهرهای طبیعی مرزیمسیل

o سطحی  هایآببرداری از صدور پروانه بهره

 واحدهای صنعتی

o نامه با برداشت مصالح صدور موافقت

 ایرودخانه

o بندی آب برای مصارف صدور مجوز بسته

 شرب

o های سطحی برداری از آبصدور پروانه بهره

 واحدهای کشاورزی

o های سطحی برداری از آبصدور پروانه بهره

 پروریواحدهای آبزی

o صدور مجوز نصب موتور 

 استعالم بین دستگاهی 



 ۹۳5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  از منابع آبی برداریبهرهخدمات پس از صدور مجوز 

o  حفر چاه عمیق و  برداریبهرهتمدید پروانه

مصرف  هایبخشنیمه عمیق برای کلیه 

 )کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف(

o شکنی و تغییر محلتمدید پروانه کف 

o  از چاه برداریبهرهاصالح پروانه حفر یا 

o صدور مجوز الیروبی چاه و کف شکنی چاه 

o تمدید مجوز الیروبی و کف شکنی چاه 

o صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 

o  صدور مجوز چاه جایگزین قنات و چاه

 چاه جایهب

o صدور مجوز تغییر روش حفاری 

o صدور پروانه المثنی 

o تمدید مجوز پیشکاری و الیروبی قنات 

o صدور تعهدنامه انسداد چاه 

o صدور تعهدنامه حفر گمانه 

o صدور مجوز برقی کردن چاه 

o صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق 



 ۹۳۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o تمدید کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق 

o  تغییر مساحت اراضیصدور مجوز 

o برداری از اراضیاصالح پروانه بهره 

o های صدور مجوز آزمایش پمپاژ چاه

 برداریبهره

o های سطحی برداری از آبتمدید پروانه بهره

 واحدهای صنعتی و کشاورزی

o  آب برای مصارف  بندیبستهتمدید مجوز

 شرب

o سطحی  هایآببرداری از تمدید پروانه بهره

 پروریآبزیواحدهای 

o  متقاضیان به سازمان جهاد  نامهمعرفیارائه

و پوشش  فشارتحتکشاورزی جهت آبیاری 

  هاآن

شرکت مهندسی 

آب و فاضالب 

 کشور

 

 واگذاری انشعاب آب و فاضالب 

o های شهرینامهصدور آیین 

 خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضالب 

o  ضعیت انشعاب آبواستعالم بدهی 

o دورهمیاناب صدور صورتحس 

o  صدور قبض المثنی یا سوابق به درخواست

  مشترک



 ۹۳2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

صندوق 

بازنشستگی 

 کشوری

 

 امور بازنشستگی 

o  احراز هویت بازنشستگان و موظفین )وراث

 اناث و ... ( داخل و خارج از کشور

 امور رفاهی 

o  صدور اولیه/المثنی کارت شناسایی

 بازنشستگان

o  نامهوکالتارائه 

  هناموکالتصدور 

  نامهوکالتتمدید 

o ارائه دفترچه بیمه سالمت ایران 

  صدور اولیه/المثنی دفترچه بیمه

 سالمت

 ابطال دفترچه بیمه سالمت  
صندوق ضمانت 

 صادرات ایران

 

 

  اعتباری و بانکی هاینامهضمانتصدور انواع 

  و میان و  مدتکوتاه هاینامهبیمهصدور انواع

 بلندمدت

o  ل گردش صادراتک نامهبیمهصدور 

o  گذاریسرمایه  نامهبیمهصدور 

o  خرید دین اسناد صادراتی نامهبیمهصدور 

o  خاص صادرات نامهبیمهصدور 

o  تضمین مطالبات بانک بابت  نامهبیمهصدور

 اعتبارات استادی دیداری

o  شدن قرارداد صادراتی بالاثر نامهبیمهصدور 

o  اعتبار خرید نامهبیمهصدور 



 ۹۳۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 جهان و  هایبانکخریدار خارجی،  اعتبار سنجی

 کشورهای جهان

o  جهان هایبانکاعتبار سنجی 

o اعتبار سنجی کشورهای جهان 

o اعتبارسنجی خریدار خارجی  
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

 

 انجام تشریفات گمرکی صادرات کاال 

 انجام تشریفات گمرکی واردات کاال 

 انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کاال 

 انجام تشریفات گمرکی ترانزیت داخلی کاال 

  پستی هایبستهانجام تشریفات گمرکی 

o  پستی   هایبستهانجام تشریفات گمرکی

 صادراتی

o  پستی  هایبستهانجام تشریفات گمرکی

 ورودی

 انجام تشریفات گمرکی ورود کاالی همراه مسافر  
 مرکز آمار ایران

 

  آماری و صدور  هایچارچوب داشتننگاهتدوین و بهنگام

 وکارکسبشناسه یکتای 

o  وکارکسبصدور شناسه یکتای 

  پیمانکاران آماری واجد  بندیرتبهشناسایی و

 صالحیت

o ارتقای رتبه 

o تمدید زمان اعتبار گواهی 

o پیمانکاران بندیرتبه 



 ۹۳4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  تشخیص صالحیت کارشناسان و

 آماری هایشرکت

  

مرکز آموزش 

 مدیریت دولتی

 

 های آموزشی کارمندان دولتهبرگزاری دور 

o های حضورینامه دورهصدور  گواهی 

o های غیرحضورینامه دورهصدور  گواهی 

 گویی به استعالماتنامه و پاسخصدور گواهی 

o التحصیالن) گواهینامه فارغصدور  گواهی-

 نامه دائم، المثنی، مفقودی(

o و  هاسازمانهای پاسخگویی به استعالم

 ات آموزشیمؤسس

 های آموزشی کارمندان احراز صالحیت مدرسان دوره

 دولت

o صدور مجوزهای موقت 

o  تأییدشدهتمدید مجوزهای ادواری مدرسین 

  سازمانی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

 

  اجرایی دولتی هایدستگاهیه درآمد تأییدصدور 

  صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای

 دولتی هایدستگاه

o خودروهای  گذاریشماره صدور مجوز

 شدهخریداری

o  صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای

 دولتی

o  صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده

 دولتی



 ۹۳5  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش 

o صدور سند فروش خودروهای دولتی 

o  صدور مجوز تعویض پالک خودروهای

 دولتی

  اجرایی هایدستگاه حسابانذیصدور حکم انتصاب 

  مرتبط با اسناد مالکیت  هایگواهیصدور انواع

 های اجرایی-دستگاه

o  نمودن اسناد  برگیتکصدور گواهی

 اجرایی هایدستگاهمالکیت غیرمنقول 

o  صدور گواهی اصالح و یا صدور سند مالکیت

 اجرایی هایدستگاهامالک و اراضی 

o  صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت

 اییاجر هایدستگاهمفقوده 

 ارزیابی و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

  بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی

 اجرایی هایدستگاهاشخاص به 

 صدور مجوز پرداخت دیون بالمحل دولتی 

  صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده

 دولتی هایبانک

 تشخیص، انتخاب و معرفی حسابداران رسمی 

 هایرویهو  هادستورالعملها، تدوین استاندارد 

 حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعالمات

o پاسخگویی به استعالمات  

 صدور برگ عبور  وزارت امور خارجه

 ثبت ازدواج و صدور پروانه تجرد و زناشویی 



 ۹۳۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 o صدور گواهی تجرد 

o صدور پروانه زناشویی 

  صدور شناسنامه و کارت ملی اتباع ایرانی خارج از

 شورک

o  صدور شناسنامه خانم خارجی با همسر

 ایرانی

o  سال 18صدور شناسنامه باالی 

o صدور شناسنامه المثنی 

o  سال 15صدور شناسنامه زیر 

o تعویض و ترجمه شناسنامه 

o  سال 18تا  15صدور شناسنامه 

o صدور کارت شناسایی ملی و صدور المثنی 

  و نامهوکالتیه اسناد کنسولی، تجاری، تأییدارائه 

 هاگواهی

o اسناد تجاری تأیید 

o مدارک پزشکی تأیید 

o و گواهی امضاء اتباع ایرانی  نامهوکالت تأیید

 در خارج از کشور

 امور دانشجوئی 

o مدرک تحصیلی تأیید 

o یه مدارک جهت اخذ معافیت تحصیلیتأیید 

o یه مدارک برای گذرنامهتأیید 

o درج مهر خروج دانشجویی در گذرنامه 

 صدور روادید 

o صدور روادید فرودگاهی 



 ۹۳9  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o صدور روادید ترانزیت 

o صدور روادید جهانگردی 

o صدور روادید تجاری 

o  صدور روادید برای ایرانیان ترک تابعیت

 کرده

o  صدور روادید اتباع مردان خارجی دارای

 همسر ایرانی

o  صدور روادید اتباع خارجی دارای مادر

 ایرانی

o صدور سایر انواع روادید 

 ه اتباع ایرانی خارج از کشورصدور گذرنام 

o  صدور گذرنامه ایرانیان دارای اقامت

 پناهندگی

o صدور گذرنامه ایرانیان دارای اقامت قانونی 

o  صدور گذرنامه ایرانیان دارای تابعیت

 دو تابعیتی -خارجی

o ارائه گذرنامه برای همراهان 

o تعویض گذرنامه مخدوش 

o تعویض گذرنامه مفقود 

 ظامیخدمات قضائی و انت 

o صدور گواهی عدم سوءپیشینه  

وزارت 

 وپرورشآموزش

 

  خدمات آموزشی روزانه ، بزرگسال و داوطلب آزاد در

 سطوح مدرسه ، منطقه و استان

o های آموزشینامهصدور گواهی 

 امور پرورشی و تربیتی 



 ۹۳1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o آموزان در شناسایی توانمندی دانش

های مختلف آموزشی ، تربیتی ، حوزه

  و غیره پرورشی ، هنری
وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 

  ه سالمتمؤسسارائه پروانه 

o  ات سالمتمؤسسصدور پروانه 

o  ات سالمتمؤسستمدید پروانه 

o  ات پزشکیمؤسسابطال پروانه 

o  ات پزشکیمؤسساصالح پروانه 

o  ات پزشکیمؤسسلغو پروانه 

 توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه 

o نیروهای پزشک در سطح دانشگاهزیع تو-

 های علوم پزشکی سراسر کشور

o  )صدور گواهی وضعیت خدمت )پایان طرح

 در توزیع پزشکان

o  در توزیع پزشکان نامهمعرفیصدور 

o صدور گواهی معافیت 

o  توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری

 دندانپزشکی

 ارائه کارت بهداشت 

o صدور کارت بهداشت 

o تمدید کارت بهداشت 

 ارائه مجوزهای اماکن 

o  صدور مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو

پزشکی، فعالیت آموزشگاه بهداشت عمومی، 

 پاشیسممبارزه با حشرات و  هایشرکت



 ۹۳۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  تمدید مجوز فعالیت آموزشگاه بهداشت

مبارزه با حشرات و  هایشرکتعمومی، 

 پاشیسم

  خارج از  آموختگاندانشارزشیابی مدارک تحصیلی

 رکشو

  های آموزشی دستیار دانشگاه هایبخشارزشیابی

 علوم پزشکی

 پزشکی علوم هایآزمون برگزاری 

o  علوم پزشکی هایآزمونارزشیابی کلیه 

 آموختگاندانش و دانشجویان آموزشی خدمات ارائه 

 پزشکی علوم

o  انتقال، تغییر رشته و  هایدرخواستبررسی

  جابجایی دستیاران دندانپزشکی

عاون، کار و وزارت ت

 رفاه اجتماعی

 

 احراز صالحیت متقاضیان خدمات حمایتی 

 احراز صالحیت متقاضیان دریافت تسهیالت 

 و سخت مشاغل و بیکاری بیمه مقرری برقراری 

 آورزیان

o  آورزیانبررسی تقاضاهای مشاغل سخت و 

  ایبیمهپاسخگویی به استعالمات 

 جیصدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خار 

o صدور پروانه کار اتباع خارجی 

o صدور مجوز ورود اتباع خارجی 

  صدور پروانه کار برای مشاوران حفاظت فنی و

 خدمات ایمنی

 ثبت و نظارت بر تعاونی 



 455 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o صدور مجوز تشکیل تعاونی 

  کارگری، کارفرمایی هایتشکلثبت و نظارت بر 

o   هایتشکلصدور مجوز تشکیل 

 کارگری،کارفرمایی

   نامه )کارنامه( شغلی ایرانیان شاغل در گواهیارائه

 خارج از کشور

o نامه )کارنامه( شغلی ایرانیان صدور  گواهی

 شاغل در خارج از کشور

o نامه )کارنامه( شغلی ایرانیان تمدید  گواهی

 شاغل در خارج از کشور

 ارائه مجوز کاریابی و دفاتر مشاوره شغلی 

o صدور مجوز کاریابی داخلی و خارجی 

o تمدید مجوز کاریابی داخلی و خارجی 

 دهی و حمایت از مشاغل خانگیسامان 

o صدور مجوز فعالیت مشاغل خانگی  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 

 های امور دامپروریارائه مجوزها و پروانه 

o صدور شناسه و شناسنامه دام 

o  مواد ژنیصدور مجوزهای مراکز تولید 

o  واحدهای مرغ  جوجه ریزیصدور مجوز

 گذارتخمادر م

o  صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ

 مادر گوشتی

o  صدور  مجوز صادرات محصوالت اصلی دام

 و طیور



 45۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  اردات انواع دام زنده وصدور مجوز صادرات

 مولد و منابع و مواد ژنی

o ارائه شناسنامه زنبورداری 

 صدور شناسنامه زنبورداری 

 تمدید شناسنامه زنبورداری 

o دامپروری صنعتی  هایپروانه ارائه مجوزها و

 صنعتینیمهو 

  هایپروانهصدور مجوزها و 

 صنعتینیمهدامپروری صنعتی و 

  هایپروانهتمدید مجوزها و 

 صنعتینیمهدامپروری صنعتی و 

  هایپروانهابطال مجوزها و 

 صنعتینیمهدامپروری صنعتی و 

  هایپروانهانتقال مجوزها و 

 عتیصننیمهدامپروری صنعتی و 

 های مراکز ارائه خدمات صدور مجوز و پروانه

 دامپروری

o  برداریبهرهو  تأسیسصدور پروانه 

 آزمایشگاه تجزیه خوراک دام و طیور

o  صدور مجوز فعالیت مراکزDHI 

 بردارانارائه خدمات حمایتی امور دامپروری به بهره 

o  های جایگاه دام یه نقشهتأییدصدور

 واحدهای صنعتی بزرگ

o یه استفاده از معافیت گمرکی تأییدر صدو

 تجهیزات دامپروری وارداتی



 452 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 های امور باغبانیصدور مجوزها و پروانه 

o صدور مجوز احداث باغ زعفران 

o صدور مجوز احداث باغ گیاهان دارویی 

o  یه معافیت گمرکی واردات تأییدصدور

 آالت باغبانیتجهیزات و ماشین

o  صوالت یه واردات و صادرات محتأییدصدور

 باغی

o  یه بالمانع بودن احداث واحد باغ تأییدصدور

ه مؤسسمادری و کشت باغات گیاهی به 

 ثبت و گواهی بذر و نهال

 های مراکز ارائه خدمات زراعیارائه مجوزها و پروانه 

o  شرکت  برداریبهرهصدور پروانه تاسیس یا

 مکانیزاسیون تخصصی –فنی 

o و ادوات آالت صدور گواهی استاندارد ماشین

 نوین

o ارائه مجوز تولید بذر 

 صدور مجوز تولید بذر 

 تمدید مجوز تولید بذر 

 اصالح مجوز تولید بذر 

 لغو مجوز تولید بذر 

  آبیاریصدور مجوزهای عرضه اقالم 

o  صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم و

 آبیاریتجهیزات 



 45۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  صدور مجوز عرضه محصوالت برای

 ایهپروژهدر اتیلن تولیدکنندگان لوله پلی

 آبیاری

o  صدور مجوز عرضه محصوالت برای

 آبیاریواردکنندگان لوازم 

  اردات حوزه کشاورزیوارائه مجوزهای صادرات 

o صدور مجوز صادرات کاالهای کشاورزی 

o صدور مجوز واردات کاالهای کشاورزی 

o های مالیاتی تجهیزات و ارائه معافیت

م آالت خطوط تولید دارای گواهی عدماشین

ساخت داخل از وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 های مالیاتیصدور معافیت 

 های مالیاتیتمدید معافیت 

 های مراکز ارائه خدمات بازرگانی ارائه مجوزها و پروانه

-مهندسی هایشرکتو صنایع تبدیلی و تکمیلی و 

 ایمشاوره

o  مراکز ارائه  هایپروانهصدور  مجوزها و

یع تبدیلی و تکمیلی خدمات بازرگانی و صنا

 ایمشاوره-مهندسی هایشرکتو 

o  مراکز ارائه  هایپروانهتمدید  مجوزها و

خدمات بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 ایمشاوره-مهندسی هایشرکتو 



 454 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  مراکز ارائه  هایپروانهاصالح مجوزها و

خدمات بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 ایمشاوره-مهندسی هایشرکتو 

o  مراکز ارائه  هایپروانهابطال مجوزها و

خدمات بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی 

  ایمشاوره-مهندسی هایشرکتو 
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 

  جهت استفاده از تسهیالت  بندیاولویتارزیابی و

 خارجی

 ارائه پروانه کسب ایثارگری 

o صدور پروانه کسب ایثارگری 

o ه کسب ایثارگریتمدید  پروان 

o اصالح پروانه کسب ایثارگری 

o لغو پروانه کسب ایثارگری 

  افزارنرمتولید  برداریبهرهارائه پروانه 

o  افزارنرمتولید  برداریبهرهصدور پروانه 

o  افزارنرمتولید  برداریبهرهتمدید پروانه 

o  افزارنرمتولید  برداریبهرهاصالح پروانه 

o  افزارنرمتولید  یبرداربهرهلغو پروانه 

  معدن برداریبهرهارائه پروانه 

o  معدن برداریبهرهصدور پروانه 

o  معدن برداریبهرهتمدید پروانه 

o  معدن برداریبهرهاصالح پروانه 

o  معدن برداریبهرهلغو پروانه 

  واحدهای صنعتی برداریبهرهارائه پروانه 

o  واحدهای صنعتی برداریبهرهانتقال پروانه 



 455  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o واحدهای صنعتی برداریبهرهح پروانه اصال 

  صنعتی تأسیسارائه جواز 

o  صنعتی تأسیستمدید جواز 

o  صنعتی تأسیسانتقال جواز 

o  صنعتی تأسیساصالح جواز 

 ارائه کارت بازرگانی 

o صدور کارت بازرگانی 

o تمدید کارت بازرگانی 

o اصالح کارت بازرگانی 

o لغو کارت بازرگانی 

 زنشینیارائه کارت مبادالت مر 

o صدور کارت مبادالت مرزنشینی 

o تمدید کارت مبادالت مرزنشینی 

o اصالح کارت مبادالت مرزنشینی 

  بزرگ هایفروشگاهصدور مجوز فعالیت 

 ارائه مجوز کارگاه قالی متمرکز 

o صدور مجوز اولیه کارگاه قالی متمرکز 

o صدور پروانه کارگاه قالیبافی متمرکز 

o بافی متمرکزتمدید پروانه کارگاه قالی 

  آالتماشینصدور معافیت گمرکی 

 ارائه پروانه اکتشافات ذخایر معدنی 

o  صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی در سطح

 استان

o  تمدید پروانه اکتشاف ذخایر معدنی در

 سطح استان



 45۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  اصالح پروانه اکتشاف ذخایر معدنی در

 سطح استان

o  لغو پروانه اکتشاف ذخایر معدنی در سطح

 ناستا

  پخش کاال هاینمایندگیارائه مجوز 

o  پخش کاال هاینمایندگیصدور مجوز 

o  پخش کاال هاینمایندگیتمدید مجوز 

o  پخش کاال هاینمایندگیاصالح مجوز 

  مستعمل 42ماده  آالتماشینصدور مجوز واردات()  
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

 

 های فرهنگی پشتیبانی و حمایت از فعالیت

 نشجویان و اعضای هیات علمیدا

o  پشتیبانی و صدور مجوزهای فعالیت در

 های فرهنگیحوزه

 های فرهنگیصدور مجوز فعالیت 

 های ارائه گواهی فعالیت در انجمن

 هاو کانون هاهعلمی، نشری

 پشتیبانی از دانشجویان غیر ایرانی 

o صدور درخواست تمدید روادید 

  آموختگیو دانشارائه تأییدیه و مدارک آموزشی 

o آموختگیارائه مدارک دانش 

o تأیید دوره و مقطع تحصیلی 

o بندی دانشگاهتأیید مدرک و رتبه 

o صدور تأییدیه ممهور و قابل ترجمه 

o انتخاب دانشجوی نمونه 

 دانشگاهی و علمی هاهتأیید اعتبار علمی  نشری 



 459  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o علمی  هاهصدور مجوز اعتبار برای  نشری

 پژوهشی/ علمی ترویجی

o علمی هاهتمدید و لغو اعتبار) ارزیابی(  نشری 

 پژوهشی / علمی ترویجی

 صدور مجوز تأسیس رشته و دانشگاه  
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 

  برداری چاپخانه و بهره تأسیسارائه مجوزها و پروانه

 احدهای وابستهو

o احدهای وچاپخانه  تأسیسنامه ارائه موافقت

 وابسته

o  احدهای وچاپخانه  تأسیسصدور پروانه

 وابسته

o  چاپ آالتماشین وانتقالنقلصدور مجوز 

o آالت چاپ و صدور مجوز ورود ماشین

 وابسته هایدستگاه

o  چاپ و  آالتماشینصدور مجوز ترخیص

 وابسته هایدستگاه

 ارائه مجوز چاپ محصوالت چاپی غیر کتاب 

o  غیر صدور مجوز چاپ محصوالت چاپی

 بندیو بسته کتاب

o  بندیبستهروی  هایطرحصدور مجوز 

 کاالها

o  هامغازهصدور مجوز طرح تابلوی سردر 

 احدهای صنفیو

 برداری از سالن سینماصدور پروانه افتتاح و بهره 



 451 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع

 سینمایی

o صدور پروانه فعالیت سالن نمایش فیلم 

o صدور کارت مدیریت سینماها 

 فاده از تجهیزات ماهوارهصدور مجوز است 

 صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی 

o  آموزشگاه آزاد  تأسیسصدور مجوز

 سینمایی

o ها برای آموزشگاه صدور مجوز توسعه دوره

 آزاد سینمایی

 ای موسیقیهای صحنهصدور مجوز اجرای برنامه 

o  صدور مجوز صالحیت فنی گروه و اجرای

 کنسرت–موسیقی  ایصحنهاول 

o کنسرت  - ایصحنهمجوز اجرای موسیقی  صدور

 نفر533کمتر از -

o  کنسرت  - ایصحنهموسیقی  مجوز اجرایصدور

 نفر533بیشتر از -

o  پلی بک  صورتبهصدور مجوز اجرای موسیقی

 نفر533کمتر از

o  پلی بک  صورتبهصدور مجوز اجرای موسیقی

 نفر533بیشتر از
 

 ها و ها، نمایشگاهصدور مجوز برگزاری جشنواره

 مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

o صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری 

o ها و مجامع فرهنگیصدور مجوز جشنواره 



 45۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی 

o  صدور مجوز برگزاری جشنواره هنرهای

 تجسمی

o های صدور مجوز برگزاری مسابقات بازی

 ایرایانه

  تبلیغاتی  فرهنگی، هنری و هایفعالیتصدور مجوز

 های دینی و مذهبیاقلیت

 )صدور مجوز نشر و چاپ کتاب)مکتوب و دیجیتال 

o صدور پروانه نشر 

o صدور مجوز قبل از چاپ کتاب 

o اعالم صدور مجوز بعد از چاپ کتاب (

 وصول(

o  صدور مجوزapp store ها 

  صدور مجوز ورود و خروج محصوالت تبلیغی و

 فرهنگی مشکوک

o  خروج کتابصدور مجوز ورود و 

o صدور مجوز ورود محصوالت فرهنگی 

o صدور مجوز ترخیص محصوالت فرهنگی 

o صدور مجوز صادرات محصوالت فرهنگی 

o  خارجی هاهنشری صدور مجوز ورود و توزیع 

o  توسط – و اسنادصدور مجوز ورود اوراق 

 سریع ونقلحمل هایشرکت

o  آثار و اقالم تبلیغاتی مجوز خروجصدور 

o وج فیلم از کشورصدور مجوز خر 



 4۶5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  از تجسمی  آثار هنرهای مجوز خروجصدور

 کشور

  ای خبرنگاری و رسانه هایفعالیتارائه مجوز

 های گروهی خارجینمایندگان و خبرنگاران رسانه

o  ات برای ارائه مؤسسصدور پروانه فعالیت

 خارجی هایرسانهخدمات به نمایندگان 

o  صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان

 های خارجیسانهر

o  صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات

 های خارجی(ای)ویژه نمایندگان رسانهحرفه

o  صدور مجوز فعالیت مترجمان)جهت

 خارجی( با خبرنگارانهمراهی 

o  های دفتر رسمی رسانه تأسیسصدور مجوز

 خارجی

o  دفتر نمایندگی  تأسیسصدور مجوز

 های خارجیرسانه

o ایرانی با دفاتر  صدور مجوز همکاری اتباع

 در کشورهای خارجی رسانه

 های آگهی و تبلیغاتیصدور پروانه فعالیت کانون 

o و های آگهی صدور مجوز فعالیت کانون

 تبلیغاتی

o  های آگهی شعبه کانون تأسیسصدور مجوز

 و تبلیغاتی در استان مربوطه

o  های آگهی شعبه کانون تأسیسصدور مجوز

 و تبلیغاتی در استان دیگر



 4۶۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o های صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون

 آگهی و تبلیغاتی دراستان مربوطه

o های صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون

 آگهی و تبلیغاتی دراستان دیگر

o  های تبلیغاتی فیلم هایطرحصدور مجوز

 نمایش خانگی و سینمایی

o  و تبلیغاتی کاالها  هایطرحصدور مجوز

 خدمات

o اتر گرافیکیصدور اجازه فعالیت دف 

 صدور پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری 

o صدور مجوز انتشار نشریه عمومی 

o صدور مجوز انتشار نشریه داخلی 

o  صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای

 انتشار نشریه دولتی

o صدور پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی 

  هاهنشری صدور پروانه نمایندگی توزیع و فروش 

o  های پروانه فروش مطبوعات در دکهصدور

 مطبوعاتی

o  هاهنشری مرکز توزیع  تأسیسصدور مجوز 

 های اینترنتی ایرانیارائه گواهی ثبت پایگاه 

 صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری 

 های اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه مجوز چاپ آگهی

 غیردولتی

o های اشخاص صدور مجوز چاپ آگهی

 غیردولتی حقوقیو حقیقی 



 4۶2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o های های سازمانصدور مجوز چاپ آگهی

 دولتی

  نگاری و آموزشگاه آزاد روزنامه تأسیسصدور مجوز

 گرافیک مطبوعاتی

 صدور پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم 

o صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی 

o صدور پروانه ساخت فیلم ویدئویی 

o صدور پروانه مالکیت فیلم سینمایی 

o ور پروانه مالکیت و نمایش فیلم صد

 (مراکز خاصویدیویی)ویژه 

o صدور پروانه نمایش فیلم سینمایی 

o  صدور پروانه نمایش نمونه)آنونس(فیلم

 سینمایی

o صدور پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی 

o  صدور پروانه نمایش ویدئویی ویژه شبکه

 نمایش خانگی

  ،فرهنگی ه، کانون و انجمن مؤسسصدور مجوز مرکز

 و هنری

o  ه تحقیق، مؤسس تأسیسصدور مجوز

 نامهپژوهش و نگارش فیلم

o  هایه تولید فیلممؤسس تأسیسصدور مجوز 

 سینمایی

o  هایتولید فیلم مؤسسه تأسیسصدور مجوز 

 )ویدئویی(غیر سینمایی

o  ه ویدئو رسانهمؤسس تأسیسصدور مجوز 



 4۶۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  مرکز پشتیبانی فنی  تأسیسصدور مجوز

استودیو  -ی و بصریسینمایی و سمع

 سینمایی

o  منظوره مراکز تک تأسیسصدور پروانه

 آثار صوتیصداگذاری، صدابرداری و ضبط 

 موسیقی استودیو –

o  صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای

 منظورهات فرهنگی و هنری چندمؤسس

o  مراکز و مؤسسات تک  تأسیسصدور پروانه

 وتیمنظوره تهیه ،تولید و تکثیر آثار ص

o  صدور پروانه فعالیت تهیه، تولید و تکثیر

آثار صوتی برای مؤسسات فرهنگی و هنری 

 منظورهچند

o صدور مجوز انتشار آثار صوتی 

o  گویا انتشار کتابصدور مجوز 

o  ه فرهنگی و مؤسس تأسیسصدور مجوز

 منظورههنری تک

o  ه فرهنگی و مؤسس تأسیسصدور مجوز

 هنری چندمنظوره

o  های فرهنگی و کانون ستأسیصدور مجوز

 هنری مساجد

o  کتابخانه عمومی  تأسیسصدور  مجوز

 مسجد

o  ه فرهنگی قرآن مؤسسصدور پروانه فعالیت

 و عترت



 4۶4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  ه فرهنگی مؤسس تأسیسصدور مجوز

 دیجیتال

o  تأمینه تولید و مؤسس تأسیسصدور مجوز 

 ایرایانههای بازی

  ،صدور مجوز توزیع و عرضه کاال شامل آثار دیداری

 فیزیکی و اینترنتی( هایفروشگاهیداری)شن

 

  صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و عالیم و

 هانشانه

  نگارخانه تأسیسصدور مجوز 

 صدور پروانه اجرای نمایش 

o های صدور پروانه اجرای نمایش

 و خیابانیای،تعزیه صحنه

o  و صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه

 و متفرقهنمایشی،سیرک  هایسرگرمی

o  هنرمندان –صدور پروانه صالحیت هنری 

 هایو سرگرمی کوتاه قطعات

 متفرقه و نمایشی،سیرک

 های آموزشی اندازی و توسعه دورهصدور مجوز راه

 مهارتی کاردانش و آزاد

  ،صدور مجوز فعالیت آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی

 موسیقی،نمایشی و سنتی

o  آزاد هنری  مجوز آموزشگاهصدور- 

 موسیقی



 4۶5  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  آزاد هنری  مجوز آموزشگاهصدور- 

 نمایشی،تجسمی

o صدور کارت صالحیت تدریس 

 های برخط اختصاصیارائه گواهی ثبت رسانه 

  فرهنگی دیجیتال هایفعالیتصدور مجوز 

o افزارصدور گواهی ثبت نرم 

o افزارصدور مجوز نشر نرم 

o افزارصدور مجوز تکثیر نرم 

o  تکثیر هاکارخانهصدور مجوز 

o تلفن پیام دههای برخط ور مجوز رسانهصد ،

 همراه

o افزار موبایلصدور مجوز نرم 

o های پیشوازصدور مجوز آهنگ 

o های هوشمندصدور مجوز تلویزیون 

o های نوینصدور مجوز سایر تکنولوژی 

o هانتسراها و کافیصدور مجوز بازی  
 وزارت کشور

 

 جی وصدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خار 

 هاآنارائه شناسنامه به فرزندان 

o  صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان

 خارجی

o  اعطای تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان

حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان 

 ایرانی

 برگزاری انتخابات 

o احراز صالحیت داوطلبان 



 4۶۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o صدور اعتبارنامه منتخبین 

 و  نهادمردم هایسازمانلیت ارائه پروانه تاسیس و فعا

 هاآننظارت بر عملکرد و مجامع عمومی 

o  صدور مجوز تاسیس و فعالیت سازمان

 نهادمردم

o  لغو مجوز تاسیس و فعالیت سازمان

 نهادمردم

o  اصالح مجوز تاسیس و فعالیت سازمان

 نهادمردم

o  تمدید مجوز تاسیس و فعالیت سازمان

 نهادمردم

 مشمول  هایتشکلت بر عملکرد ارائه پروانه و نظار

 هاجمعیتقانون فعالیت احزاب و 

o  مشمول قانون  هایتشکلصدور پروانه

 هاجمعیتفعالیت احزاب و 

o  مشمول قانون  هایتشکلاصالح پروانه

 هاجمعیتفعالیت احزاب و 

o  مشمول قانون  هایتشکلتمدید پروانه

 هاجمعیتفعالیت احزاب و 

o  ول قانون فعالیت مشم هایتشکللغو پروانه

 هاجمعیتاحزاب و 

 ارائه مجوز حدود واحدها و سطوح تقسیماتی 

o  صدور مجوز حدود واحدها و سطوح

 تقسیماتی



 4۶9  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  حدود واحدها و سطوح  مجوزاصالح

 تقسیماتی

 روژه برای پناهندگان توسط صدور مجوز اجرای پ

 (المللیبینغیردولتی)داخلی و  هایسازمان

 و قانون نوسازی  2ات ماده صدور مجوز اجرای مقرر

 شهری عمران

 صدور مجوز تأسیس شهرداری 

  در امور  المللیبین غیردولتی هایسازمانارائه مجوز

 پناهندگان جمعی در ج ا.ا.

o  غیردولتی هایسازمانصدور مجوز 

در امور پناهندگان جمعی در ج  المللیبین

 ا.ا.

o  المللیبین غیردولتی هایسازمانلغو مجوز 

 امور پناهندگان جمعی در ج ا.ا.در 

o  غیردولتی هایسازماناصالح مجوز 

در امور پناهندگان جمعی در ج  المللیبین

 ا.ا.

o  غیردولتی هایسازمانتمدید مجوز 

در امور پناهندگان جمعی در ج  المللیبین

 ا.ا.

  پناهندگان شناساییارائه کارت 

o  پناهندگان شناساییتجدید کارت 

o  پناهندگان ساییشناصدور کارت 



 4۶1 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  سازیفعالمرزی و  هایبازارچهصدور مجوز احداث 

 هایتعاونییا نیمه فعال و  غیرفعال هایبازارچه

 مرزنشینان

  
وزارت ورزش و 

 جوانان

 

  نهادمردم هایسازمانصدور اعتبارنامه تخصصی 

 جوانان

  ( استخر و تأسیساز ) برداریبهرهصدور مجوز

 هاآنرت بر ورزشی و نظا هایباشگاه

o  از استخر و باشگاه  برداریبهرهارائه مجوز

 ورزشی

  از استخر  برداریبهرهصدور مجوز

 و باشگاه ورزشی

  از استخر  برداریبهرهتمدید مجوز

 و باشگاه ورزشی

  صدور مجوز اعزام و میزبانی رویدادهای ورزشی

 المللیبین

o  تیم های  مرزیبرون هایاعزامصدور مجوز

 ورزشی

o دور مجوز میزبانی رویدادهای ورزشی ص

 المللیبین

 صدور کارت بیمه ورزشکاران و اماکن ورزشی 

 صدور مجوز تردد به اماکن ورزشی 

  صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم

 خانواده



 4۶۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  ورزشی   هایسبکو  هارشتهصدور مجوز فعالیت

 جدید

 استعدادیابی ورزشکاران 

 گهداری اماکن ورزشیاحداث، توسعه و ن 

o صدور موافقت اصولی احداث اماکن ورزشی  

 خدمات الگوی نظارت، ارزیابی و دادرسی 11-3

نظارت، ارزیابی و  "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 3-11 جدولمنطبق است، در  " دادرسی

 نظارت، ارزیابی و دادرسینمونه خدمات منطبق با الگوی  ۹-۶۶ جدول

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 جهاد دانشگاهی

 

 خوانیکتابهای ترویج فرهنگ کتاب و توسعه برنامه 

o ارزیابی کتب دانشگاهی 

 هایهزمینفناوری و مشارکت برای ایجاد  سازیتجاری 

 آموختگاندانشمناسب برای اشتغال 

o های فناوری و مراکز رشدنظارت بر پارک 

o ات تحت پوششمؤسسها و نظارت بر شرکت  

سازمان امور 

 اراضی کشور

 کشاورزی و  هایائه مجوز تغییر کاربری اراضی طرحار

 غیرکشاورزی

o  غیرمجاز هایکاربریجلوگیری از تغییر  
سازمان امور 

 یرانعشایر ا

 دهی به مدیریت کوچسامان 

o نظارت بر نحوه چرای دام 

  عشایری هایفروشگاهو  هاتشکلنظارت بر 



 425 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 

سازمان آموزش 

 ایحرفهفنی و 

 کشور

 

  آزاد و اعتبارسنجی و  هایآموزشگاه تأسیسارائه مجوز

 هاآننظارت بر عملکرد 

o  اطالعات مدیران،  مربوط بهنظارت بر امور

 ان و مربیانمؤسس

o آزاد هایآموزشگاهارت بر اماکن نظ  
سازمان بازرسی 

 کل کشور

 

 نظارت و بازرسی 

o  ایبرنامهنظارت و بازرسی 

o  العادهفوقنظارت و بازرسی 

o نظارت و بازرسی موردی  

سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 

 خدمات شناورها 

o بازرسی فنی و ایمنی شناورها و سکوها 

  ربطذیبه مراجع  انیرساطالعبررسی سوانح دریایی و 

o بررسی سوانح دریایی 

  هایارگان هایقطعنامهنظارت بر اجرای مصوبات و مفاد 

 دریایی

 دریایی و پارامترهای دینامیک  هایمشخصه گیریاندازه

 دریا

o  ارائه پارامترهای دینامیک دریا ، آنالیز و

 سازیشبیه

o دریایی هایمشخصهو ارائه  گیریاندازه  
سازمان 

 هزیستی کشورب

 

 رسیدگی به شکایات 

 موردی و مستمر )مالی و غیرمالی( هایحمایت 

o  هاگروهو  هاپروندهپایش  



 42۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان پژوهش 

ریزی و برنامه

 آموزشی

 موردنیازهای آموزشی تامین کتب درسی و مواد رسانه 

 دانش آموزان

o  و  درسیکمکنظارت بر تهیه و توزیع منابع

  آموزشیکمک
تعزیرات سازمان 

 حکومتی

 رسیدگی به شکایات 

 

سازمان تنظیم 

مقررات و 

ارتباطات 

 رادیویی

 

  و  ایمنطقهصیانت از حقوق ارتباطی کشور در سطح

 یالمللبین

o  المللیبینرفع تداخالت 

  نظارت بر فضای طیف فرکانسی کشور 

o رفع تداخالت ملی 

o  رادیویی هایشبکهپایش و بازرسی 

o ی از تشعشعاترسیدگی به شکایات ناش 

  پستی، ارتباطی و فناوری  هایسرویسنظارت بر

 اطالعات

o  نظارت حضوری و  برخط بر دارندگان

ارائه خدمات پستی، ارتباطی و  هایپروانه

 فناوری اطالعات

o  ارائه  هایپروانهدارندگان  بندیرتبهارزیابی و

 خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات

o رسیدگی به شکایات مردم  

سازمان 

 کشور احوالثبت

 تغییر مشخصات هویتی 

o رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختالف  



 422 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان 

،مراتع و هاجنگل

 آبخیزداری کشور

 

  ،براثرو جلوگیری از فرسایش  داریآبخوانآبخیزداری 

 سیل

o نظارت کارگاهی 

 کاری و توسعه فضای سبزنظارت بر جنگل 

 رسیدگی به شکایات اراضی ملی 

  شبکه کسب اطالعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع

 و رسیدگی به آن

o جلوگیری از ورود دام غیرمجاز 

o ممانعت از قاچاق چوب 

o زغالهای غیرمجاز کشف و شناسایی کوره 

o  گشت و تجسس هوایی حریق)پهباد و

 هلیکوپتر(

  و از محصوالت فرعی جنگل  برداریبهرهارائه پروانه

 مرتع

o جنگلی و مرتعی هایمحمولهل بازرسی و کنتر 

  چرای دام( داریمرتعارائه پروانه( 

o  رسیدگی به اعتراضات و شکایات پروانه چرای

 دام

  

سازمان حج و 

 زیارت

 انتخاب و اعزام کارگزاران 

 

سازمان 

 حسابرسی

 حسابرسی و بازرسی 

 



 42۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان حفاظت 

 محیط زیست

 

  هاپروژه محیطیزیستارزیابی اثرات 

o  هاو پروژه هامحیطی طرحاثرات زیستارزیابی 

  های معتمد آزمایشگاه برداریبهرهارائه مجوز تاسیس و

 سازمان حفاظت محیط زیست

o  آزمایشگاه معتمد و کنترلنظارت 

o کالیبراسیون 

 صدور مجوز و نظارت بر واردات و صادارت پسماندها 

o  اردات پسماندهاوکنترل و نظارت بر صادرات  
سازمان حفظ 

 باتات کشورن

 

  تحلیل خطر محصوالت کشاورزی وارداتی در فهرست

 کم،متوسط و زیاد ایقرنطینهکاالها با ریسک 

 انجام تحلیل خطر برای واردات محصوالت کشاورزی 

 صدور مجوز و نظارت بر سموم 

o  تدارک کنندگاننظارت بر فعالیت 

 ونقلحملهای صدور و نظارت بر ترانزیت شرکت 

o یت محصوالت کشاورزینظارت بر ترانز  
سازمان حمایت 

 و کنندگانمصرف

 تولیدکنندگان

 

 بررسی و نظارت بر تغییرات قیمت کاال و خدمات 

o پایش قیمت بازار کاالهای منتخب 

  کاال و خدمات ٔ  درزمینهبازرسی و رسیدگی به تخلفات 

o بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی 

o رسیدگی به شکایت مردمی 

  

سازمان 

دامپزشکی 

 کشور

 

 های زا و درمان بیماریبررسی و پایش عوامل بیماری

 دام

o  ی خام هافرآوردهارزیابی خطرات بهداشتی

دامی، خوراک دام، منابع ژنتیکی دام، مواد 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

ی دارویی و بیولوژیک هافرآوردهاولیه و 

 دامپزشکی

o  دارو، هورمون، سموم  هایباقیماندهپایش

شیمیایی در فلزات سنگین و سایر مواد 

 دامی هایفرآوردهو  هانهاده

o مواد بیولوژیک پس از فروش  وپایش کیفی دار

(PMS) 

o  دام هایبیماریپایش فعال و غیرفعال 

o  ی هافرآوردهشناسایی و ردیابی دام زنده و

دامی، مکمل و  هاینهادهدامی ، خوراک و 

 ی خوراک دامهاافزودنی

o  نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و

 غیردولتی بخشدرمان

o  دامپزشکی هایآزمایشگاهنظارت بر 

o ونظارت بر تولید، پخش،  عرضه و مصرف دار 

 مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی

o  ،ونقلحملنظارت بر واحدهای تولید ،

دامی،  هافرآوردهنگهداری و عرضه دام زنده و 

دامی، مکمل و  هاینهادهخوراک و 

  ی خوراک دامهاافزودنی
سازمان فضایی 

 ایران

  ایماهواره هایشبکهپایش و نگهداری 

 

سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

 راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی 

o های دولت الکترونیکینظارت و پایش برنامه 

  فناوری اطالعات و ارتباطات کشور هایشاخصپایش  
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان مدارس 

، غیردولتی

توسعه 

ای همشارکت

 مردمی

 آموزش از راه دور 

o بندی مدارس نظارت بر عملکرد و رتبه

 غیردولتی

  غیردولتیارائه مجوز و نظارت بر مراکز و مدارس 

o  نظارت بر عملکرد مدارس دارای شیوه آموزش

 از راه دور

  
سازمان مرکزی 

تعاون روستایی 

 ایران

 و  هااتحادیهعمرانی  هایتصویب و نظارت طرح

 عاونی تحت پوششت هایشرکت

o و  هااتحادیهعمرانی  هاینظارت بر طرح

  تعاونی تحت پوشش هایشرکت
سازمان ملی 

 استاندارد ایران

 

  ارداتی مطابق با وارزیابی انطباق کاالهای صادراتی

 المللیبیناستانداردهای ملی و 

o ارزیابی و اعالم ماهیت کاال وارده / صادره 

 ز عرضه عمومیارزیابی وسایل توزین در مراک 

o  نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین

 (ایجاده)باسکول همکف 

o های سوخت مایعآزمون نازل 

o نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک 

 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کاال 

o نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد  
شرکت مهندسی 

آب و فاضالب 

 کشور

 ری انشعاب آب و فاضالبخدمات پس از واگذا 

o بررسی صورتحساب 

o رسیدگی به شکایات 

 کنندگان کاال/خدماتارزیابی کیفیت خدمات تامین  



 42۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

 

 نظارت بر عملکرد پیمانکاران 

 آموزانسازی طرح نجات آب ویژه دانشفرهنگ 

o  برتر در  هایشرکتارزیابی کلی طرح و تعیین

 اجرای طرح

 از منابع آبی برداریبهرهمات پس از صدور مجوز خد 

o رسیدگی به شکایات  
وزارت ورزش و 

 جوانان

 

  و مراکز تابعه  هاهیئت، هافدراسیونحمایت و نظارت بر

 ورزشی

o رسیدگی به تخلفات و شکایات 

o  هایهیئتو  هافدراسیونارزیابی عملکرد 

 ورزشی

  هانفدراسیونظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی 

  هایباشگاه( استخر و تأسیساز ) برداریبهرهصدور مجوز 

 هاآنورزشی و نظارت بر 

o  ،و  هاباشگاهنظارت بر کلیه مراکز ورزشی

 فضاهای ورزشی

  های اوقات فراغت جوانانو کانون هاپایگاهنظارت بر  
وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

 

 رسیدگی به شکایات 

 دانشگاهی و علمی هاهرینشاعتبار علمی  تأیید 

o  نامعتبر هاهنشریتهیه سیاهه  

وزارت ارتباطات 

و فناوری 

 اطالعات

 رسیدگی به شکایات 

 



 429  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 وزارت کشور

 

 رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی 

o رسیدگی به تخلفات اداری 

o رسیدگی به شکایات مردمی 

 برگزاری انتخابات 

o رسیدگی به شکایات 

 و  نهادمردم هایسازمانسیس و فعالیت ارائه پروانه تا

 هاآننظارت بر عملکرد و مجامع عمومی 

o  هایسازماننظارت بر عملکرد مالی و اجرایی 

 نهادمردم

o  نهادمردم هایسازمانعمومی  بر مجامعنظارت 

 هاشرکتو اعالم تغییرات به اداره کل ثبت 

  نونمشمول قا هایتشکلارائه پروانه و نظارت بر عملکرد 

 هاجمعیتفعالیت احزاب و 

o  مشمول قانون  هایتشکل بر عملکردنظارت

  هاجمعیتفعالیت احزاب و 
وزارت تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی

 

 ثبت و نظارت بر تعاونی 

o  هاتعاونینظارت بر 

  کارگری، کارفرمایی هایتشکلثبت و نظارت بر 

o  و کارمجمع عمومی  هاتشکلنظارت بر عملکرد

 مختلف هاینوبت

 رسیدگی به شکایات کارگری 

 دهی و حمایت از مشاغل خانگیسامان 

o  اجرایی درحوزه مشاغل  هایبر دستگاهنظارت

 خانگی



 421 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  و های اشتغال کارگروه بر عملکردنظارت

 خانگی در مشاغل گذاریسرمایه

 بازرسی کار  
وزارت امور 

اقتصادی و 

 دارایی

 

 بازرسی 

 و  و ثبت یافتهتخصیصمصوب و  نظارت قانونی اعتبارات

 ابالغ تخصیص اعتبار

  هابنگاه گذاریسرمایهتدوین گزارش انطباق 

 حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی 

 رسیدگی به شکواییه های مودیان مالیاتی 

  دهدولتی زیان هایشرکتشناسایی 

  ساالنه کل کشور و  ایبودجهتهیه صورتحساب عملکرد

 اصالحیه آن

 سنواتی فاقد )و  هایپرداختپیشالحساب و علی بررسی

  یا ناقص( اسناد و مدارک

وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 

  ات سالمتمؤسسنظارت بر 

o های علوم پزشکی نظارت بر درمان دانشگاه

 کشور

o  نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام

های علوم سالمت در مراکز تابعه دانشگاه

 رپزشکی کشو

o  و موردی از مراکز و  ایدورهبازدیدهای

خدمات تشخیصی و  دهندهارائهات مؤسس

 درمانی

o رسیدگی به شکایات مردمی 

 رسیدگی به شکایات مرتبط با برنامه تحول سالمت 



 42۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  علوم پزشکی هایآزمونبرگزاری 

o  هاآزمونرسیدگی به شکایات داوطلبان 

  

سازمان میراث 

فرهنگی، 

و  دستیصنایع

 ردشگریگ

 

 ثبت و ارائه مجوزهای میراث فرهنگی 

o  ،امانی، ورود و هدیه اشیاء  وانتقالنقلفروش

 تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان

 پیگیری اشیاء سرقتی 

  برای اشیاء  دادهرخبررسی حوادث

 تاریخی فرهنگی

  رسیدگی به کسری اشیاء تاریخی

 فرهنگی

  دستیصنایعتوسعه بازار و ارائه مجوزهای 

o  ها و برگزاری نمایشگاه دستیصنایعتوسعه بازار

 دستیصنایعهای و بازارچه

 های نوروزی و نظارت بر بازارچه

 تابستانی

 هانظارت بر فروشگاه 

  دستیصنایعنظارت بر صادرکنندگان 

 و  دستیصنایعحوزه میراث فرهنگی،  گذاری درسرمایه

 گردشگری

o  ،دستیصنایعاعطای تسهیالت میراث فرهنگی 

 و گردشگری به متقاضیان

  تأسیساتنظارت بر پیشرفت فیزیکی 

 گردشگری



 4۹5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  نظارت بر نحوه استفاده از تسهیالت

  بانکی
سازمان نهضت 

 سوادآموزی

 خدمات سوادآموزی 

o  شناسایی بازماندگان از

 تحصیل

 

 

شرکت خدمات 

 هوایی پیام

 ارائه خدمات امورگمرکی 

o ارزیابی ترانزیت  

سازمان 

 برداریهنقش

 کشور

  بردارینقشهنظارت فنی بر خدمات 

 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 بازرسی فنی معادن 

 رسیدگی به شکایات مردمی  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 بردارانارائه خدمات حمایتی امور دامپروری به بهره 

o  آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه

 تلقیح مصنوعی

 ن شبکه نظارت برفعالیت مأموری

  تلقیح مصنوعی



 4۹۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 خدمات الگوی اعمال قانون و اجرای احکام 11-4

اعمال قانون و اجرای  "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 4-11 جدول منطبق است، در " احکام

 اعمال قانون و اجرای احکامنمونه خدمات منطبق با الگوی  4-۶۶ جدول

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

سازمان 

،مرهاجنگل

اتع و 

آبخیزداری 

 کشور

  شبکه کسب اطالعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع و

 رسیدگی به آن

o خلع ید اراضی متصرفه  

وزارت امور 

 خارجه

 

 امیخدمات قضائی و انتظ 

o استرداد مجرمین به داخل و خارج از کشور  

سازمان 

و  هازندان

اقدامات 

ی و تأمین

تربیتی 

 کشور

 

 پذیرش و نگهداری فیزیکی یا مراقبت الکترونیکی زندانیان 

o پذیرش زندانیان 

o  نگهداری زندانیان مربوط بهارائه خدمات 

o انتقال زندانیان 

 مبادله زندانیان  

سازمان 

میراث 

 ثبت و ارائه مجوزهای میراث فرهنگی 

o  ،امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی  وانتقالنقلفروش

 فرهنگی مجاز به سازمان



 4۹2 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

گی، فرهن

دسصنایع

و  تی

 گردشگری

 

 امحاء اشیاء تقلبی  

سازمان 

ملی 

استاندارد 

 ایران

 

 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 

o در  ستفادهمورداگذاری وسایل توزین سبک )پلمپ

  عمومی( دادوستد

سازمان 

تنظیم 

مقررات و 

ارتباطات 

 رادیویی

 نظارت بر فضای طیف فرکانسی کشور 

o رادیویی غیرمجاز هایشبکهتجهیزات و  آوریجمع 

  پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات هایسرویسنظارت بر 

o  ارائه خدمات  هایپروانهاعمال مقررات بر دارندگان

  و فناوری اطالعات پستی، ارتباطی

 



 4۹۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 خدمات الگوی  ثبت وقایع و اطالعات 11-5

ثبت وقایع و  "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 5-11 جدولمنطبق است، در  " اطالعات

 ثبت وقایع و اطالعاتنمونه خدمات منطبق با الگوی  5-۶۶ جدول

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

سازمان 

توسعه 

 تجارت ایران

 

 ثبت سفارش واردات کاال 

 

سازمان 

حمایت 

کنندگامصرف

و  ن

تولیدکنندگ

 ان

 بررسی و نظارت بر تغییرات قیمت کاال و خدمات 

o ثبت اطالعات قیمت کاال و خدمات  

وزارت 

بهداشت ، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکی

 

 ثبت الکترونیکی گواهی والدت و مرگ 

 در طرح پزشک خانواده نامثبت 

 تشکیل پرونده الکترونیک سالمت 

  علوم پزشکی هایآزمونبرگزاری 

o آزمون نامثبت  



 4۹4 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

سازمان بیمه 

 سالمت ایران

 

 ارائه خدمات بیمه سالمت 

o  ثبت درخواست بیمه

 سالمت

o یمهتغییر سرویس ب 

o افزایش عائله  
سازمان 

آموزش فنی 

 ایحرفهو 

 کشور

 های آموزشی مهارتیبرگزاری دوره 

o کارآموزان نامثبت 

 برگزاری مسابقات ملی مهارت 

o متقاضیان و کارشناسان در مسابقه نامثبت  

صندوق 

بازنشستگی 

 کشوری

 

 امور بازنشستگی 

o اشتراک خویش فرمائی با صندوق 

o ظیفهوشستگی اصالح حقوق بازن 

 امور رفاهی 

o  تکمیلی شدگانبیمهاصالح اطالعات  
سازمان 

 احوالثبت

 کشور

 

 ثبت ازدواج 

o  اقرارنامه موجببهثبت ازدواج 

 ثبت فوت 

o ثبت فوت و صدور گواهی فوت ایرانیان خارج از کشور 

o ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت 

o تثبت فوت اتباع خارجی و صدور گواهی فو 

 ثبت والدت 

o ثبت والدت فرزندان اتباع ایرانی 

o ثبت والدت اتباع ایرانی خارج از کشور 



 4۹5  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

 تغییر مشخصات هویتی 

o اصالح سن 

o تغییر نام خانوادگی 

o تغییر نام 

o ثبت تغییر نشانی  
 وزارت کشور

 

 برگزاری انتخابات 

o نام داوطلبینثبت 

o اخذ رای  
وزارت امور 

 خارجه

 

 ثبت موقت کشتی 

 بت طالقث 

o ثبت طالق زن ایرانی با مرد خارجی 

o ثبت طالق برای اتباع ایرانی خارج از کشور 

o ثبت طالق اتباع مرد ایرانی با زن خارجی 

 ثبت ازدواج و صدور پروانه تجرد و زناشویی 

o ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی 

o ثبت ازدواج برای اتباع ایرانی خارج از کشور 

o ع مرد ایرانی با زن خارجیثبت ازدواج اتبا 

 صدور شناسنامه و کارت ملی اتباع ایرانی خارج از کشور 

o در شناسنامه ثبت عکس 

o  اضافه کردن نام فرزند و یا فرزندان از پدر خارجی در

 شناسنامه مادر

o اضافه کردن نام همسر و فرزندان به شناسنامه 

o تغییر نام و نام خانوادگی 

 امور دانشجوئی 



 4۹۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

o روندهتشکیل پ 

  ثبت  فوت و حمل جنازه، ثبت موقت کشتی و امور عابرین

 غیرمجاز

o ثبت فوت  
سازمان اسناد 

و کتابخانه 

ملی جمهوری 

 اسالمی ایران

 جهت استفاده اعضاء از  نامثبت

 رسانیاطالعشیفت شب 

 عضویت در کتابخانه ملی  

سازمان 

میراث 

فرهنگی، 

 دستیصنایع

 و گردشگری

 

 جوزهای میراث فرهنگیثبت و ارائه م 

o  فرهنگی در فهرست آثار  -ثبت آثار منقول تاریخی

 ملی

o ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی 

o  در فهرست آثار ملی و تعیین حریم  آثار طبیعیثبت

 آن

  در فهرست آثار ملی آثار طبیعیثبت 

o  در فهرست آثار ملی و تعیین  غیرمنقولثبت آثار

 حریم آن

  فرهنگی در  -تاریخی رمنقولغیثبت آثار

 فهرست آثار ملی

o داران اشیاء مجاز در ارائه مجوز ثبت اطالعات مجموعه

 سیستم میراث فرهنگی

  ثبت اطالعات دارندگان اشیاء تاریخی

 فرهنگی در سیستم میراث فرهنگی



 4۹9  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

 داران اشیاء مجاز ویرایش اطالعات  مجموعه

  در سیستم میراث فرهنگی
سازمان 

حفاظت 

 ط زیستمحی

 

 های صنعتی ، غیرصنعتیارائه خدمات پایش آلودگی 

o ثبت قرارداد خود اظهاری با آزمایشگاه معتمد توانمند 

o ثبت درخواست غیرخوداظهاری در پایش آلودگی 

 ارائه مجوز شکار و صید 

o سرشماری پرندگان 

o سرشماری پستانداران مناطق تحت حفاظت سازمان  
شرکت 

مهندسی آب 

و فاضالب 

 شورک

 

 خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضالب 

o تغییر مشخصات ملک و مالک 

o تغییر تعداد واحد مسکونی 

o تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب  

شرکت 

مدیریت 

منابع آب 

 ایران

 

  از منابع آبی برداریبهرهخدمات پس از صدور مجوز 

o برداری از آب سطحیتغییر نام صاحب پروانه بهره 

o برداری ) صنعتی، کشاورزی، م پروانه بهرهتغییر نا

  (پروریآبزی

وزارت 

فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 

 ثبت مالکیت حقوقی آثار هنری و ادبی 
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عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

سازمان حج و 

 زیارت

 عتبات عالیات( -عمره  -نام  )حج پیش ثبت 

 های زیارتیثبت تقاضای تشرف در کاروان  

وزارت 

وپرورآموزش

 ش

 

 ه ، بزرگسال و داوطلب آزاد در سطوح خدمات آموزشی روزان

 مدرسه ، منطقه و استان

o انتخاب نامثبتآموزی و آموزشی) ارائه خدمات دانش ،

  واحد، ورود نمرات و غیره(

سازمان 

پژوهش و 

ریزی برنامه

 آموزشی

 دانش  موردنیازهای آموزشی تامین کتب درسی و مواد رسانه

 آموزان

o ای آموزشیهکتب و موارد رسانه نامثبت  

سازمان 

مدارس 

، غیردولتی

توسعه 

های مشارکت

 مردمی

 آموزش از راه دور 

o التحصیلیفارغآموزان تا دانش نامثبت  

سازمان 

 فضایی ایران

 ایهای ماهوارهثبت شبکه 

 

پژوهشگاه 

ارتباطات و 

فناوری 

 اطالعات

 سازی محصوالت و خدمات فاواارائه خدمات تجاری 

o اواثبت اختراعات ف  



 4۹۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

سازمان 

تنظیم 

مقررات و 

ارتباطات 

 رادیویی

  و  ایمنطقهصیانت از حقوق ارتباطی کشور در سطح

 یالمللبین

o  رادیویی و مدارات  هایایستگاه المللیبینثبت

  ایماهواره

سازمان 

فناوری 

اطالعات 

 ایران

 راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی 

o رتبط با دولت و ثبت اطالعات م آوریجمع

  الکترونیکی
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 خدمات الگوی ارائه آمار، اطالعات، گزارش 11-6

ارائه آمار، اطالعات،  "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 6-11 جدولمنطبق است، در  " گزارش

 ارائه آمار، اطالعات، گزارشنمونه خدمات منطبق با الگوی  ۱-۶۶ جدول

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 به بخش صنعت گذاریسرمایه هایفرصت رسانیاطالع 

 تولید آمار و گزارش تولیدی ماهیانه واحدهای صنعتی  

سازمان 

و  شناسیزمین

فات اکتشا

 معدنی کشور

 و مخاطرات شناسیزمینهای ارائه داده 

  اکتشافی  هایگزارشو  هانقشهارائه 

  دور سنجی )ژئومتیکس( هایدادهارائه 

 شناسیزمینمرتبط با  هاینمونه رسانیاطالع  

سازمان نظام 

دامپزشکی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 معرفی فرصت شغلی به اعضا 

 

سازمان 

 ،مراتعهاجنگل

و آبخیزداری 

 کشور

  شبکه کسب اطالعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع و

 رسیدگی به آن

o های اقلیمی دریافت شده پردازش و تحلیل داده

  از سازمان هواشناسی

سازمان حفظ 

 نباتات کشور

 صدور مجوز و نظارت بر سموم 

o بردارانبهرهکاربردهای سموم به  رسانیاطالع  
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

وزارت بهداشت 

ان و ، درم

 آموزش پزشکی

  علوم پزشکی هایآزمونبرگزاری 

o  هاآزموناعالم نتایج  

سازمان 

و  گذاریسرمایه

 هایکمک

اقتصادی و فنی 

 ایران

  و صدور مجوز گذاریسرمایه هایفرصتمعرفی 

o  ارائه مشخصات افراد حقیقی و حقوقی داخلی و

های گذاری در پروژهخارجی برای سرمایه

 داخلی

o در ایران گذاریسرمایههای تمعرفی فرص  

وزارت تعاون، 

کار و رفاه 

 اجتماعی

 دهی و حمایت از مشاغل خانگیسامان 

o هاخوشهمشاغل خانگی و  رسانیاطالع  

سازمان 

 بهزیستی کشور

 آحاد مردم در خصوص پیشگیری از  سازیآگاه

 اجتماعی هایآسیب

o  اطالعات روزآمد  شدهتحلیلارائه خدمات

  اجتماعی هایآسیبو محافظ  عوامل خط

سازمان آموزش 

 ایحرفهفنی و 

 کشور

 های آموزشی مهارتیبرگزاری دوره 

o رآموزان و پاسخگویی الکترونیکی به کا

  هامتقاضیان شرکت در دوره

 وزارت کشور

 

 برگزاری انتخابات 

o رسانی و تشویق مردم به شرکت در انتخاباتاطالع 

o شمارش آرا و اعالم نتایج 

 انتشار اطالعات، مکان محور دولت الکترونیک  
 ارائه آمار و اطالعات تولیدی  مرکز آمار ایران

 هااخذ آمار و اطالعات تولیدی ثبتی از دستگاه 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  ارائه اطالعات آماری تجمیعی در قالب شبکه ملی آمار  

سازمان 

 بردارینقشه

 کشور

 

 ارائه نقشه و اطالعات مکانی 

o و  هامقیاسالعات مکانی در ارائه نقشه و اط

 مختلف هایالیه

o  داده  هایپایگاهمکانی از  هایسرویسارائه

 مکانی )ژئودیتابیس های( سازمان

 ارائه خدمات تعیین موقعیت 

o  پردازش برخط  مربوط بهارائه اطالعات

کاربران در  GNSS هایگیرندهخام  هایداده

 rinexفرمت 

o  ارائه تصحیحاتRTK/DGNSS شدهتولید 

دائم کشور از طریق  هایایستگاهتوسط شبکه 

 اینترنت به کاربران

o  نقاط مبنایی ارتفاعی،  مربوط بهارائه اطالعات

 بعدیسهثقل و 

  جغرافیایی ملی هاینامارائه اطالعات 

o  ارائه نحوه نگارش و تلفظ و صوت صحیح و

 مصوب هر نام جغرافیایی

o فیاییارائه نام دیگر و نام قبلی عوارض جغرا 

o  جغرافیایی  هاینامارایه امکانات جستجوی

 کشور

o  هر نام جغرافیایی قرارگیریارایه نقشه محل 

o ارائه موقعیت تقسیمات کشوری عوارض 

o ارائه اطالعات تاریخچه و پیشینه نام 

o ارائه اطالعات آماری نقاط جمعیتی 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 هوایی و تولید محصوالت وابسته تصویربرداری 

o  یهوای هایعکستهیه 

o  عکسی و تصویری هاینقشهتهیه انواع 

o  پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی

 مسطحاتی

o  ایماهواره هایدادهاستخراج اطالعات از 

o تهیه مدل ارتفاعی رقومی 

  ،دریایی و  هایچارتارائه اطالعات جزر و مدENC 

o  جزر و مد بینیپیشارائه 

o ارائه اطالعات جزر و مدی 

o  دریایی از سواحل شمالی و  ایهچارتارائه

  جنوبی کشور

مرکز آموزش 

 مدیریت دولتی

 

 ای نظام اداریمستندسازی و ارائه تجارب مدیران حرفه 

o مستندسازی تجربیات مدیران 

o  اجرایی  هایدستگاهارائه تجربیات مدیران به

 کشور

  کشور ایحرفهگردآوری و ارائه اطالعات تحلیلی مدیران 

o ات تحلیلی مدیرانگردآوری اطالع 

o ارائه اطالعات  
وزارت امور 

 خارجه

 انتظامی و قضائی خدمات 

o ابالغ اوراق قضائی به ایرانیان مقیم خارج از کشور 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان 

هواشناسی 

 کشور

 

 هوا و خدمات تخصصی هواشناسی بینیپیش 

 ی خاص کشاورزان، محیط زیست، ...(هاگروه)

o  ختلف برخط به کاربران م هایدادهارسال

اجرایی ، نهادها  هایدستگاه،  هاسازمانهمانند 

 هاارگانو 

o  هایدرخواستپاسخگویی به کاربران عمومی و 

 داده هواشناسی

o  ارائه محصوالت مختلف هواشناسی به کاربران

اجرایی  هایدستگاه،  هاسازمانمختلف همانند 

 ، نهادها ، مراکز علمی و پژوهشی

 مه هواشناسیهوا و خدمات عا بینیپیش 

o اعالم وضعیت جوی 

o وضع هوا بینیپیش 

o اعالم هشدارهای جوی 

o اعالم آلودگی وضع جوی 

 تهیه اطالعات و آمار تحلیلی هواشناسی 

o  ایستگاه هواشناسی 433ارائه آمار برخط 

o  12تا  24زمانی  هایبینی در بازهپیشارسال 

 ساعته

o  ارائه هشدارهای ویژه جهت کاربران خاص در

 مختلف هایبخش

o  مختلف  هایگرایشهواشناسی در  هایتوصیهارائه

عامه و  خدماتمانند کشاورزی، دریایی، هوانوردی، 
… 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  ، ارائه اطالعات هواشناسی خاص امور صنعت

 تجارت ، صنعت توریسم

o  ارائه اطالعات هواشناسی خاص عموم مردم در

  حوزه خانگی و کاربردی
سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 

 دیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور و حفاظت محیط م

 زیست

o  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در

 راستای توسعه پایدار سواحل

  در  هااستانی کاربری هانقشهارائه

 1:25333مقیاس 

  ربطذیبه مراجع  رسانیاطالعبررسی سوانح دریایی و 

o ربطذی هایارگانبه  رسانیاطالع  
 اهیجهاد دانشگ

 

  افکارسنجی 

o و  افکارسنجی هایبرنامه و اجرای طراحی

 میدانی هایپژوهش

  رسانیاطالعخبرگزاری و 

o  ،تولید خبر، گزارش، گفتگو، فیلم، عکس، بولتن

 ایمقاله و سایر محصوالت خبری و رسانه

o افزاری در حوزه های اطالعاتی و نرمایجاد بانک

 ایرسانه

 هایزمینهی و مشارکت برای ایجاد فناور سازیتجاری 

 آموختگاندانشمناسب برای اشتغال 

o ای، رسانی از طریق ارائه خدمات رایانهاطالع

  برگزاری نمایشگاه، انتشار کتب و نشریات
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

دانشگاه عالی 

 دفاع ملی

 

 ها در حوزه علوم راهبردی به ارائه مشاوره و آموزش

 لشکری و کشوری هایدستگاه

o ورد ملی اطالعات راهبردیارائه داشب  

سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 

 رقمی سازی منابع آرشیوی 

 ارائه فهرست اطالعات کتابشناختی منابع کتابخانه ملی 

 پاسخگویی به سواالت کاربران 

  بهبود نتایج جستجوهای کاربران و ارائه پیشنهادات

 اربرانمناسب با توجه به تحلیل سوابق ک

 

 

سازمان حفاظت 

 محیط زیست

 های صنعتی ، غیرصنعتیارائه خدمات پایش آلودگی 

o  به متقاضیان شدهانجامارائه نتایج پایش های  

 ارائه اطالعات مکانی  وزارت نیرو

 ارائه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در کشور  

شرکت 

مهندسی آب و 

 فاضالب کشور

 ب آب و فاضالبخدمات پس از واگذاری انشعا 

o اعالم کارکرد کنتور  

شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

 ارائه آمار و اطالعات پایه منابع آب 

 

خبرگزاری 

جمهوری 

 اسالمی

 رسانیاطالع 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

 

 های وابستهها و سازمانارائه اطالعات دانشگاه 

  ان و ویفرهنگی دانشج هایفعالیتپشتیبانی و حمایت از

 اعضای هیات علمی

o اخبار فرهنگی و نشر اخبار  رسانیاطالع

های آزاداندیشی و خبرنگاران فرهنگی، کرسی

رسانی و ارایه مشاوره تلفنی درباره اعتیاد اطالع

 و پیشگیری

 و نشر  اخبار فرهنگی و  رسانیاطالع

  های آزاداندیشیکرسی
سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

 اجرایی توسعه دولت الکترونیکی راهبری فنی و 

o دولت الکترونیکی هایگزارشو ارائه آمار و  رسانیاطالع  

 خدمات الگوی ارائه تسهیالت حمایتی 11-7

ارائه تسهیالت  "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 1-11 جدولمنطبق است، در  " حمایتی

 ارائه تسهیالت حمایتینمونه خدمات منطبق با الگوی  9-۶۶ جدول

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

  عرضه مستقیم کاال هاینمایشگاهبرگزاری 

 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 

 برداراندامپروری به بهره ارائه خدمات حمایتی امور 

o تخصیص سهمیه سوخت 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  مصرف سوخت در  سازیبهینهحمایت از

 مرغداریواحدهای 

o های دامیتوزیع نهاده 

o حمایت از پرورش زنبورعسل 

 بردارانبهره به باغبانی حمایتی خدمات ارائه 

o  برای دریافت تسهیالت و  نامهمعرفیارائه

مور حوزه ا هایطرحاعتبارات در اجرای 

 باغبانی

o  ارائه تسهیالت  توسط صندوق ملی

 گذاریسرمایهمحصوالت حمایت از 

o  ،ارائه خدمات فنی، تخصصی کاشت،داشت

 برداشت و پس از برداشت محصوالت باغی

o  ارائه خدمات بیمه محصوالت، تجهیزات و

 اماکن تولیدی باغبانی

o  هایطرح نامهمعرفییه تأییدصدور 

باغبانی به  دار تولیدی حوزهاولویت

صندوق توسعه ملی برای دریافت 

 تسهیالت

o  برای دریافت تسهیالت  نامهمعرفیارائه

 (بلندمدتبانکی )سرمایه در گردش و 

 بردارانارائه خدمات حمایتی زراعی به بهره 

o توزیع بذر 

o  ایجاد مزارع الگویی زراعی با انتقال

 های جدید کشتتکنولوژی

 برداراناک به بهرهارائه خدمات حمایتی آب و خ 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  هایسامانهحمایت از طراحی و اجرای 

 آبیارینوین 

o هایپروژهآب کشاورزی از طریق  تأمین 

 کوچک آبی

o تعیین نیاز آبی محصوالت باغی و زراعی 

 برداران ارائه خدمات حمایتی و تسهیالتی به بهره

 حوزه کشاورزی

o  برداران جهت به بهره نامهمعرفیارائه

یالت بانکی و اعتباری) تملک دریافت تسه

 ها و سرمایه در گردش(دارایی

o برداران بخش رسانی به  بهرهسوخت

  کشاورزی
سازمان 

،مراتع و هاجنگل

 آبخیزداری کشور

 

 حمایت از زراعت چوب 

o دارنهال یارانه تأمین 

o  فنی و اعتباری به  هایکمکاعطای

 مجریان طرح

o اعطای تسهیالت بیمه 

 ت جایگزینی سوختارائه تسهیال 

o  برای دریافت تسهیالت  نامهمعرفیارائه

 بانکی جهت جایگزینی سوخت فسیلی

o  پرداخت یارانه حمل گاز مایع به

کننده در مناطق پیمانکاران توزیع

 العبورصعب

  اعطای تسهیالت و امکانات برای اصالح و احیای

 مراتع
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  هایطرحدریافت تسهیالت برای  نامهمعرفیارائه 

 ابع طبیعیمن

o  منابع طبیعی  هایطرحمعرفی مجریان

 برای دریافت تسهیالت به بانک کشاورزی

o  منابع طبیعی  هایطرحمعرفی مجریان

برای دریافت تسهیالت به صندوق حمایت 

 از توسعه منابع طبیعی

  مصوب غیردولتی منابع  هایطرحمعرفی مجریان

  طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی
 ایرانسازمان شیالت 

 

 بردارانارائه خدمات حمایتی به بهره 

o  مندی از برای بهره نامهمعرفیارائه

  تسهیالت بانکی
سازمان امور عشایر 

 ایران

 

 اعطای تسهیالت بانکی به متقاضیان عشایر 

 دهی به اسکان عشایرسامان 

o آب آشامیدنی سالم تأمین 

o آب کشاورزی تأمین 

o ایرواگذاری امکانات و اراضی به عش 

 کوچ مدیریت به دهیسامان 

o با تانکر سیار رسانیآب 

o آب آشامیدنی تأمین 

o کشاورزی هاینهاده تأمین 

o ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

o ارائه خدمات دامپزشکی 

o کمک به تأمین علوفه 

 و توزیع سوخت فسیلی)نفت و گاز( تأمین 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o توزیع نفت 

o توزیع سیلندر گاز مایع  
سازمان حمایت 

و  کنندگانصرفم

 تولیدکنندگان

  اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق

 کنندگانمصرف

 

سازمان 

 سازیخصوصی

 

  ی متعلق به دولت هابنگاهاگذاری سهام وعرضه

 بلوکی از طریق بورس وفرابورس صورتبه

  اگذاری سهام ترجیحیوعرضه 

 توزیع سهام عدالت 

  تعلق به ی مهابنگاهاگذاری سهام/ دارایی وعرضه

  دولت از طریق مزایده عمومی
سازمان مرکزی تعاون 

 روستایی ایران

 

 کشاورزی هاینهادهو توزیع  تأمین 

o اییارانهو توزیع کود شیمیایی  تأمین /

های ، نهادهشدهاصالح، بذر اییارانهغیر 

 هادام و طیور و آبزیان، سموم و ریزمغذی

o  غالت و  شدهاصالحتولید و تکثیر بذر

 روغنی هایدانه

o  برای تجهیز و نوسازی  نامهمعرفیارائه

 واحدهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

o  اخذ تسهیالت بانکی  نامهمعرفیارائه

 محصوالت کشاورزی

 محصوالت کشاورزی  خریدوفروشدهی سامان

)خرید تضمینی و توافقی محصوالت دامی، زراعی و 

 باغی(
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o رید معرفی جهت اخذ تسهیالت بانکی خ

 توافقی محصوالت کشاورزی

 هایزیرساختو توسعه  در احداث گذاریسرمایه 

 موردنیاز

o در احداث و توسعه  گذاریسرمایه

محصوالت  سازیذخیره تأسیسات

 کشاورزی

o استانداردسازیدر تجهیز و  گذاریسرمایه 

 مراکز خرید محصوالت کشاورزی

o مراکز  یتوسعهدر احداث و  گذاریسرمایه

 ستقیم کاالعرضه م

  دریافت تسهیالت بانکی به شبکه  نامهمعرفیارائه

  روستایی و کشاورزی هایتعاونی
 مهندسینظامسازمان 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 

  به بخش غیردولتی کشاورزی ایبیمهارائه تسهیالت 

 دامی و  عشایری هاینهاده، توزیع و فروش تأمین  

 اظتحف سازمان

  زیست محیط

 

 هایموزه بازدیدکنندگان به آموزشی خدمات یارائه 

  طبیعی تاریخ

o مطالعاتی و پژوهشی هایطرح از حمایت 

 وحشحیات با مرتبط

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

  برقراری مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و

 آورزیان

o برقراری مقرری بیمه بیکاری 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  ی به کارگرانارائه خدمات ورزش 

 دهی و حمایت از مشاغل خانگیسامان 

o  پرداخت یارانه تسهیالت اعطایی و دوره

  تنفس به متقاضیان پشتیبان
سازمان بهزیستی 

 کشور

 

 ارائه خدمات مبتنی بر مراکز روزانه 

o توانمندسازی به -ارائه خدمات حمایتی

زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تحت 

 پوشش

 منظوربهیتی و احراز صالحیت ارائه خدمات حما 

 دریافت آن

o  ارائه تسهیالت معافیت سربازی جهت

یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست 

 خانوار تحت پوشش

o  معافیت از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و

 ... جهت مددجویان تحت پوشش

o  معافیت سربازی خانواده افراد دارای

 معلولیت

  ی مددجویانو درمان ایبیمهارائه تسهیالت 

o ارائه بیمه پایه درمان 

o ارائه بیمه مکمل درمان 

o  درمان هزینهکمکارائه 

 پرداخت سهم بیمه مددجویان و کارکنان مراکز 

o پرداخت سهم بیمه کارفرمایی 

o  فرماییخویشپرداخت سهم بیمه 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o پرداخت جبران کارایی معلولین 

o  پرداخت سرمایه کار به افراد تحت

 اصی خهاگروهپوشش و 

 (غیرمالی و مالی) مستمر و موردی هایحمایت 

o  تحت  هایخانوادهپرداخت مستمری به

 پوشش

o  زن  هایخانوادهارائه سبد غذایی به

 سرپرست

o  جامعه  موردنیاز شیر خشکتوزیع

 هدف

o  ارائه تسهیالت تغذیه زنان باردار و

 دارای فرزند شیرخوار

o پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی 

o هیالت بهبود وضعیت تحصیلی ارائه تس

 آموزان تحت پوشش-دانش

o ارائه خدمات اجتماعی به چند قلوها 

o  ارائه تسهیالت پرداخت ودیعه مسکن و

 تحت پوشش هایخانوادهمسکن  تأمین

o ارائه تسهیالت مالی 

o  سازیمناسبپرداخت کمک موردی 

 مسکن و خودرو

o ل فنی مبتالبهامنیت غذایی افراد  تأمین

 (PKU)کتونوریا 

o  پرداخت مستمری حق پرستاری به

 افراد آسیب نخاعی
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  ارائه خدمات مددکاری به افراد تحت

 پوشش

o کاشت حلزون 

o بخشیتوزیع وسایل کمک توان 

o  ایدز مبتالبهحمایت از افراد 

o  هزینه تشویقی کمکپرداخت

های دولتی، دانشجویان دانشگاه

نگهداری معلوالن، سالمندان و بیماران 

 زمن در منزل )مستمری(روانی م

 ارائه خدمات حمایتی بیمه اجتماعی مددجویان 

o ارائه بیمه زنان سرپرست 

o ارائه بیمه عشایر 

o ارائه بیمه آتیه  فرزندان   

سازمان آموزش فنی 

 کشور ایحرفهو 

 برگزاری مسابقات ملی مهارت 

o تخصیص و صدور مدال 

 

صندوق بازنشستگی 

 کشوری

 

 امور رفاهی 

o یمه عمر به بازنشستگان و کارکنان ارائه ب

 دولت

o  عصا، عینک و سمعک هایهزینهپرداخت 

o  پرداخت وام ضروری بازنشستگان و

 موظفین

o تورهای مسافرتی بازنشستگان 

o  جهت اخذ وام نامهضمانتصدور  
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 پذیرش و نگهداری اتباع خارجی  وزارت کشور

 

وزارت ورزش و 

 جوانان

 قهرمانی ارائه تسهیالت به ورزشکاران 

 

و  هازندانسازمان 

ی و تأمیناقدامات 

 تربیتی کشور

 

 ایجاد اشتغال برای زندانیان 

  ،و  آزادشدهارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود

 هاآن هایخانواده

o  غیرمالیکمک مالی و 

 ارائه خدمات قضایی به زندانیان 

 مالقات زندانیان با خانواده  

سازمان اسناد و 

نه ملی کتابخا

جمهوری اسالمی 

 ایران

 ارائه خدمات ویژه نابینایان و افراد معلول 

o  و مجالت به شکل  هاکتابفراهم ساختن

 هایکتابتوسط نابینایان ) استفادهقابل

 گویا(

o جستجوی منابع تحت وب برای نابینایان 

 

 

سازمان میراث 

فرهنگی، 

و  دستیصنایع

 گردشگری

 

 دستیصنایع ایمجوزه ارائه و بازار توسعه 

o برگزاری و دستیصنایع بازار توسعه 

 دستیصنایع هایبازارچه و هانمایشگاه

 گذارها ارایه تسهیالت به سرمایه

 دستیصنایعدر حوزه 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 دستیصنایعحوزه میراث فرهنگی،  گذاری درسرمایه 

 و گردشگری

o  ،اعطای تسهیالت میراث فرهنگی

 و گردشگری به متقاضیان دستیصنایع

 هایداراییتبارات و تملک اع 

  گذاریسرمایه
 جهاد دانشگاهی

 

 یخوانکتابهای ترویج فرهنگ کتاب و توسعه برنامه 

o تعاون ارائه خدمات صندوق 

  رسانیاطالعخبرگزاری و 

o ها، اهها، پایگپشتیبانی از تأسیس نمایندگی

های مرتبط با ها، مجامع و انجمنکانون

 خبرگزاری

 وری و مشارکت برای ایجاد فنا سازیتجاری

 آموختگاندانشمناسب برای اشتغال  هایزمینه

o برداری از سازی و بهرهحمایت از تجاری

  نتایج تحقیقات
 وزارت نیرو

 

  هانوآوریحمایت از اختراعات و 

  وبرقدار صنعت آباولویت هایپژوهشحمایت از  

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 هنگیهای متمرکز فرحمایت 

 

 بیمه و سالمت زائرین  سازمان حج و زیارت

وزارت 

 وپرورشآموزش

 

 امور پرورشی و تربیتی 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o دهی و استفاده از امکانات شناسایی، سامان

برای  و غیرهسراها مدارس ، پژوهش

 پرکردن اوقات فراقت

o  آموزیدانش هایتشکلارائه تسهیالت به 

  حمایت از پژوهش و شکوفایی استعدادهای

 آموزاننشدا

o آموزان و شناسایی و هدایت دانش

های مندان مستعد به علوم و دانشعالقه

 مختلف

o  پژوهش  موردنیازتامین امکانات و تجهیزات

 های عملی و علمیو تحقیق و فعالیت

o آموزانهای شکوفایی دانشتامین زمینه 

o ، ها ، پژوهشکمک جهت ثبت مقاالت

 نآموزاتحقیقات و اختراعات دانش

o  جلب حمایت برای اجرایی شدن و صنعتی

و تحقیقات و اختراعات  هاطرحشدن 

 آموزاندانش

 مدیریت امور سالمت 

o  کمک به کنترل ، پیشگیری ، مقابله و

 های اجتماعیکاهش آسیب

o  ، ایمشاورهارائه خدمات پزشکی  ،

  آموزانروانشناسی و سالمت دانش
سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

 نوپای فاوا وکارهایکسبگری ندسازی و تسهیلتوانم  
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

 

 ارائه تسهیالت آموزشی به دانشجویان 

o مهمانی و انتقال 

o بازگشت به تحصیل 

o انتقال و مهمانی موارد خاص 

o انتقال خارج به داخل 

 بورس و فرصت مطالعاتی دانشجویان 

o بورس دانشجویان به خارج از کشور 

o  بورس دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل

 هاو مربی

o ارائه تسهیالت برای فرصت مطالعاتی 

  فرهنگی  هایفعالیتپشتیبانی و حمایت از

 دانشجویان و اعضای هیات علمی

o  / به منتخبین  نامهگواهیارائه تقدیرنامه

 های برتر قرآنینامهها و پایانجشنواره

 نیپشتیبانی از دانشجویان غیر ایرا 

o جذب و پذیرش 

o )استقبال) فرهنگی 

o اجتماعی تأمینو بیمه  هزینهکمک 

o ها و تورهای تفریحی) فرهنگی( و جشنواره

 هاآیین

  پژوهشی و صنعتی هایطرححمایت از 

 اعطای تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان  
پژوهشگاه فضایی 

 ایران

  پژوهشی هایطرححمایت از 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

وزارت ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 

 ارائه تسهیالت به بخش خصوصی 

پژوهشگاه ارتباطات 

 و فناوری اطالعات

 

 ارائه آموزش در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

o  حمایت از رساله تحصیالت تکمیلی و

 های آموزشیهمایش

 سازی محصوالت و خدمات فاواارائه خدمات تجاری 

o  محصوالت و  سازیتجاریارائه تسهیالت

  اواخدمات ف
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 سازیخدمات الگوی آموزش و فرهنگ 11-8

-آموزش و فرهنگ "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 8-11 جدولمنطبق است، در  " سازی

 سازیآموزش و فرهنگدمات منطبق با الگوی نمونه خ 1-۶۶ جدول

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

  عرضه مستقیم کاال هاینمایشگاهبرگزاری 

 

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

  صادرکنندگانارائه مشاوره تجاری به 

 ارائه خدمات آموزشی، تخصصی و تجاری  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 

 های امور دامپروریها و پروانهارائه مجوز 

o  روستایی، عشایری و  هایدامداریامور

 غیرصنعتی

 آموزش و ترویج دامداری 

 بردارانارائه خدمات حمایتی امور دامپروری به بهره 

o  آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه

 تلقیح مصنوعی

  آموزش مأمورین شبکه تلقیح

 مصنوعی

 بردارانانی به بهرهارائه خدمات حمایتی باغب 

o آموزشی  هایکارگاهها و برگزاری دوره

 باغبانی کشور بردارانبهره

 بردارانبهره به خاک و آب حمایتی خدمات ارائه 

o مطالعه و اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک  
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان نظام 

دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 یهای علمهای آموزشی تخصصی و نشستبرگزاری دوره 

 

 

سازمان 

،مراتع و هاجنگل

 آبخیزداری کشور

 

 مردمی برای  هایتشکلدهی جوامع محلی و سامان

های منابع طبیعی، آبخیزداری و اقدامات اجرای برنامه

 ترویجی

o  تهیه و تدوین محتوای آموزشی حوزه منابع

 طبیعی و آبخیزداری

o  آموزش همیاران طبیعت ) حوزه منابع طبیعی

 آموزینشو آبخیزداری( دا

o  ،توسعه و ترویج فرهنگ منابع طبیعی )فیلم

، بروشور، پوستر، جشنواره، نمایشگاه  هاهنشری

 و ..(

o  آموزش توسعه و حفظ منابع طبیعی و

آبخیزداری به دهیاران و اعضای شوراهای 

 اسالمی

 بردارانهای آموزشی بهرهها و دورهبرگزاری کارگاه  
سازمان امور 

 عشایر ایران

 دهی به مدیریت کوچانسام 

o ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی  

سازمان مرکزی 

تعاون روستایی 

 ایران

 آموزشی هایکارگاهها و برگزاری دوره 

 



 4۱۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان 

 مهندسینظام

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 

 آموزشی و ترویجی  هایکارگاهها و برگزاری دوره

 و اعضا بردارانبهره

 

ت بهداشت ، وزار

درمان و آموزش 

 پزشکی

 

  ات سالمتمؤسسنظارت بر 

o  آموزشی  هایکارگاهبرگزاری سمینارها و

 کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری

o هایپروژهو  هاطرحو مشارکت در  اجرا 

سالمت در سطح  یارتقا منظوربهتحقیقاتی 

 کشور

 الکترونیکی در حوزه سالمت هایآموزش 

 ر جامعه پزشکیآموزش مستم 

  علوم پزشکی هایآزمونبرگزاری 

o  هاآزمونبرگزاری 

o برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی  

سازمان 

و  گذاریسرمایه

 هایکمک

اقتصادی و فنی 

 ایران

  و صدور مجوز گذاریسرمایه هایفرصتمعرفی 

o گذاران خارجیای به سرمایهارائه خدمات مشاوره 

 

وزارت تعاون، کار و 

 فاه اجتماعیر

 دهی و حمایت از مشاغل خانگیسامان 

o  خانگی در مشاغلپژوهش و تحقیق  
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان بهزیستی 

 کشور

 

 ارائه خدمات مبتنی بر مراکز روزانه 

o بخشی به ارائه خدمات آموزش توان

سالمندان، معلوالن، بیماران روانی مزمن و 

 افراد با اختالالت طیف اتیسم

o هدایت شغلی 

o تولیدی  هایکارگاهدر  ایحرفهت ارائه خدما

 حمایتی

o  در مراکز غیردولتی به  ایحرفهآموزش

 آموزیمهارتمعلولین نیازمند 

  روزیشبانهارائه خدمات مبتنی بر مراکز 

o آموزش و اشاعه قرآن در خانه ویژه فرزندان 

o  ارائه خدمات تربیتی ویژه کودکان و نوجوانان

 هایخانهرفتاری در -با مشکالت عاطفی

 تربیتی

o بخشی مداخله، مشاوره، درمان و توان

و  روزیشبانهبیماران روانی مزمن در مراکز 

 راهینیمه روزیشبانه

o  خانواده و شناختیروانارائه خدمات مشاوره ،

 حضوری، تلفنی و اینترنتی صورتبهژنتیک 

o  روانی اجتماعی پس از بال هایحمایتارائه 

o کودک و  آموزشی-ارائه خدمات حمایتی

 خانواده

 آحاد مردم در خصوص پیشگیری از  سازیآگاه

 اجتماعی هایآسیب

o ارائه خدمات سالمت روان 



 4۱5  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o ترویج رفتار مدنی 

o  محوراجتماعتوانمندسازی 

o برگزاری همایش 

o تلویزیونی و رادیویی هایمصاحبه 

o تهیه فیلم در خصوص گروه هدف 

o  هاراهپیماییایجاد غرفه در 

o ،بروشور توزیع پمفلت 

o هاشرکت در نمایشگاه 

o جامعه هدف از طریق برنامه توان سازیآگاه-

 بخشی مبتنی بر جامعه

o  هایآسیبپیشگیری از خشونت خانگی و 

 )فضای مجازی(نوپدید

 آموزش جامعه هدف و کارکنان شاغل در مراکز 

 موردی و مستمر )مالی و  هایحمایت

 غیرمالی(

o  برگزاری جشنواره فرهنگی

-و اردوهای فرهنگی ورزشی

  تفریحی فرزندان سازمان
سازمان آموزش 

 ایحرفهفنی و 

 کشور

 

 های آموزشی مهارتیبرگزاری دوره 

o ارائه خدمات مشاوره 

 نامهگواهیهای مهارتی و صدور ری آزمونبرگزا 

o برگزاری آزمون 

 برگزاری مسابقات ملی مهارت 

o ، استانی و ملیبرگزاری المپیاد مهارت در سه سطح شهرستانی 

 چاپ و نشر کتب آموزشی 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

 مشاوره آموزشی و هدایت شغلی  
سازمان 

 کشور بردارینقشه

 

 ارائه نقشه و اطالعات مکانی 

o ارائه محصوالت چاپی و کارتوگرافی  

مرکز آموزش 

 مدیریت دولتی

 

 ای در حوزه نظام های کاربردی و مشاورهانجام پژوهش

 اداری

o های کاربردیپژوهش 

o و  هاسازمانهای تخصصی برای ائه مشاورهار

 اتمؤسس

 های آموزشی کارمندان دولتبرگزاری دوره 

o های حضوریبرگزاری دوره 

o های غیرحضوریبرگزاری دوره 

 آموزشی هایدوره استاندارد محتوای و منابع تأمین 

o شناسایی یا تالیف/تدوین منابع آموزشی 

o ارائه منابع آموزشی  
و  هازندانسازمان 

ی و تأمیناقدامات 

 تربیتی کشور

 ( آموزیحرفهآموزش زندانیان- )کالسیک 

 و آزادشده موجود، زندانیان به حمایتی خدمات ارائه 

 هاآن هایخانواده

o  ایمشاورهارائه خدمات  
سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 

  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور و حفاظت

 محیط زیست

o اطق ساحلی کشور در مدیریت یکپارچه من

 راستای توسعه پایدار سواحل



 4۱9  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  آموزش به مدیران و کارشناسان

 استانی

 آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردی 

o  و صدور اسناد دریانوردی هاآزمونبرگزاری 

  دریانوردی هایآزمونبرگزاری  
 جهاد دانشگاهی

 

 های ترویجی و فرهنگی و هنریاجرای برنامه 

o  های دانشجوییو برنامه هاطرحاجرای 

o برگزاری المپیادهای دانشجویی 

o دانشجویی -های علمیبرگزاری همایش 

 تقاضامحورپژوهشی  هایاجرای طرح 

 تخصصی و مهارتی هایارائه آموزش 

  افکارسنجی 

o و  ، افکارسنجیایمشاوره خدمات ارائه

 رسانیاطالع

o و  کشوری قوانین مطابق های انتشاراتیفعالیت

 جهاد دانشگاهی ضوابط و مقررات

o آموزشی هایها و کارگاهدوره برگزاری 

 افکارسنجیهای در زمینه تخصصی

 خوانیکتابهای ترویج فرهنگ کتاب و توسعه برنامه 

o فرهنگیعلمی و نشریات و انتشار کتب چاپ ، ،

 های برترنامهو پایان تخصصی

o کتاب هایو جشنواره هانمایشگاه برگزاری 

o  خوانیکتابترویج فرهنگ 

  بنیاندانشتولید و ارائه خدمات و محصوالت 

  رسانیاطالعخبرگزاری و 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o ها و ، همایشهانشستها، برگزاری کنفرانس

 ایخبری و رسانه  هاینمایشگاه

o نامه، ماهنامه، انتشار روزنامه، کتاب، هفته

، شهری، نامه، سالنامه در گسترة بومیفصل

 المللیای، ملی و بیناستانی، منطقه

o مدت و بلندمدت آزاد های کوتاهبرگزاری دوره

 ایفرهنگی و رسانه

 هایزمینهفناوری و مشارکت برای ایجاد  سازیتجاری 

 آموختگاندانشمناسب برای اشتغال 

o ایارائه خدمات مشاوره 

o جهت اشتغال موردنیازهای ارائه آموزش  
عالی دانشگاه 

 دفاع ملی

 ها در حوزه علوم راهبردی به ارائه مشاوره و آموزش

 لشکری و کشوری هایدستگاه

o  لشکری و کشوری هایدستگاهارائه مشاوره به  
سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

  هایفرمتگرداوری، پردازش و ارائه منابع اطالعاتی در 

 دیجیتالی

 

سازمان میراث 

رهنگی، ف

و  دستیصنایع

 گردشگری

  دستیصنایعتوسعه بازار و ارائه مجوزهای 

o  و برگزاری  دستیصنایعتوسعه بازار

 دستیصنایعهای ها و بازارچهنمایشگاه

 های ها و بازارچهبرگزاری نمایشگاه

  دستیصنایع



 4۱۳  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان حفاظت 

 محیط زیست

 هایموزه بازدیدکنندگان به آموزشی خدمات یارائه 

 طبیعی تاریخ

o ی خدمات آموزشی به بازدیدکنندگانارائه 

o  مشاوره و آموزش دانشجویان در راستای

  های مرتبطنامهپایان
شرکت مدیریت 

 منابع آب ایران

 آموزانسازی طرح نجات آب ویژه دانشفرهنگ 

o های مشاور استانیراهبری و آموزش شرکت 

o  تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع

  ختلف تحصیلی و رابطان آموزشیم
سازمان اوقاف و 

 امور خیریه

 

 آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد 

 المللی قرآن کریمبرگزاری مسابقات ملی و بین 

 های فرهنگی و آموزشی امامزادگانبرگزاری دوره  

وزارت ورزش و 

 جوانان

 ورزشی یهای آموزشی و ارتقابرگزاری دوره 

 

وزارت 

 وپرورششآموز

 

 امور پرورشی و تربیتی 

o های مختلف ها و دورهبرگزاری کالس

علمی،آموزشی ، هنری ، عقیدتی ، مذهبی ، 

 آموزیفرهنگی و اردوهای دانش

o  علمی ،  هایجشنوارهبرگزاری مسابقات و

 فرهنگی ، هنری

 های روانشناسی ، بالینی ، تربیتی و ارائه مشاوره

 تحصیلی دانش آموزان

o تحصیلی و  شغلی هایمشاوره ارائه 

o های روانی و تربیتیارائه مشاوره 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  به دانش آموزان بدنیتربیتارائه خدمات 

o  ورزشی مختلف هایرشتهآموزش 

 مدیریت امور سالمت 

o  ارائه خدمات آموزشی در حوزه سالمت برای

  آموزاناولیاء و دانش
سازمان پژوهش و 

ریزی برنامه

 آموزشی

 

 موردنیازهای آموزشی ی و مواد رسانهتامین کتب درس 

 دانش آموزان

o تالیف کتب درسی 

o های آموزشیتولید مواد رسانه 

o های آموزشیتوزیع کتب و موارد رسانه  
سازمان مدارس 

، توسعه غیردولتی

های مشارکت

 مردمی

 آموزش از راه دور 

o آموزانهای آموزشی برای دانشتامین رسانه 

  مربیانخدمات انجمن اولیا و 

o آموزش و مشاوره خانواده 

o  ،برقراری تعامل و ارتباط بین مدیر، معلمان

  آموزان و اولیاءدانش
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

 

  فرهنگی دانشجویان  هایفعالیتپشتیبانی و حمایت از

 و اعضای هیات علمی

o ها و مسابقات مانند برگزاری جشنواره

 جشنواره حرکت، مسابقات قرآنی

o رسانی اخبار فرهنگی و نشر اخبار اطالع

های آزاداندیشی و خبرنگاران فرهنگی، کرسی

رسانی و ارایه مشاوره تلفنی درباره اطالع

 اعتیاد و پیشگیری



 49۶  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  ارایه مشاوره تلفنی درباره اعتیاد و

  پیشگیری
پژوهشگاه فضایی 

 ایران

  تخصصی در حوزه فضایی هایآموزشارائه 

 شی در حوزه فضاییارائه منابع آموز 

 

دانشکده علمی 

کاربردی پست و 

 مخابرات

 

 ارائه خدمات پژوهشی در حوزه فاوا 

 انجام پروژه و مشاوره در حوزه فاوا 

o مشاوره در حوزه فاوا  

پژوهشگاه 

ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در آموزش ارائه 

o های آموزشیبرگزاری همایش 

 ایتوسعهه خدمات مشاوره پژوهشی و ارائ 

سازمان فناوری 

 اطالعات ایران

 دولت و زیرساخت دسترسی آزاد  رسانیاطالع هایدرگاه

 به اطالعات
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 هاخدمات الگوی  ایجاد و نگهداشت زیرساخت 11-9

ایجاد و نگهداشت  "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 1-11 جدولمنطبق است، در  " هازیرساخت

 هاایجاد و نگهداشت زیرساختنمونه خدمات منطبق با الگوی  ۳-۶۶ جدول

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 

 دامپروریهای امور ارائه مجوزها و پروانه 

o  روستایی، عشایری و غیرصنعتی هایدامداریامور 

  هادامداریبهبود وضعیت بهداشتی 

  هادامداریبهسازی و نوسازی اماکن 

 بردارانارائه خدمات حمایتی آب و خاک به بهره 

o  تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و

 بندهای انحرافی مستقل

o بازسازی و نوسازی قنوات 

o زهکشی آبیاریهای فرعی شبکه اجرای 

o پوشش ژئوممبران استخرهای ذخیره آبی 

o  زیرزمینیاجرای طرح زهکشی  
سازمان امور 

 اراضی کشور

 کشاورزی و  هایائه مجوز تغییر کاربری اراضی طرحار

 غیرکشاورزی

o حفاظت از اراضی ملی و دولتی  
سازمان 

،مراهاجنگل

تع و 

  ،سیل براثرو جلوگیری از فرسایش  داریبخوانآآبخیزداری 

o آبخیزداری بیولوژیک 

o آبخیزداری بیومکانیک 



 49۹  موجود خدمات دولت تی:  وضعازدهمیفصل 

 

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

آبخیزداری 

 کشور

 

 زداییبیابان 

  هاجنگلحفاظت و نگهداری از 

  شبکه کسب اطالعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع و

 رسیدگی به آن

o جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی 

o اطفاء حریق  

سازمان امور 

 نعشایر ایرا

 

 و توزیع سوخت فسیلی)نفت و گاز( تأمین 

o احداث جایگاه توزیع نفت 

o احداث جایگاه توزیع سیلندر گاز 

 دهی به اسکان عشایرسامان 

o تسطیح اراضی کشاورزی 

 دهی به مدیریت کوچسامان 

o نگهداری راه 

o سازیراه 

o بهسازی چشمه 

o  حفظ امنیت در استقرارگاههای ییالقی و قشالقی و

  و مسیر کوچ هاایل راه

 وزارت کشور

 

 برگزاری انتخابات 

o امکانات و ملزومات برگزاری انتخابات تأمین  

 جهاد

 دانشگاهی

 خوانیکتاب و کتاب فرهنگ ترویج هایبرنامه توسعه 

o متمرکز صورتبه کتاب توزیع و پخش شبکه ایجاد 
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عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

سازمان 

اوقاف و امور 

 خیریه

 وفات، امامزادگان و اماکن متبرکهنگهداری و بازسازی و احیاء موق 

 

وزارت ورزش 

 و جوانان

 احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 

o توسعه و نگهداری اماکن ورزشی  

وزارت 

وپرورآموزش

 ش

  به دانش آموزان بدنیتربیتارائه خدمات 

o  تامین فضاها ، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت

  هاآناز  برداریبهره

سازمان 

دارس م

، غیردولتی

توسعه 

های مشارکت

 مردمی

 آموزش از راه دور 

o افزاریسختو  افزارینرمهای ایجاد زیرساخت 

  موردنیاز

سازمان 

تنظیم 

مقررات و 

ارتباطات 

 رادیویی

 نظارت بر فضای طیف فرکانسی کشور 

o  توسعه و تجهیز مراکز مانیتورینگ رادیویی در سطح

 کشور

  ارتباطی و فناوری اطالعاتپستی هایسرویسنظارت بر ، 

o  های نظارتیو سیستم هاطرحاجرای  

سازمان 

فناوری 

 همراه دولت بستر و هوشمند دولت خدمات ملی درگاه استقرار 

 اجرایی هایدستگاه بین اطالعات تبادل و استعالمات 

 کارپوشه ملی ایرانیان 
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عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

اطالعات 

 ایران

 

 اطالعات ملی شبکه راهبری و مدیریت 

o ت الکترونیک ملیارائه پس 

 راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی 

o  فنی و اجرایی دولت الکترونیکی هایزیرساختایجاد  
شرکت 

خدمات 

 هوایی پیام

 

 ارائه خدمات امورگمرکی 

o بارگیری کاال 

  منطقه  هایزیرساختایجاد و نگهداشت

 ویژه اقتصادی پیام

 ارائه خدمات فرودگاهی 

o گیری و هندلینگتخلیه و بار 

o رسانیسوخت 

o  نشانیآتشخدمات ایمنی و 

o پارک در آشیانه و فضای باز 

o  هایشرکتاجاره فضا و ابنیه به 

 طرف قرارداد

 ارائه خدمات هوانوردی 

o نشست و برخاست 

o TOUCH &GO 

o هواشناسی 

o LIGHTING 

o ( تلکسFLIGHT PLAN) 

o  شبکهAFTN 

o تقرب به برج 

o ATC 



 49۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

عنوان 

 دستگاه

 عنوان خدمت

o High Approach  

 خدمات اپراتور ارائه خدمت 11-11

 " اپراتور ارائه خدمت "اجرایی که با الگوی  هایدستگاهدر  شدهشناسایینمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 13-11 جدولمنطبق است، در 

 اپراتور ارائه خدمتا الگوی نمونه خدمات منطبق ب ۶5-۶۶ جدول

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 دامپروری امور هایپروانه و مجوزها ارائه 

o های روستایی، عشایری و امور دامداری

 غیرصنعتی

  هادامبهبود تغذیه و اصالح نژاد 

  هایفرآوردهبهبود کمی و کیفی 

  دامی
سازمان 

،مراتع هاجنگل

ری و آبخیزدا

 کشور

 

  های دولتینهالستان و مدیریتتولید نهال 

o تولید نهال 

o های دولتیامور نهالستان 

 تهیه و تولید بذور مرتعی 

 نشینان شمال کشور در جوار روستاهای اسکان جنگل

 تربزرگ

o نشینان شمال کشوردهی جنگلسامان 

o خروج دام از جنگل  
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

سازمان مرکزی 

تعاون روستایی 

 ایران

 محصوالت کشاورزی )خرید  خریدوفروشدهی سامان

 تضمینی و توافقی محصوالت دامی، زراعی و باغی(

o تضمینی، توافقی و حمایتی  خریدوفروش

  محصوالت کشاورزی
سازمان 

دامپزشکی 

 کشور

 های زا و درمان بیماریبررسی و پایش عوامل بیماری

 دام

o های دامتشخیص بالینی و درمان بیماری 

o هادام کوبیمایه  
شرکت 

هاگذاریسرمایه

 ی خارجی ایران

 گذاری در خارج از کشورسرمایه 

 

سازمان 

و  آوریجمع

فروش اموال 

 تملیکی

 )فروش اموال تملیکی )از طریق مزایده 

 

سازمان 

 بهزیستی کشور

 

 ارائه خدمات مبتنی بر مراکز روزانه 

o  دیدهآسیببازپروری زنان و دختران 

 اجتماعی

o  کودکان خیابانیمراقبت از 

o  امن هایخانهارائه خدمات مراقبتی در 

o بخشی در منزل به ارائه خدمات توان

معلوالن ذهنی، معلوالن جسمی حرکتی، 

و بیماران روانی  بیناکمسالمندان، افراد 

 مزمن
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o بخشی مبتنی بر خانوادهارائه خدمات توان 

o پزشکیارائه خدمات توان 

o  هایسیبآمراقبت از دختران در معرض 

 اجتماعی در خانه سالمت

  روزیشبانهارائه خدمات مبتنی بر مراکز 

o  ارائه خدمات ویژه مبتالیان به اختالل هویت

 جنسی

o  نگهداری و مراقبت معلوالن ذهنی با

یا  الهویهمجهولمعلولیت خفیف، افراد 

کوچک معلوالن  هایخانهدر  سرپرستبی

 ذهنی )پناهگاهی(

o  بخشی معلوالن تواننگهداری، مراقبت و

  ذهنی، معلوالن جسمی حرکتی و سالمندان
سازمان 

برداری نقشه

 رکشو

  جغرافیایی ملی هاینامارائه اطالعات 

o فروش نقشه منتخب  

وزارت امور 

 خارجه

 

  ثبت  فوت و حمل جنازه، ثبت موقت کشتی و امور

 غیرمجازعابرین 

o حمل جنازه  

سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 

 ریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور و حفاظت مدی

 محیط زیست

o  هاکشتیدریافت مواد زائد از 

 نجات دریایی وجستج 

 خدمات شناورها 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o به شناورها رسانیسوخت 

o به شناورها رسانیآب 

 با پرچم  هایکشتیبه  رسانیآب

 ایرانی

 با پرچم  هایکشتیبه  رسانیآب

 خارجی

o نرتخلیه و بارگیری کاال و کانتی 

 تخلیه شناور 

 بارگیری شناور  
دانشگاه عالی 

 دفاع ملی

 ها در حوزه علوم راهبردی به ارائه مشاوره و آموزش

 لشکری و کشوری هایدستگاه

o  الکترونیکی راهبردی به  هایآموزشارائه

  لشکری و کشوری هایدستگاه
سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 صورتبهناشران  هایکتابدادن  فروش و امانت 

 دیجیتالی )اپلیکیشن موبایل(

 

سازمان میراث 

فرهنگی، 

و  دستیصنایع

 گردشگری

 

 ثبت و ارائه مجوزهای میراث فرهنگی 

o  تاریخی -اماکن فرهنگی  بلیتفروش 

o  ،امانی، ورود و هدیه اشیاء  وانتقالنقلفروش

 تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان

 از کشف اتفاقی و  ورود اشیا حاصل

شناسی به های باستانپژوهش

 سازمان
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

  فروش و هدیه اشیاء تاریخی

 فرهنگی به سازمان

  استرداد خارجی  اشیاء تاریخی

از طریق مراجع  شدهاعالمفرهنگی 

 قانونی

 امانی اشیاء تاریخی  وانتقالنقل

 فرهنگی

 قطعی اشیاء تاریخی  وانتقالنقل

 فرهنگی

 های نمونهامانی  وانتقالنقل

 مطالعاتی جهت انجام پژوهش

 های قطعی نمونه وانتقالنقل

 آزمایشگاهی به خارج از کشور

  
شرکت 

مهندسی آب و 

 فاضالب کشور

 

 واگذاری انشعاب آب و فاضالب 

o واگذاری انشعاب آب 

o واگذاری انشعاب فاضالب 

 خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضالب 

o تغییر کاربری انشعاب 

o تغییر قطر انشعاب 

o تفکیک کنتور 

o گیریتغییر مکان وسایل اندازه 

o آزمایش کنتور 

o تعویض کنتور 

o نصب سیفون اضافی 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  صل انشعابوقطع موقت 

o یا ادغام انشعاب آوریجمع 

o فروش آب تانکری  
سازمان حج و 

 زیارت

 

 های زیارتیاعزام کاروان 

 انتخاب و اعزام کارگزاران 

o اعزام کارگزاران 

 زائرین ونقلحمل 

 و توزیع اقالم تدارکاتی و تغذیه زائرین تأمین 

 هتل و تخصیص زائرین تأمینریزی، برنامه  
سازمان اوقاف و 

 امور خیریه

 اجاره رقبات 

 آوری هدایا و نذورات مردمجمع  

وزارت 

 وپرورشآموزش

 

 مدارس خاص ارائه خدمات مربوط به 

o  زهوشانمدارس تی مربوط بهارائه خدمات 

o  مدارس شاهد مربوط بهارائه خدمات 

o  مدارس استثنائی مربوط بهارائه خدمات 

o  مدارس خارج از کشور مربوط بهارائه خدمات 

  به دانش آموزان بدنیتربیتارائه خدمات 

o آموزان به مسابقات های ورزشی دانشاعزام تیم

  مختلف هایرشتهدر 

سازمان نهضت 

 سوادآموزی

 وزیخدمات سوادآم 

o آموزش به بازماندگان از تحصیل  

سازمان 

نوسازی، توسعه 

 فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس  تأمین

 احدهای سازمانیو

o ریزی توسعه فضاهابرنامه 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

و تجهیز مدارس 

 کشور

 

o های عمرانیطراحی و اجرای طرح 

o  احدهای سازمانیوتامین تجهیزات مدارس 

o و تجهیزاتبرداری از فضاها مدیریت بهره  
سازمان فضایی 

 ایران

 ایاجاره دادن ظرفیت پهنای باند ماهواره 

 سنجش از راه دور ایماهوارههای فروش داده  

شرکت پست 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 

 ارائه صندوق پست الکترونیک 

 پست سفارشی 

 ارائه تمبر یادبود، شخصی  و تبلیغاتی 

 پست ویژه 

 پست پیشتاز 

 پست عادی 

 ست یافتهپ 

 ارائه کد پستی و نشانی استاندارد  
 پژوهشگاه

 ایران فضایی

 فضایی حوزه با مرتبط تجهیزات آزمایشگاهی تست 

دانشکده علمی 

کاربردی پست و 

 مخابرات

 

  ارائه خدمات آموزشی و تربیت نیروی انسانی در حوزه

 فاوا

o های آموزشی بلندمدت و ارائه دوره

 مدتکوتاه

 مشاوره در حوزه فاوا انجام پروژه و 

o  حوزه فاوا هایپروژهاجرای  
 پژوهشگاه

 و ارتباطات

 اطالعات فناوری

 خدمات و محصوالت ارزیابی و آزمایشگاهی خدمات ارائه 

 فاوا
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o حوزه نمونه تأیید هایآزمایشگاه خدمات ارائه 

 فاوا

o و تخصصی هایآزمایشگاه خدمات ارائه 

 فاوا حوزه تحقیقاتی

 فناوری سازمان

 ایران اطالعات

 ایرایانه عملیات هماهنگی و امداد 

پست بانک 

 ایران

 

 ارائه  خدمات  خرد  بانکداری روستایی 

o  ارائه کلیه خدمات بانکی ریالی و ارزی

مصوب بانک مرکزی در دفاتر خدمات 

 شهری و روستایی

 ارائه  خدمات  نظام پرداخت و دریافت 

o موبایل بانک 

o اینترنت بانک 

o یالت بانکی ریالیارائه تسه 

o تلفن بانک 

o کارت و کارت  صدور کارت  هدیه، بن

 خودپرداز

o های بانکی ریالیارائه ضمانت 

o وب کیوسک و دستگاه  خودپرداز 

o قبول وصول چک 

o   ارائه خدمت حوالجات  الکترونیکی )  ساتنا

 و  پایا  (

o های ریالیافتتاح  انواع حساب 

 بانکی ارائه  خدمات تسهیالت و تعهدات 

o  ریالی نامهضمانتصدور انواع 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o  ارزی اعتبار اسنادیگشایش 

o  تخصیص خطوط اعتباری تسهیالت

 ارزی ) ریفاینانس ( مدتکوتاه

o  صول چک ارزیوقبول 

o و جاری( اندازپسهای ارزی ) افتتاح حساب 

o وصول بروات اسنادی ارزی 

o های ارزی از طریق دریافت و ارسال حواله

 و خارجهای داخل بانک

  عاملیت فروش و ارائه محصوالت و خدمات اشخاص

 حقوقی به روستائیان

  عاملیت بانکی وزارت  ارتباطات  و فناوری اطالعات  و

 تابعه هایشرکت

o موبایل بانک 

o اینترنت بانک 

o ارائه تسهیالت بانکی ریالی 

o های ارزیدریافت و ارسال حواله 

o تلفن بانک 

o و کارت   کارتصدور کارت  هدیه، بن

 خودپرداز

o های  بانکی ریالیارائه ضمانت 

o  صول چک ارزیوقبول 

o وب کیوسک و دستگاه  خودپرداز 

o وصول بروات اسنادی ارزی 

o خطوط اعتباری 
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 عنوان خدمت عنوان دستگاه

o   ارائه خدمت حوالجات  الکترونیکی )  ساتنا

 و  پایا  (

o های ریالی و  ارزیافتتاح انواع  حساب 

o گشایش اعتبار اسنادی ارزی  
کت شر

ارتباطات 

 زیرساخت

 

  ارائه  سرویسFX 

  ارائه خدمات جانبی ) فضا، دکل، آنتن، پاور و جاده

 دسترسی(

  ارائه سرویسMPLS المللبین 

  ارائه سرویسPTP (بین استانی و  شهریبین ،

 (المللبین

  ارائه سرویس ابرTDM 

  مرز به مرز( المللبینارائه سرویس ترانزیت( 

 شهریبینراف و تلکس شهری  و ارائه سرویس تلگ 

 ارائه سرویس کانال( های نظامیHL) 

  تأمین و توزیع پهنای باند )اینترنت، اینترانت و

MPLS  وPeering)  
شرکت خدمات 

 هوایی پیام

  منطقه ویژه اقتصادی پیام و مستحدثاتاجاره زمین 
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 گانهغیر منطبق بر الگوهای دهخدمات  11-11

ده الگوی قبل منطبق اجرایی که با  هایدستگاهدر  شدهاییشناسنمونه خدمات موجود 

 تشریح شده است. 11-11 جدول، در نیستند

 گانههای دهغیرمنطبق بر الگوهنمونه خدمات  ۶۶-۶۶ جدول

 عنوان خدمت عنوان دستگاه

تصادی و وزارت امور اق

 دارایی

 

 قبوض و بهادار اوراق انواع توزیع و چاپ سفارش 

 کنترله

o کنترله قبوض و بهادار اوراق چاپ سفارش 

o کنترله قبوض و بهادار اوراق توزیع 

 اجرایی هایدستگاه اختصاصی اعتبارات پرداخت 

 ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات پرداخت 

 دولت کارکنان حقوق پرداخت 

 اجرایی هایدستگاه سپرده رداختپ و دریافت 

 وجوه استرداد و ارز و کاال الکشف حق پرداخت 

 واریزی اشتباه

o ارز و کاال الکشف حق پرداخت 

o واریزی اشتباه وجوه استرداد 

  سایر( ایهزینهپرداخت اعتبارات( 

 وصول سود سهام دولت  
 گذاریسرمایهسازمان 

اقتصادی و  هایکمکو 

 فنی ایران

 گذاری و صدور مجوزهای سرمایهمعرفی فرصت 

o گذاری به هیات ارائه طرح سرمایه

  گذاری خارجی جهت تصویبسرمایه
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 عابرین غیرمجاز هایدرخواسترسیدگی به   وزارت امور خارجه

 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست

 زیستی تنوع هایفعالیت مجوز صدور 

o  پرداخت خسارت ناشی از حمالت جانوران

 زیانکار

 

بیمه سالمت سازمان 

 ایران

  ات درمانیمؤسسپرداخت اسناد پزشکی به 

  های علوم پزشکیدرمان روستائیان به دانشگاه هایهزینهپرداخت 

  دولتی هایدستگاه گزارانبیمهدریافت حق بیمه از  
صندوق بازنشستگی 

 کشوری

 

 امور بازنشستگی 

o پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین 

o  ظیفهوقطع حقوق بازنشستگی 

o دریافت کسور مشترکین صندوق 

o انتقال و استرداد کسور 

 انتقال حق بیمه 

  استرداد کسور مازاد بر سی

 سال

  استرداد کسور اضافه و اشتباه

 واریزی

  استرداد و انتقال کسور

 بازنشستگی

o برقراری حقوق 

  برقراری حقوق بازنشستگی

 )خویش فرمائی(
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  برقراری حقوق بازنشستگی

 عادی

 اری حقوق وظیفه بازنشسته برقر

 متوفی

  برقراری مجدد حقوق

  ظیفهوبازنشستگی 
 وزارت ورزش و جوانان

 

  و مراکز  هاهیئت، هافدراسیونحمایت و نظارت بر

 تابعه ورزشی

o  ی ورزشیهاهیئتتوزیع اعتبارات  
فناوری و مشارکت برای ایجاد  سازیتجاری  جهاد دانشگاهی

 آموختگاندانشتغال مناسب برای اش هایزمینه

o زایی به های اشتغالارائه طرح

  ربطذیهای اجرایی دستگاه

شرکت مهندسی آب و 

 فاضالب کشور

 خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضالب 

o پرداخت الکترونیکی صورتحساب  

سازمان نوسازی، توسعه 

 و تجهیز مدارس کشور

 فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس تأمین 

 احدهای سازمانیو

o های مردمیجذب مشارکت  

سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی

  صدور پروانه/مجوز خدمات رادیویی و مدیریت

 درآمدهای مربوطه

o  دریافت درآمدهای حق پردازش و حق

  استفاده از فرکانس
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 فناوریمعرفی مدل مرجع  12

 حدوده و کاربردهای مدل مرجع فناوری اختصاص دارد.محتوای این فصل به معرفی تعاریف، مفاهیم، م

 تعریف مدل مرجع فناوری  12-1

چارچوب معماری سازمانی "مرجع  به عنوان یکی از شش مدل 128"مدل مرجع فناوری"

ها، استانداردها و ابزارهای فناوری اطالعات در بندی فناوریدربردارنده ساختار طبقه 121"ایران

ها و بندی همه فناوریبه ذینفعان است. این مدل، طبقه های فاواراستای ارایه سرویس

هایی برای محور ارایه نموده و اصول و رهنموناستانداردهای فناوری اطالعات را با نگاه سرویس

 نماید.میهای اجرایی ارایه استفاده از آن در سطح دستگاه

جاد یک زبان و ساختار های اجرایی( باعث ایاستفاده از این مدل مرجع در سطح ملی)دستگاه

عارفی المدایرهشود و بدین ترتیب ها میبندی و مقایسه فناوریمشترک برای شناسایی، طبقه

پذیری بین کند که جستجو، همکاری و تعاملها و استانداردها فراهم میمشترک از فناوری

                                                      
128 Technology Reference Model(TRM) 
121 Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF) 

 فناوریم: مدل مرجع چهاربخش 
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اجرایی  هایدستگاهکند. با استفاده از مدل مرجع فناوری، کلیه های مختلف را تسهیل میدستگاه

ها و استانداردها جهت انتخاب نداشته و در وقت و هزینه نیازی به بررسی چندین باره فناوری

 جویی قابل توجهی خواهد شد.های فنی صرفهتحلیل

نماید تا در مرحله بعد هر مدل مرجع فناوری تصویر کالن معماری فناوری دولت را ترسیم می

سازی این نقشه کالن را در قالب جزئیات معماری سازمانی وه پیادهدستگاه اجرایی جزئیات و نح

ها و مصادیق قابل سازی نماید. همچنین این مدل به توصیف همه گزینهخود تدوین و پیاده

های گیری برای انتخاب نهایی فناوری یا استاندارد را به دستگاهپردازد و تصمیماستفاده می

 واگذار نموده است. اجرایی و متولیان حوزه فناوری

های مرجع معماری در دیگر های تحلیلی نمونه مدلاین مدل براساس چندین سال بررسی

 سازی شده است. کشورها و انطباق آن با نیازهای کشور طراحی و سفارشی

بندی است و مدل مرجع فناوری، همانگونه که از نام آن مشخص است یک مدل و الگوی طبقه

ها و متولیان مربوطه مورد استفاده و ت موثر و کاربردی توسط دستگاهصورتا زمانیکه به

ه های زیرمجموعسازی قرار نگیرد، منجر به تغییر و تحول در الیه فناوری دولت و دستگاهپیاده

 نخواهد شد.

 کاربردهای مدل 12-2

مدل مرجع فناوری به عنوان یکی از اجزاء چارچوب معماری سازمانی ایران، در طی اجرای 

 عماری سازمانی یا مستقال برای کاربردهای زیر قابل استفاده است:م

 ها، بندی فناوریسازی یک چارچوب و زبان مشترک برای شناسایی و طبقهفراهم

 استانداردها و ابزارهای مرتبط با فناوری اطالعات

 یرایهای اجها و استانداردهای فاوا دولت و ابالغ آن به دستگاهترسیم نقشه جامع فناوری 
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 های مورد استفاده را های اجرایی برای اینکه وضعیت موجود فناوریکمک به دستگاه

ها و کمبودهای وضعیت موجود را استخراج طبق یک الگوی آماده تهیه نموده و شکاف

 نمایند.

 های اجرایی مختلف برای های تحلیلی که در دستگاهجویی در مطالعات و بررسیصرفه

 شودها و استانداردهای فاوا انجام میفناوری بندیشناسایی و طبقه

 ریزی برای کاهشهای اجرایی و در نتیجه برنامههای مشترک در دستگاهشناسایی فناوری 

 ها است.پذیری بین دستگاهها و تضادهای فناوری که عامل اصلی عدم تعاملتفاوت

 های باالدستی مرتبط با مدل مرجع فناوریسیاست 12-3

دل مرجع فناوری و تعیین و انتخاب مصادیق برای هر استاندارد سرویس، عالوه در استفاده از م

 های ذیلهای دولت در زمینهبر اصول ارائه شده در فصل سوم این سند، نیاز است که سیاست

 نیز توسط مخاطبین سند لحاظ گردد. 

 133افزارهاهای دولت در توسعه سفارشی و بومی نرمسیاست  

 131پذیریعاملهای دولت در تسیاست  

 132های دولت در استفاده از سیاستIPv6 

 133های دولت در ارتباط با امنیت و محرمانگیسیاست  

                                                      
133 Customization Development 

131 Interoperability 

132 Internet Protocol version 6 
133 Security and Privacy 
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 134های دولت در استفاده از رایانش سبزسیاست  

 135بازافزارهای متنهای دولت در استفاده از نرمسیاست  

ای فوق توسط ههایی که برای تحقق هر یک از این سیاستها و روشها، شاخصدستورالعمل

های متولی در سطح دولت تهیه شده است باید در فرایند استفاده از مدل مرجع فناوری دستگاه

 در نظر گرفته شود.

 جایگاه مدل در چارچوب معماری سازمانی ایران 12-4

، "چارچوب و متدولوژی"چارچوب معماری سازمانی ایران شامل چهار مولفه)جزء( اصلی 

شود که در می "برنامه ترویج و استقرار"و  "های مرجع بخشیمدل"، "های مرجع ملیمدل"

نشان داده شده است. همانطور که در مشخص است مدل مرجع فناوری که در این  1-1 شکل

شود، یکی از شش مدل مرجع از چارچوب معماری سازمانی گزارش به صورت تفصیلی تشریح می

 ان است.ایر

                                                      
134 Green Computing 
135 Open Source 
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 ایران جایگاه مدل مرجع فناوری در چارچوب معماری سازمانی ۶-۶2 شکل
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 تشریح مدل مرجع فناوری 13

مراتبی از حوزه فناوری، طبقه فناوری و مدل مرجع فناوری از یک ساختار سلسله

بندی شامل چهار حوزه و هفده طبقه است که استاندارد)فناوری( تشکیل شده است. این طبقه

 مشخص شده است. 1-8 شکلسطح اول و دوم آن در 

نماید تا در مرحله بعد هر ، تصویر کالن معماری فناوری دولت را ترسیم میمدل مرجع فناوری

کالن را در قالب جزئیات معماری سازمانی سازی این نقشه دستگاه اجرایی جزئیات و نحوه پیاده

ها و مصادیق قابل سازی نماید. همچنین این مدل به توصیف همه گزینهخود تدوین و پیاده

های گیری برای انتخاب نهایی فناوری یا استاندارد را به دستگاهپردازد و تصمیماستفاده می

 اجرایی و متولیان حوزه فناوری واگذار نموده است.

های مرجع معماری در دیگر های تحلیلی نمونه مدلمدل براساس چندین سال بررسیاین 

 سازی شده است. کشورها و انطباق آن با نیازهای کشور طراحی و سفارشی

 

 حوزه دسترسی و تحویل سرویس

 
 سازی و واسط سرویسحوزه یکپارچه

 
 حوزه چارچوب مؤلفه سرویس

نیازمندی های 
سرویس

اتصاالت متقابل
کانال های 
دسترسی

کانال های تحویل

یکپارچه سازی 
بیرونی

یکپارچه سازی 
داده

یکپارچه سازی 
سرویس/کاربرد

یکپارچه سازی 
فرآیند
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 حوزه زیرساخت و سکوی سرویس

 
 های مدل مرجع فناوری هحوز ۶-۶۹ شکل

ساختار مدل مرجع فناوری در سه سطح حوزه فناوری، طبقه فناوری و استاندارد)فناوری( مطابق 

 تنظیم شده است.  2-8 شکلبا 

 
 ساختار مدل مرجع فناوری 2-۶۹ شکل

 

کند ها پشتیبانی میهر الیه از فناوری که از تحویل، تبادل و ساختِ امن سرویس فناوری: حوزه

های ها و استاندارها را در طبقهشود. هر حوزه، فناوریتوسط یک حوزه فناوری نمایش داده می

 کند و شامل تعدادی طبقه فناوری و استاندارد است. تر تجمیع میمندی سطح پایینوظیفه

نمایش/ واسط مدیریت امنیت مدیریت داده منطق کسب وکار

/  پایگاه داده
ذخیره سازی

مهندسی 
نرم افزار

خدمتگزارها
ی تحویل

/  زیرساخت
سخت افزار

سکوهای 
پشتیبانی

حوزه فناوری

طبقه فناوری طبقه فناوری

استاندارد استاندارد استاندارد

طبقه فناوری
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کنند تر با توجه به نوع فناوری که ارائه میها و استانداردهای سطح پایینفناوری فناوری: طبقه

هر طبقه فناوری شامل یک یا چند  حقیقتشوند. در بندی میهای فناوری دستهدر طبقه

 استاندارد سرویس است.

ریف کنند را تعها و استانداردهایی که از یک طبقه پشتیبانی میفناوری ارد)فناوری(:استاند

به مدل مرجع فناوری برای هر استاندارد،  هادستگاهکند. جهت پشتیبانی از نگاشت بهتر می

 هایی نیز ارائه شده است.مثال
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 حوزه دسترسی و تحویل سرویس 13-1

ای ( شامل مجموعهService Access and Delivery Areaحوزه دسترسی و تحویل سرویس)

های قانونی است که برای پشتیبانی از دسترسی بیرونی، از استانداردها، خصوصیات و نیازمندی

ها و گیرند. طبقههای سرویس مورد استفاده قرار میها و مؤلفهتبادل و تحویل قابلیت

 ست.استانداردهای مربوط به این حوزه در ادامه معرفی شده ا

 (Access Channels)های دسترسیکانال

 کنند. یکهای کاربردی و کاربران آنها را تعریف میهای بین برنامههای دسترسی واسطکانال 

ای از یک کانال دسترسی تواند نمونهمرورگر وب، تلفن هوشمند، تبلت یا هر رسانه دیگری می

 باشد.

 های دسترسیهایی از کانالمثال ۶-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 مرورگر وب

(Web Browser) 

گفته  افزار کاربردینرممرورگر وب به نوعی 

شود که برای دریافت، نمایش و مرور می

مورد استفاده قرار  گستروب جهاناطالعات از 

شناسانه گیرد. هر منبع اطالعاتی با یک می

تواند شود. منبع میشناخته می واخت منبعیکن

، تصویر، ویدئو یا هر نوع اطالعاتی صفحه وبیک 

برای نمایش یک سایت در مرورگر  .دیگری باشد

 Microsoft Internet Explorer (IE) مرورگر

 Microsoftتولید کننده: شرکت 

ینه: به همراه سیستم عامل ویندوز محاسبه هز

 شودمی

مجوز: پروانه اختصاصی و نیاز به مجوز سیستم عامل 

 ویندوز دارد

 OS X, Windowsسیستم عامل: 

 Mozilla Firefoxمرورگر 

 Mozilla تولید کننده: شرکت

 هزینه: رایگان

 MPL 2.0مجوز: 
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 مثال استانداردهای سرویس

آن سایت در نوار  URLوب کافی است که آدرس 

 .آدرس مرورگر تایپ شود

 ,Windows, OS X, Linux, BSD: سیستم عامل

, IOSAndroid 

 Google Chromeمرورگر 

 Googleتولید کننده: شرکت 

 هزینه: رایگان

  Freewareمجوز: 

 ,Windows, OS X, Linuxسیستم عامل: 

IOS, Android 

 Apple Safari مرورگر

 Appleتولید کننده: شرکت 

 هزینه: رایگان

مجوز: پروانه اختصاصی و تجاری، برخی از 

 GNU LGPLهای آن مجوز مؤلفه

 ,Windows, OS X, Linux, BSDسیستم عامل: 

Android, IOS 

 Opera مرورگر

 Opera Softwareتولید کننده: شرکت 

 هزینه: رایگان

 Freewareمجوز: 

 ,Windows, OS X, Linux, BSDسیستم عامل: 

Android, IOS 

 استانداردهای دسترسی وب

(Web Access Standards) 
راهم کردن استانداردهای دسترسی وب جهت ف

دسترسی بیشتر به محتوای وب برای افرادی با انواع 

 Web Content Accessibility)استاندارد 

Guidelines) WCAG 

پذیری وب استاندارد خطوط راهنمای دسترس

(WCAG) گستر توسط کنسرسیوم وب جهان 
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 مثال استانداردهای سرویس

محدودیت در ابزارهای مورد استفاده (ها محدودیت

مورد  )هایی همچون نابیناییمانند موبایل یا معلولیت

ن که بر مبنای ای هاییگاهوبگیرند. استفاده قرار می

استانداردها برپا شده باشند، برای همه کاربران با 

ای یكسان در گونهه توانمندی جسمی، بههرگون

 .دسترس خواهند بود

(W3C)  ارئه شده است. آخرین نسخه این استاندارد

WCAG 2.0 ه چهار اصل قرار است. این نسخه بر پای

منظور فراهم کردن امكان گرفته است که به

دسترسی به محتوای وب ضروری است. همچنین 

کلی قرار  این نسخه بر پایه دوازده خط راهنمای

گرفته است که اصطالحاً به آنها اهداف پایه گفته 

شود که تهیه کننده محتوای وب باید آنها را می

 رعایت نماید.

 یلهای موبادستگاه

(Mobile Devices) 

های محاسباتی هستند که برای انتقال دستگاه

کنند. این اطالعات از امواج رادیویی استفاده می

ها اصطالحاً توجیبی بوده و معموالً دارای یک دستگاه

ها صفحه نمایش هستند. ورودی در این دستگاه

صورت لمسی بوده یا یک صفحه کلید کوچک برای به

 نها تعبیه شده است.این منظور در آ

  (Smart Phone)تلفن هوشمند

های ها و اتصاالت بیشتری نسبت به موبایلویژگی

ها دهد. این ویژگیمعمولی در اختیار کاربران قرار می

 تواند استفاده از اینترنت و پخش موزیک باشد.می

   (Tablet)تبلت

کامپیوترهای شخصی قابل حملی بوده که ورودی 

 .صورت لمسی استهاصلی آنها ب

یابی جهانی دستگاه ناوبری سامانه موقعیت
(GPS) 

های دستگاهی که با گرفتن اطالعات از ماهواره

GPSکند، موقعیت جغرافیایی را محاسبه می. 

 (Pager)پیجر 

یک دستگاه گیرنده رادیویی کوچک است که امكان 

دریافت پیام، توام با دسترسی مداوم یک طرفه را 

 .کندابر فراهم میبرای ک

 (Wearable Computer)کامپیوتر پوشیدنی
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 مثال استانداردهای سرویس

کامپیوتری است که ماننده یک ساعت هوشمند 

هایی مانند مدل کردن شود و در حوضهپوشیده می

فناوری های نظارت بر سالمت، رفتار، سامانه

های کاربرد دارد. سازمان رسانهو توسعه  اطالعات

اکنون به طور و نظامی و بخش بهداشت هم دولتی

روزمره از این کامپیوترهای پوشیدنی استفاده 

 .کنندمی

 Personal Digital)دستیار دیجیتالی شخصی 

Assistant) 

دستگاه کوچک قابل حمل شخصی است که دارای 

است. تقویم، دفتر آدرس الكترونیكی  عاملسیستم

شخصی، ماشین حساب، ارتباط با اینترنت، دوربین 

( از (GPS  یابی جهانیه موقعیتعكاسی و سامان

 .جمله امكانات این دستگاه است

 BlackBerry هایدستگاه

های هوشمند است که توسط کمپانی نوعی از تلفن 

 .شودمیبِری عرضه بِلَک

 همکاری/ ارتباطات

(Collaboration/Communications) 

شامل انواع مختلفی از ارتباطات الكترونیكی است که 

رفته کار گها، مستندات و اطالعات بهدل پیامبرای تبا

شوند. استفاده از این ارتباطات الكترونیكی سرعت می

تحویل اطالعات را افزایش داده و در نتیجه سبب 

 شود.بهبود کارایی می

  Social)های اجتماعیهای شبکهسرویس

Networking Services) 

و  Facebook, Twitterهایی همچون سرویس

YouTube های اجتماعی که برای ساخت گروه

ر ها، محتویات بشوند. در این گروهبرخط استفاده می

ل گذاشته شده تبادها و روابط به اشتراکاساس عالقه

 شود.می

 Groupware افزارهاینرم
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نرم افزارهایی هستند که به گروهی از کاربران کمک 

می کنند تا در امور و فعالیتهای مشترک و مورد 

قه خود فعالیت کنند. این نرم افزارها بیشتر در عال

 های مبتنی بر شبكه های اجتماعیها و پایگاهگاهوب

 .استفاده می شوند

 Short Message Services)سرویس پیام کوتاه 

(SMS)) 

شامل سرویس ارتباط متنی مربوط به تلفن، وب یا 

های های ارتباطی سیار هستند که از پروتكلسیستم

ت های کوتاه بین خطوط ثابندارد برای تبادل پیاماستا

 .کنندیا سیار استفاده می

 Interactive Voice)سیستم تلفن گویا  

Response((IVR)) 

شود که با گرفتن یک به سیستم هایی اطالق می

صوتی فعال شده و از  شدهضبط شماره، یک قطعه

ود، خخواهد با استفاده از صفحه کلید تلفن شنونده می

ای یا *( را وارد کرده تا داده #عدد یا کاراکتری )مثل 

ای از پایگاه داده برای داده درج شده یا دادهدر پایگاه

 .شنوده خوانده شود

 (Voice over IP(VoIP))صدا روی پرتکل اینترنت 

 شود که برای انتقالها گفته میبه گروهی از فناوری

 پروتكلبتنی بر های ماز شبكه ایچندرسانهصدا و 

، تلفن اینترنتی، IPکنند. تلفناستفاده می اینترنت

باند باند و صدا بر روی پهنباند، صدای پهنتلفن پهن

مربوط  VoIPاز جمله مفاهیمی هستند که به 

 .شوندمی
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 Internet Protocol) تلویزیون اینترنتی

elevision (IPTV)T) 

 زا تفادهاس با آن شود که دربه فناوری گفته می

بر روی یک زیرساخت شبكه   (IP)اینترنت پروتكل

رت های تلویزیونی به صوبا پهنای باند وسیع، برنامه

تلویزیون  شود. خدماتدیجیتال ارائه می

 و شودنمی محدود ویدیویی خدمات به فقط اینترنتی

 به دسترسی مانند دیگری موارد از توانندمی کاربران

 استفاده کنند. اینترنتی نیز تلفن و وب

  (Electronic Mail)پست الکترونیکی

 های تولیدروشی است که برای تبادل راه دور پیام

شده یا ذخیره شده بر روی کامپیوتر مورد استفاده 

صورت تواند بهگیرد. پست الكترونیكی میقرار می

های کاربردی مختلف یا دستی توسط برنامه

اسخگوی های پصورت خودکار توسط سیستمبه

 خودکار تولید و ارسال شود.

  (Kiosk)کیوسک

ساختار فیزیكی کوچكی است که شامل یک کامپیوتر 

و صفحه نمایش بوده و اطالعات را به افراد نمایش 

های عمومی ها معموالً در مكاندهد. کیوسکمی

ها در شوند. همچنین از کیوسککار گرفته میبه

ری نیز استفاده های تجاها و نمایشگاهکنفرانس

 شود.می
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 فناوری مربوط به تلفن

(Telephony) 

این فناوری مربوط به انتقال الكترونیكی صدا، فكس 

ر ها به یكدیگز طریق اتصال تلفناو سایر اطالعات 

افزارها، است. این فناوری در حال حاضر به نرم

های کامپیوتری که کار افزارها و شبكهسخت

دهند نیز اطالق انجام می تجهیزات قدیمی تلفن را

 VoIPهایی همچون شود. در این صورت فناوریمی

 توان در این طبقه در نظر گرفت.را می

  (Analogue Telephony)تلفن آنالوگ

ه ها را به شكل اولیسیستم آنالوگ، امواج و سیگنال

های کند. تلفنو کامال ابتدایی ارسال و دریافت می

های ی از شرایط و ویژگیآنالوگ نیز به دلیل پیرو

هایی محدود این فناوری ارتباطی دارای قابلیت

 .هستند

 

 (Digital Telephony)تلفن دیجیتال

سیستم دیجیتال سیگنال صوت را به اعداد صفر و 

کند. این سیستم قادر است هر خطایی یک تبدیل می

دهد را متوجه که در هنگام ارسال و دریافت رخ می

د و این امر سبب بهبود وضوح صدا شده و اصالح کن

 .شودهای دیجیتال میدر تلفن

 های الکترونیکیسایر کانال

(Other Electronic Channels) 
 هایی است که برایشامل سایر استانداردها و پروتكل

های بین های تبادل اطالعات و واسطرسانه

های کاربردی و کاربران مورد استفاده قرار برنامه

 .گیرندمی

  (System to System)سیستم به سیستم

شامل حداقل دو کامپیوتر که بدون دخالت انسان با 

 کنند.ها را تبادل مییكدیگر تعامل داشته و داده

 (Web Services)های وب سرویس

های های وب )در برخی موارد سرویسسرویس

 هایی هستندشوند( سرویسکاربردی هم نامیده می

گزاران وب در دسترس کاربران که از طریق خدمت

 ند.گیرهای متصل به وب قرار میوب یا سایر برنامه

 Uniform Resource)یکسان منبع  آدرس

Identifier(URL)) 

URL  آدرس سراسری اسناد و منابع در شبكه وب

 (//:http)گستر است. قسمت اول این آدرس جهان
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کند از چه نوع پروتكلی استفاده شده مشخص می

ای که منبع در و دامنه IPست و قسمت دوم آدرس ا

 کند.آن قرار دارد را توصیف می
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 (Delivery Channels)های تحویلکانال

یف گیرد را تعرها مورد استفاده قرار میای که برای تحویل سرویسهای تحویل، نوع شبکهکانال

 شود.ها مشخص میتمهای کاربردی و سیسکند. بر این اساس سطح دسترسی به برنامهمی

 های تحویلهایی از کانالمثال 2-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 اینترنت

(Internet) 
ری های کامپیوتای جهانی از شبكهاینترنت سامانه

به هم پیوسته است که کاربر هر کامپیوتر در آن اگر 

تواند از اطالعات سایر شد میمجوز داشته با

 کامپیوترهای متصل به آن استفاده کند.

 

 اینترانت

(Intranet) 
ط های مرتبای خصوصی است که از پروتكلشبكه

کند. برای سازماندهی شبكه استفاده می اینترنتبا 

در حقیقت اینترانت مقیاس بسیار کوچكی از کل 

اینترنت است که بر خالف اینترنت که هیچكس 

مالک آن نیست، یک شبكه خصوصی است. این 

های محلی شبكه از اتصال تعداد زیادی از شبكه

شكل گرفته و منابع و اطالعات یک سازمان را بین 

 گذارد.کارمندان آنها به اشتراک می

 

 اکسترانت

(Extranet) 

اکسترانت یک اینترانت است که به طور کامالً 

رای اینكه ها بخصوصی اداره می شود. اکسترانت
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بتوانند اینترانت را گسترش دهند به کاربران خود 

 های مطمئناجازه می دهند که به اینترنت نیز از راه

 دسترسی داشته باشند.

 نقطه به نقطه

(Peer-to-Peer(P2P)) 

های های نقطه به نفطه کالسی از برنامهدر شبكه

کاربردی وجود دارند که بدون استفاده از سرویس 

کنند و خودمختاری کامل عمل می (DNS)نه نام دام

یا مهمی نسبت به خدمتگزارهای مرکزی دارند. این 

های کاربردی از منابع موجود در اینترنت سود برنامه

برند. در شبكه های نقطه به نقطه کامپیوترها می

هیچ برتری نسبت به هم در ارائه خدمات ندارند، یا 

با یكدیگر به  عبارتی امكانات و منابع خود رابه

های ها، گرهگذارند. در این شبكهاشتراک می

پیوندی، منابع را در میان یكدیگر و بدون استفاده از 

 ند.کنیک سیستم مدیریت متمرکز تقسیم می

 

 شبکه خصوصی مجازی

 (Virtual Private Network(VPN)) 
شبكه خصوصی مجازی به طور عمده برای ایجاد 

الیت ها و یا فعختلف شرکتهای مارتباط بین شعبه

اطالعات در این  .گیردراه دور مورد استفاده قرار می

 نتاینترشبكه از طریق یک شبكه عمومی مانند 

شود اما در عین حال با استفاده از جا میجابه

های امنیتی این ارتباط اختصاصی باقی الگوریتم

 ماند.می
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 شبکه ملی اطالعات

(National Internet Network (NIN)) 

 مانندهای دیگری که با نام شبكه ملی اطالعات،

اینترنت ملی، اینترانت ملی ایران و شبكه ملی 

سعه ای برای توشود، پروژهاینترنت نیز شناخته می

است.  امن و پایدار ملی در ایران شبكه زیرساخت

قانون  ۶۴ماده  ۲طبق تعریف مصوب در تبصره 

رای عالی فضای و مصوبه شو برنامه پنجم توسعه

ای شبكه ملی اطالعات کشور، شبكه" مجازی

 ،هابه همراه سوئیچ  (IP)اینترنت پروتكلمبتنی بر 

که است به صورتی ایو مراکز داده هامسیریاب

های دسترسی داخلی و أخذ اطالعاتی که درخواست

 وجهشوند به هیچداخلی نگهداری می در مراکز داده

نشود و امكان ایجاد  ابیاز طریق خارج کشور مسیری

و خصوصی و امن داخلی در آن  های اینترانتشبكه

 ".فراهم شود

 

شبکه علمی کشور )شبکه ملی تحقیقات و 

 آموزش(

(National Research and Education Network 
(NREN)) 

کلیه ه کای مستقل است شبكه علمی کشور، شبكه

گر یها و مراکز علمی و پژوهشی را به یكددانشگاه

 هایمتصل کرده و امكان اتصال به سایر شبكه

علمی معتبر جهانی از جمله شبكه علمی اروپا را دارا 

های علمیه و مراکز علمی ها، حوزهباشد. دانشگاهمی

 یید وزارتأو پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد ت
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علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و 

ز شبكه هستند. ا آموزش پزشكی، مشترکین این

تسهیالت این شبكه جستجوی منابع دانشگاهی و 

توانند از این علمی پژوهشی است و کاربران می

 این .طریق منابع مورد نیاز خود را جستجو کنند

ها، ها، دانشگاهشبكه اطالعات مربوط به کتابخانه

های های تحقیقاتی در حال انجام، بانکپروژه

ی کشور را در اختیار اطالعاتی، پژوهشی و آمار

 .دهدکاربران قرار می

  (Service Requirements)های سرویسنیازمندی

کاربردی، سیستم یا سرویس را تعریف  های ضروری یک برنامههای سرویس، جنبهنیازمندی

 های قانونگذاری، کارایی و میزبانی باشد.تواند شامل جنبهها میکند. این نیازمندیمی

 های سرویسهایی از نیازمندیمثال ۹-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 قانونگذاری/ پذیریش

(Legislation/Compliance) 

نیازهایی که از طرف دولت برای یک برنامه پیش

 .کاربردی، سیستم یا سرویس تعریف شده است

 ource)(Open Sباز های متنسیاست

باز که از سوی افزارهای متنهای مربوط به نرمسیاست

های دولتی در نظر گرفته شده دولت برای کلیه دستگاه

 .است

 Customization)افزاربومی نرم توسعه سفارشی و

development)  
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های مربوط به توسعه سفارشی و بومی سیاست 

زارها افرمهای اجرایی برای توسعه نافزارها که دستگاهنرم

 باید از آنها تبعیت کنند.

  IPv6های سیاست

مربوط به استراتژی در نظر گرفته شده برای انتقال به 

IPv6 های دولتی نیاز شود که در آن کلیه دستگاهمی

ها و تجهیزاتشان را به سمت استفاده از است که سیستم

IPv6 .انتقال دهند 

 lity) (Interoperabiپذیریهای تعاملسیاست

پذیری به کارگرفته شده توسط مربوط به چارچوب تعامل 

پذیری در شود. این چارچوب مربوط به تعاملدولت می

کار و فناوری است. این وابعاد اطالعات، فرایندهای کسب

های الزم جهت چارچوب اصول، استانداردها و متدولوژی

کند. چارچوب های یكپارچه را فراهم میارائه سرویس

پذیری پذیری خود شامل سه چارجوب تعاملعاملت

 کار ووپذیری فرایندهای کسباطالعات، چارجوب تعامل

 .شودپذیری فناوری میچارجوب تعامل

 Web)های دسترسی به محتوی وبسیاست

Content Accessibility)  

مربوط به استفاده دولت از راهنمای دسترسی به محتوی 

دن دسترسی بیشتر به جهت فراهم کر (WCAG)وب 

ها )محدودیت محتوای وب برای مردم با انواع محدودیت

در ابزارهای مورد استفاده مانند موبایل یا انواع معلولیت( 

شود که رعایت آنها در آماده سازی محتوای وب بسیار می

 .مهم است
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  (Security)امنیتهای سیاست

 ها را درهشود که دادهایی میها و رویهمربوط به سیاست

 ، استفاده، تغییر، کشف و تخریب غیرمجازمقابل دسترسی

 کند.محافظت می

  (Privacy)های محرمانگیسیاست

هایی مربوط به سیاست از استفاده از پروتكل 

 P3P (Platform for Privacy Preferencesهمچون

Project) دهد در زمان است که به کاربران اجازه می

گرها کنترل بیشتری بر روی اطالعات استفاده از مرور

 شخصی خود داشته باشند. 

 شناسایی یگانه

(Single Sign-on (SSO)) 

روشی برای احراز هویت کاربران جهت دسترسی 

های امن گاههای کامپیوتری یا وببه برنامه

است. در این روش از خدمتگزارهای مرکزی 

 شود که در دسترسشناسایی یگانه استفاده می

های مربوطه قرار گاههای کامپیوتری و وبنامهبر

گیرند. با این روش کاربر فقط یک بار بر روی می

گاه رمزعبور خود را وارد کرده و بعد از آن یک وب

ده هایی که از شناسایی یگانه استفاگاهبه بقیه وب

کنند دسترسی خواهد داشت و الزم نیست می

 کند.رمزعبور خود را بیش از یک بار وارد 

 (Web SSO)شناسایی یگانه وب 

شناسایی یگانه وب برای امن کردن دسترسی در 

های مبتنی بر وب طراحی شده است. با احراز معماری

هویت کاربر در شناسایی یگانه وب، کاربر به کلیه منابع 

 وب که برای آن مجاز است دسترسی پیدا خواهد کرد. 

 SO)(Enterprise Sشناسایی یگانه سازمانی 

شناسایی یگانه سازمانی همانند شناسایی یگانه وب بوده 

های کاربردی غیر وبی سازمان را با این تفاوت که برنامه

دهد. بر خالف شناسایی یگانه وب این نیز  پوشش می

ر های کاری دارد. اگروش نیاز به توسعه بر روی ایستگاه

ه تکار گرفهای کاربردی بهچه این روش برای همه برنامه

شود ولی شناسایی یگانه وب به لطف قوانینی که دارد می

سطح امنیت باالتری را نسبت به این روش فراهم 

 کند.می
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 (Federated SSO)شناسایی یگانه متحد 

شناسایی یگانه متحد مشابه شناسایی یگانه وب بوده ولی 

تری دارد. معموالً در این نوع شناسایی از مفهوم گسترده

استفاده شده و این امكان  SAMLو زبان  SOAPپروتكل 

شود که یک کاربر با توجه به نقشی که در یک فراهم می

سازمان دارد یک بار شناسایی شده و بدون شناسایی 

های متحد شده و مطمئن دسترسی گاهمجدد به تمام وب

 .پیدا کند

 (Mobile SSO)وبایل شناسایی یگانه م

انه ظایف شناسایی یگشناسایی یگانه موبایل، کلیه و

های موبایل فراهم سازمانی، متحد و وب را برای دستگاه

ای ههای کاربردی سیستمکرده و دسترسی به برنامه

های موبایل را امن اطالعاتی سازمان از طریق دستگاه

 کند. می

 میزبانی

(Hosting) 
گاه دسترسی به یک وبسرویسی است که قابلیت

ین کند. اراهم و مدیریت میکاربردی را فیا برنامه

سرویس معموالً بر اساس یک توافق سطح 

شود. میزبان معموالً ارائه می  (SLA)سرویس

شامل یک خدمتگزار است که دارای پشتیبانی 

شبكه، برق پشتیبان، حافظه پشتیبان، 

پذیری خطا و متعادل نمودن بار ترافیكی تحمل

 است.

 (Internal Hosting)میزبانی داخلی 

 های کاربردی درها یا برنامهگاهر این حالت میزبانی وبد

گیرد. سازمان مسئول درون یک سازمان صورت می

و  گاهدسترسی وبنگهداری، پشتیبانی و قابلیت

 کاربردی خواهد بود.برنامه

 (External Hosting)میزبانی خارجی 

کاربردی به یک فراهم یا برنامه گاهدر این حالت یک وب

ها ISPشود. سپاری میشده بروننده سرویس مدیریتکن

 هایی از میزبان خارجی هستند. ها نمونهASPو 



 5۶۹  تشریح مدل مرجع فناوری:  سیزدهمفصل 

 

 مثال استانداردهای سرویس

Internet Service Provider (ISP) کننده یا فراهم

های ها و برنامهگاهسرویس اینترنت، امكان میزبانی وب

 کند. کاربردی را فراهم می

Application Service Provider (ASP)  یا

 افزاریهای نرمکننده سرویس کاربردی، سرویسهمفرا

 کند.را بر روی شبكه ارائه می

 (Interconnections)اتصاالت متقابل

تری های کامپیوهای ارتباطی است که بر روی شبکهای از پروتکلاتصاالت متقابل شامل مجموعه

کاربرد، انتقال و اینترنت ها در سه الیه گیرند. این پروتکلو اینترنت مورد استفاده قرار می

ها در دسترس قرار ها و اطالعاتی که از طریق دایرکتوریبندی شده و قالب و ساختار دادهدسته

کند.شوند را تعریف میگیرند یا از طریق ارتباطات مبادله میمی
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 های الیه کاربردپروتکل

(Application Layer Protocol) 
، شامل TCP/IPهای الیه کاربرد در مدلپروتكل

هایی است که در حوزه ارتباطات تمام پروتكل

پرداش در سرتاسر شبكه پروتكل -به-پردازش

های الیه ند. پروتكلگیرقرار می (IP) اینترنت

کاربرد تنها ارتباطات را استانداردسازی کرده و 

برای برقراری ارتباطات میزبان به میزبان از 

این  .برندبهره می الیه انتقالهای پروتكل

کنند ها را تعریف نمیها چگونگی کاربردپروتكل

هایی را که کاربردها به آنها نیاز بلكه سرویس

الیه ، دو OSI. در مدلکننددارند معرفی می

الیه بین الیه کاربرد و  الیه نمایشو  نشست

های الیه کاربرد در این قرار دارد و پروتكل انتقال

های مدل عملیات بیشتری نسبت به پروتكل

را باید در نظر  TCP/IP الیه کاربرد در مدل

 بگیرند.

 

   DNS ( Domain Names System)پروتکل

ت گذاری اسمراتبی نامیک سیستم سلسه DNSسیستم 

ه ها یا هر منبع دیگری که بکه برای کامپیوترها، سرویس

شبكه اینترنت یا یک شبكه محلی متصل است استفاده 

را  IPباید آدرس  وبگاهشود. برای وارد شدن به یک می

توان به دشوار است. می IPبدانیم. به خاطر سپردن آدرس 

اده کرد. برای هر استف های دامنهنام، از IPجای آدرس 

 شود. مثالً آدرسیک نام دامنه در نظر گرفته می IPآدرس 

IP  است. با استفاده از  173.194.33.104 گوگلوبگاه

توان از نام برای دسترسی به گوگل، می DNSسیستم 

 .استفاده کرد  www.google.com  دامنه آن یعنی

 (Dynamic Host Configuration Protocol)پروتکل

CPDH  

 IPهای است که برای اختصاص پویای آدرس پروتكلی

یرد. هر گها بر روی شبكه مورد استفاده قرار میبه دستگاه

تواند برای اتصاالت مختلف به شبكه، دستگاه می

های مختلفی دریافت کند. با استفاده از این آدرس

به شدت کاهش یافته  مدیریت سیستمپروتكل، حجم کار 

توانند با حداقل تنظیمات و یا بدون ها میو دستگاه

 .تنظیمات دستی به شبكه متصل شوند



 5۶5  تشریح مدل مرجع فناوری:  سیزدهمفصل 

 

 مثال استانداردهای سرویس

 FTP (File Transfer Protocol)پروتکل

های هها بر روی شبكپروتكلی است که برای انتقال فایل

TCP/IP عنوان مثال گیرد. بهمورد استفاده قرار می

بر روی  FTPرا با استفاده از پروتكل  HTMLصفحات 

کنیم. پروتكل های مورد نظر بارگذاری میخدمتگزار

FTPS نیز در اصل همان پروتكل FTP با گواهینامه SSL 

است که در آن برای کنترل کانال و باز کردن یک ارتباط 

 SSL برای انتقال اطالعات نیاز به یک گواهینامه امن

  خواهد بود.

 SFTP (Secure File Transfer Protocol)پروتکل

دستورات و  SFTP در پروتكل FTP لبرخالف پروتك

شوند. با این پروتكل از آشكار اطالعات رمزنگاری می

های عبور و اطالعات حساس بر روی شبكه شدن رمز

 شود.جلوگیری می

 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)پروتکل

د شود که برای ایجابه پروتكلی گفته می HTTP پروتكل

داده ها بین خدمتگزار و مشتری  ارتباط، دریافت، و ارسال

برای  TCP/IPشود. این پروتكل از پروتكل استفاده می

د. طریقه کنایجاد پلی بین خدمتگزار و مشتری استفاده می

کار ارتباط مشتری با خدمتگزار، با استفاده از 

ها، از طریق به این ترتیب است که داده  HTTPپروتكل

و مشتری رد و بدل  های اطالعاتی، بین خدمتگزاربسته

 ای به سمتشود. به این ترتیب که برای ارسال دادهمی

های کوچكتری شكسته مقصد، در ابتدا، داده، به بخش

شود و سپس از هر کدام به سمت مقصد و با ترتیب می
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 الزم به ذکر است که پروتكل .مشخص ارسال می شوند

TCP/IP که در پروتكل HTTP   مورد استفاده قرار

ها و تضمین ارسال آنها را به عهده یرد، امنیت دادهگمی

 .گرفته است

 (Hyper Text Transfer Protocol Secure)پروتکل

HTTPS 

برای دسترسی امن به خدمتگزار وب مورد استفاده قرار 

در آدرس  HTTPجای به HTTPSگیرد. قرار دادن می

URL ها به یک شماره پورت امن شود که پیامسبب می

است هدایت  08فرض وب که جای شماره پورت پیشبه

شوند. پس از آن نشست با استفاده از یک پروتكل امنیتی 

 شود.مدیریت می
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و  IMAPهای سرویس پست الکترونیکی پروتکل

POP3 

های پست POP3 (Post Office Protocol)در پروتكل 

خدمتگزار پست الكترونیكی به روی  الكترونیكی از

طور کامل دانلود شده و پس از آن کاربر ربر بهکامپیوتر کا

عبارتی یک فناوری غیربرخط به مطالعه آنها می پردازد. به

  .آیدبه حساب می

 IMAP   (Internet Message Access پروتكل

Protocol) در  کاربرد های الیهیكی از پروتكل

است که امكان دریافت پست الكترونیكی   TCP/IPمدل

کند. این پروتكل به کاربران ا فراهم میاز خدمتگزار ر

 های موجود درپست الكترونیكی اجازه می دهد به پست

خدمتگزار پست الكترونیكی راه دور دسترسی داشته  یک

های پست الكترونیكی را در برنامه نسخه   IMAP .باشند

رخالف کند, و بپست الكترونیكی مشتری نگهداری نمی

های موجود در سخه، نPOPشیوه عملكرد پروتكل

 های اصلی شناختهعنوان نسخهخدمتگزار هستند که به

 ها بهتنها اقدام به نمایش پست IMAPشوند. پروتكل می

کند. زمانی که درخواست کاربران در سطح شبكه می

ماً از ها مستقیشود، فایلمشاهده پست الكترونیكی می

 نروی بانک اطالعاتی خدمتگزار پست الكترونیكی نشا

همچنین امكاناتی را جهت    IMAP .شودداده می

همگامی با خدمتگزار برای کاربران غیربرخط فراهم 

 کند.می

 IRC (Internet Relay Chat)پروتکل
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 های اینترنتیپروتكلی برای چت و برگزاری کنفراس

برای گفتگوهای گروهی طراحی شده  IRC است. پروتكل

هایی به نام کانال صورت عمومی در محلو گفتگوها به

های گروهی و برگزاری گیرد، عالوه بر بحثانجام می

کنفراس، از این پروتكل برای ارتباط خصوصی )دو نفره( 

 توان بهره گرفت.و انتقال اطالعات نیز می

 (Lightweight Directory Access Protocol)پروتکل

LDAP 

روزرسانی پروتكلی است که برای دسترسی و به

مورد استفاده  شدههای( توزیعهای )دایرکتوریفهرست

و  هاای از پروتكلگیرد. این پروتكل مجموعهقرار می

ده شهای توزیعها، برای دسترسی به اطالعات شاخهروش

 X.500 از استانداردهای موجود در LDAPاست. پروتكل 

پشتیبانی  TCP/IPاز  X.500کند و بر خالف پیروی می

تفاده از اینترنت مفید است. کند که برای اسمی

است و به همین دلیل  X.500 تر ازسبک  LDAPپروتكل

شود. این پروتكل نیز گفته می X.500 Lite گاهی به آن

 (IETF)کارگروه مهندسی اینترنت  توسط 0998در سال 

در پست الكترونیكی را  X.500 عرضه شد، تا پیاده سازی

 آسان نماید.

nternet Mail Extensions) (Multipurpose Iپروتکل

MIME 

ای از های چندرسانهبرای ارسال داده MIMEپروتكل 

های غیراَسكی به کار یا دیگر قالب قبیل تصویر و صدا

ها، عامل کاربر باید منظور ارسال این گونه دادهرود. بهمی

 شامل سرآیندهای اضافی باشد.
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 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)پروتکل

پروتكلی ساده و در عین حال مهم و اساسی برای انتقال 

است. این اصطالح از آن رو به کار  الكترونیكی پست

یكی های پست االكترونرود که نسبت به سایر پروتكلمی

فقط به   SMTPکند. پروتكلقبلی بسیار ساده عمل می

نام کاربری و دامنه نیاز دارد تا مستقیم پیغام را به سمت 

یک پروتكل   SMTPپروتكل مسیریابی کند.گیرنده 

ارسال است و برای دریافت مناسب نیست، به همین دلیل 

از  SMTP جایهای الكترونیكی بهبرای دریافت پست

استفاده  POP3و  IMAPهای دریافت مثل پروتكل

دهد که این اجازه را می ESMTPپروتكل  .شودمی

تعریف و  SMTPای بر روی پروتكل های توسعهسرویس

 ثبت شود. 

 (Simple Network Management Protocol)پروتکل

SNMP 

این پروتكل امكان نقل و انتقال اطالعات مدیریتی را بین 

این پروتكل توانایی مدیریت  کند.عناصر شبكه ایجاد می

و پیدا کردن مشكالت و حل آنها را در شبكه برای مدیران 

این  ۲و 0خه های مشكل بزرگی که در نس .کندمهیا می

پروتكل وجود دارد این است که اطالعات بر روی بستر 

ای غیر رمز شده ارسال می شود که این نكته برای شبكه

 .که حساسیت اطالعات آن باالست، بسیار خطرناک است

های پذیریبر روی حل آسیب  تمرکز ۳در نسخه 

ه آن های امنیتی بهای قبلی بوده است. لذا قابلیتنسخه

 .فزوده شده استا
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 RIP (Routing Information Protocol)پروتکل

ست های مسیریابی در شبكه اترین پروتكلیكی از قدیمی

کند. این های کوچک به خوبی کار میکه در شبكه

های بزرگ با تعداد بسیار زیادی پروتكل برای شبكه

 باشد.مسیریاب مناسب نمی

 BGP (Border Gateway Protocol)پروتکل

پروتكل مسیریابی که برای تبادل اطالعات مسیریابی 

های مختلف بر روی یک شبكه به مربوط به مسیریاب

ر روی ها برود و سبب بهبود کارایی مسیریابی دادهکار می

 RFC 1771شود. این پروتكل بخشی از پروتكل شبكه می

ن های خود بیاست. این پروتكل برای ردوبدل کردن پیام

 رایبرد و بها از یک اتصال قابل اعتماد بهره میمسیریاب

 کند.استفاده می 0۷9و پورت  TCP این کار از پروتكل

 OSPF (Open Shortest Path First)پروتکل

است  (IGP) دروازه داخلیمسیریابی  پروتكلیک 

متعلق به  هایمسیریابواطالعات مسیریابی را تنها بین 

پروتكل  این .کندع میتوزی (AS) سیستم خودمختار یک

ای از تولیدکنندگان توسط مجموعه بوده واستاندارد باز 

ین در ا .شبكه از جمله شرکت سیسكو ایجاد شده است

ترین پروتكل از الگوریتم دایجسترا برای پیداکردن کوتاه

 مسیر استفاده شده است.

 SSH (Secure Shell)پروتکل

عات با ادل اطالیک پروتكل اینترنتی است که امكان تب 

استفاده از یک کانال امن را بین دو دستگاه متصل در 

 کند.شبكه ایجاد می
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 Telnetپروتکل

های شبكه است که در اتصاالت اینترنت یكی از پروتكل

 Telnet گیرد. ازهای محلی مورد استفاده قرار میو شبكه

شود. این برای مكالمه دو سیستم با هم استفاده می

ت و های شبكه استرین استانداردی از قدیمیپروتكل یك

 گردد.باز می 09۴9پیدایش آن به سال 

 Directory Services (X.500)پروتکل 

سازی و یک سرویس شبكه است که وظیفه ذخیره

یک  منابعو  کاربرانمربوط به  اطالعاتدهی سازمان

را به عهده داشته و به مدیر شبكه این امكان را  شبكه

که دسترسی کاربران به منابع شبكه را مدیریت دهد می

عنوان یک الیه محافظ بین کاربران نماید. در عین حال به

با استفاده از این  .کندو منابع مشترک شبكه عمل می

منابع شبكه را  فیزیكیسرویس کاربر نیاز ندارد تا آدرس 

به خاطر بسپارد، چرا که تنها نام منبع کافی است تا محل 

 شود. آن مشخص

  X.400پروتکل 

های دهی و انتقال پستبرای آدرس IUTو  ISOاستاندارد 

ر های انتقال دالكترونیكی است. این استاندارد از روش

TCP/IP ،dial-up ،Ethernet  وX.25 ند.کپشتیبانی می 

 WAP (Wireless Application Protocol)پروتکل

م این سییهای بپروتكلی است که به کاربران دستگاه

های صورت امن به محتوا، برنامهدهد که بهامكان را می

های موجود در اینترنت، اینترانت یا کاربردی و سرویس

اکسترانت دسترسی پیدا کرده و با آن تعامل داشته باشد. 
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اتحادیه استانداردهای باز موبایل  WAPمرجع استاندارد 

(OMA) .است 

 rotocol) SIP(Session Initiation Pپروتکل 

SIP گذاری است که توسط کارگروه یک پروتكل نشانه

استاندارد شده است. از این  (IETF)مهندسی اینترنت 

توان برای کنترل جلسات ارتباطی مانند پروتكل می

استفاده  IPهای صوتی و تصویری بر روی بستر تماس

تواند جلسات دونفره و چندنفره را کرد. این پروتكل می

 و اصالح کرده و آنها را به اتمام برساند.ایجاد 

 SOAP (Wireless Application Protocol)پروتکل

)دسترسی آسان به اشیاء( پروتكلی است  SOAPپروتكل 

در میان  XMLهای مبتنی بر که برای تبادل پیغام

ن گیرد. ایهای کامپیوتری مورد استفاده قرار میشبكه

و  HTTPلب از پروتكل ها اغپروتكل برای انتقال پیام

SMTP عبارت دیگر، کند. بهاستفاده میSOAP  فراخوانی

را برای  HTTP/XMLمبتنی بر  (RPC)رویه راه دور 

 کند.ها فراهم میسرویسوب

 H.323پروتکل

عنوان به ای از پروتكلها است و این پروتكل مجموعه

( ITUای سازمان بین المللی ارتباطات )استاندارد رسانه

برای انتقال صدا و تصویر از طریق پروتكل اینترنت 

شود. این استاندارد چندین پروتكل از استفاده می

برای تبادل  H.245 برای سیگنالینگ، Q.931 جمله

کند. ها را ترکیب میبرای کنترل نشست  RAS12  و  پیام

H.323 ها دهی کنترل تماساولین استاندارد در آدرس
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های صدای شرکت ی دروازهاست که تمام VoIP در

 کنند. سیسكو از آن پشتیبانی می

 های الیه انتقالپروتکل

(Transport Layer Protocol) 
های ارتباطی های انتقال، سرویسپروتكل

های کاربردی میزبان به میزبان را برای برنامه

ی از پشتیبان لها شامکند. این سرویسفراهم می

رل کنت، یت اطمینانقابل، گرااتصال جریان داده

 سازی است.و تسهیم جریان

   TCP (Transmission Control Protocol)پروتکل

اطمینان از صحت ارسال  TCPمهمترین وظیفه پروتكل 

ی گرا نامیده ماطالعات است این پروتكل اصطالحاً اتصال

شود. علت این امر ایجاد یک ارتباط مجازی بین 

بعد از ارسال اطالعات کامپیوترهای فرستنده و گیرنده 

هایی از این نوع، امكانات بیشتری را است. پروتكل

منظور کنترل خطاهای احتمالی در ارسال اطالعات به

فراهم نموده ولی بدلیل افزایش بار عملیاتی سیستم 

عنوان به TCP کارایی آنان کاهش خواهد یافت. از پروتكل

که تیصورشود. در یک پروتكل قابل اطمینان نیز یاد می

درستی دراختیار گیرنده قرار های اطالعاتی بهبسته

 ماید.ننگیرند، فرستنده مجدداً اقدام به ارسال اطالعات می

   UDP (User Datagram Protocol)پروتکل

بدون   صورتبه TCP بر خالف پروتكل UDPپروتكل 

اتصال  است. بدیهی است که سرعت پروتكل فوق نسبت 

بوده ولی از نظر کنترل خطا امكانات الزم سریعتر  TCP به

را ارائه نخواهد داد. بهترین جایگاه استفاده از پروتكل فوق 

در مواردی است که برای ارسال و دریافت اطالعات به 

  سطح باالیی از اطمینان نیاز نداشته باشیم.

 (Datagram Congestion Control Protocol)پروتکل

DCCP   

 .کنترل ازدحام دیتاگرام است DCCPکار پروتكل 
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 (Stream Control Transmission Protocol)پروتکل

SCTP 

 TCPهای های پروتكلترکیبی از ویژگی SCTPپروتكل 

گرا است و مانند پیام UDPدهد. همانند را ارائه میUDP و

TCP  ها وکنترل ازدحام را تضمین انتقال به ترتیب پیام

 کند.می

 e Reservation Protocol) RSVP(Resourcپروتکل

عنوان یک پروتكل سیگنالینگ برای به RSVP پروتكل

 .رزرو منابع در اینترنت استفاده می شود

 های الیه اینترنتپروتکل

(Internet Layer Protocol) 

و  هاپروتكلای از متدها، الیه اینترنت مجموعه

مشخصاتی است که برای انتقال بسته ها از 

این  رود.دأ تا میزبان مقصد به کار میمیزبان مب

که توسط  پیآیعمل با استفاده از آدرس 

برای همین منظور تعریف شده  پروتكل اینترنت

های الیه اینترنت شود. پروتكلاست، انجام می

کنند. استفاده می پیآی های مبتنی براز بسته

هایی نیست که الیه اینترنت شامل پروتكل

ی شبكه محلی را تعریف ارتباط بین نودها

 الیه پیوندها در کنند. اینگونه پروتكلمی

 اند.گنجانده شده

 

 (Internet Protocol (IP))پروتکل اینترنت 

پروتكل اینترنت مهمترین قراردادی است که برای مبادله 

های اینترنتی وجود دارد. این قرارداد اطالعات در شبكه

ه ترنت است و وظیفدهنده اینترین قرارداد شكلبنیادی

های اطالعاتی را در گذر از مرزهای مسیردهی بسته

 TCPز ها را اها به عهده دارد. پروتكل اینترنت. بستهشبكه

گرفته و سرآیندهای خود را به آن اضافه کرده و یک 

مكن دهد. این پروتكل مدیتاگرام به الیه پیوند تحویل می

ال ر واحد انتقها را برای پشتیبانی از حداکثاست بسته

(Maximum Transmission Unit (MTU))  تكه تكه

و اولین  چهارمین بازبینی پروتكل اینترنت IPv4کند. 

ای است که به گستردگی به کارگرفته شد. نسخه نسخه

که دارای فضای  (IPv6) ششم پروتكل اینترنت

دهی بسیار باالیی است قرار است که جای نسخه آدرس

 رنت را بگیرد. چهارم پروتكل اینت
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  IPSECپروتکل 

 هایها که برای تبادل امن بستهای از پروتكلمجموعه

IP گیرد. پروتكل مورد استفاده قرار می(IP SECURITY) 

IPSEC د و از کناز دو حالت تونل و انتقال پشتیبانی می

ها و کلیدهای عمومی برای احراز هویت و نامهگواهی

 ند.کها استفاده میگیرندهها و اعتبارسنجی فرستنده

  (ICMP) پروتکل

 Internet Control Message)پروتكل 

Protocol)ICMP بسته های اصلی یكی از پروتكل

است. مهمترین کاربرد این پروتكل  های اینترنتپروتكل

کامپیوترهای متصل به شبكه، ارسال  هایعاملدر سیستم

مورد  های خطا است. در دسترس نبودن سرویسپیام

ای درخواست و غیرفعال بودن میزبان یا مسیریاب نمونه

برای پروتكل اینترنت نسخه  ICMP.  ها استاز این پیام

۶ (IPv4)  با نامICMPv4  و برای پروتكل اینترنت نسخه

 .شودشناخته می ICMPv6با نام  ۴

 

   IGMP پروتکل

 IGMP  (Internet Group Managementپروتكل 

Protocol) ام پروتكلی است که در الیه دوم مدلن 

TCP/IP شود. این پروتكل مدیریت لیست استفاده می

را TCP/IP، در یک شبكه IP Multicasting اعضاء برای 

یک پیام را برای  Multicastingبر عهده دارد. فرآیند 

 multicast گروهی انتخاب شده از گیرندگان که گروه
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لیست   IGMP تكلکند پروشود ارسال مینامیده می

 .کندگیرندگان را نگهداری می
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 سازی و واسط سرویسحوزه یکپارچه 13-2

شامل   (Service Interface and Integration Area)سازی و واسط سرویسحوزه یکپارچه

ها، استانداردها و خصوصیاتی است که چگونگی اتصال داخلی ها، متدولوژیای از فناوریمجموعه

ه هایی است ککنند. این حوزه همچنین شامل روشهای سرویس را تعیین میو بیرونی به مؤلفه

 شوند.های پشتیبان و کاربردی متصل میها از طریق آنها به سایر سیستممؤلفه

 (Process Integration)سازی فرایندیکپارچه

 هایی است که درها و روشسازی فرایند شامل ابزارها، استانداردها، پروتکلیکپارچه

 گیرند.کار مورد استفاده قرار میوسازی فرایندهای کسبیکپارچه

 سازی فرایندهایی از ابزارها و استانداردهای یکپارچهمثال 5-۶۹جدول 

 مثال استانداردهای سرویس

 وکارمدیریت فرایند کسب

(Business Process Management (BPM)) 

 ایردهگست سطح شامل کاروکسب فرایند مدیریت

 و است فرایندها مدیریت وظایف سازیپیاده از

 سازی،پیاده طراحی، هایجنبه همه تواندمی

 ارخودک) کار و کسب فرایندهای مدیریت و نظارت

 رایندف مدیریت ابزارهای. بگیرد بر در را( دستی یا

 ا،یندهفرا مدلسازی شامل توانندمی کاروکسب

 سازییكپارچه کاری، هایگردش سازییكپارچه

 دها،فراین بالدرنگ نظارت فرایندها، اتوماسیون و

 بهبود و اجرا تحلیل، کار،وکسب داشبوردهای

 دنبال هب که هاییسازمان بنابراین. باشند فرایندها

 فرایندهای بهینه مدیریت کار،وکسب داشبورد

(XML Process Definition Language) XPDL 

XPDL زبان تعریف فرایند به( صورتXML یک فرمت )

در سال  WfMCاستاندارد است که توسط کنسرسیوم 

مطرح گردید و هدف آن فراهم نمودن امكان  ۲880

 ین محصوالتوکار بتبادل تعاریف فرایندهای کسب

های مدیریت کار و همچنین دستگاهدهنده گردشارائه

ذخیره و انتقال  XPDL وکار است. هدففرایندهای کسب

به یک ابزار طراح فرآیند اجازه   XPDLفرآیند است.

دهد تا فرآیند را در فایلی ذخیره نموده و طراح فرآیند می

 ددیگر آن را فراخوانی نماید و نمادهای مخصوص به خو

 را نمایش دهد.

XML –Wf  
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 کاروکسب دهایفراین مستمر بهبود و کاروکسب

 .کنندمی استفاده ابزارها این از هستند

یكی از استانداردهای مربوط به مدیریت فرایند 

سازی و اتصال کار است که در یكپارچهوکسب

رود. این استاندارد کار میهای کاری با هم بهگردش

 .توسعه یافته است WfMC توسط کنسرسیوم 

(Business Process Model & Notation) BPMN 

ای استاندارد برای ها و شیوهئم، نشانهای از عالمجموعه

کار است و یكی از وسازی فرایندهای کسبمدل

کار وهای اصلی در مدیریت فرایندهای کسبابزار

 ۲800در سال  BPMN 2.0شود. نسخه محسوب می

 ارائه شده است. OMGتوسط گروه 

(Business Process Execution Language) BPEL 

که عموماً  WS-BPEL (Web Services BPEL)زبان 

شود، زبان اجرای فرایندهای شناخته می BPELعنوان به

ها در کار است که  جهت توصیف کنشوکسب

رد ها موسرویسکار با استفاده از وبوفرایندهای کسب

عبارت دیگر اطالعات فرایندها گیرد. بهاستفاده قرار می

صادر و وارد  هاسرویسبا استفاده از واسط وب BPEL در

استاندارد سازمان پیشبرد   BPELگردد. زبانمی

بوده و  (OASIS)استانداردهای اطالعاتی ساختیافته 

است که سیستم مدیریت فرایندهای   XMLمبتنی بر

این  .تواند با آن فرایندها را اجرا کندکار میوکسب

 Web)های وب استاندارد در همنواسازی سرویس

Service Orchestration(WSO)) رود.به کار می 
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(Business Activity Monitoring) BAM 

BAM کار( این امكان را به و)نظارت فعالیت کسب

دهد که فرایندهای کار میومدیریت فرایند کسب

 آمدهوکار را نظارت کند، خطاها و موارد خاص پیشکسب

 صورت بالدرنگ ازوکار را شناسایی نموده و بهدر کسب

 گیری نماید.گزارشآنها 

 نظارت فعالیت کسب و کار

(Business Activity Monitoring (BAM)) 

کار( و)نظارت فعالیت کسب BAMبا استفاده از 

ها شود که سازماناین امكان فراهم می

وکارشان را نظارت کنند، خطاها فرایندهای کسب

وکار را شناسایی آمده در کسبو موارد خاص پیش

گیری صورت بالدرنگ از آنها گزارشنموده و به

اجرای فرایندها را پیگیری  نحوه BAMنمایند. 

کرده و با تولید گزارشات مبنی بر موفق بودن یا 

های نبودن فرایندها باعث مدیریت بهتر فعالیت

وکار را گردد، سوددهی تراکنش کسبموجود می

کند و بروز خطر را تا حد امكان کاهش ضمانت می

از  BAMدر برخی از ابزارهای  .دهدمی

های هوشمند بالدرنگ برای هشداردهی تحلیل

شود و واکنش مناسب بدون دخالت استفاده می

عنوان تواند بهمی BAMگیرد. انسانی صورت می

ر نیز کاوهای مدیریت فرایند کسبیكی از مؤلفه

 .مورد استفاده قرار گیرد
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 سازی فرایند کسب و کاریکپارچه

(Business Process Integration (BPI)) 

ایی کار توانوسازی فرایند کسبابزارهای یكپارچه

سازی و نظارت طراحی، مدلسازی، یكپارچه

فرایندها را دارند. در حقیقت این ابزارها 

سازی فرایندها بدون مدیریت بر روی آنها یكپارچه

کنند. در این ابزارها امكانات تحلیل را فراهم می

ازی وجود ندارد. بنابراین این ابزارها در سو شبیه

ای به مدیریت و بهبود هایی که عالقهسازمان

 سازی سریع فرایندهافرایندها نیست و یكپارچه

 مورد نیاز است مناسب هستند.

 

 اتوماسیون فرایند کسب و کار

(Business Process Automation (BPA)) 

گرا شکنکار تراوابزارهای اتوماسیون فرایند کسب

بوده و نیازی به پشتیبانی از فرایندهای دستی 

ندارند. این ابزارهای معموالً شامل مدلسازی 

سازی فرایند و قوانین پردازشی فرایند، یكپارچه

هستند. ممكن است امكانات نظارت و مدیریت 

سطح عملیات نیز در این ابزارها در نظر گرفته 

ای هایی که عالقه به فرایندهشود. سازمان

انند از توگرا بدون دخالت انسانی دارند میتراکنش

 .این ابزارها استفاده کنند

 

 کاریموتور گردش

(Workflow Engine) 
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افزاری است کاری یک سرویس نرمموتور گردش

اجرا از مدیریت که با ایجاد یک محیط زمان

 کند. یکها پشتیبانی میکاری سازمانگردش

ر اتوماسیون کاری یا ابزاسیستم گردش

تواند شامل چندین موتور کاری میگردش

کاری گردش کاری باشد. موتور گردشگردش

اطالعات، وظایف و رویدادها در سازمان را تسهیل 

کاری که وکرده و با تعریف فرایندهای کسب

های کاربردی ارائه شده توسط برنامه

دهد به های مختلف را پوشش میکنندهتولید

فرایندهای داخلی و بیرونی سازمان  سازییكپارچه

کند. برای این منظور معموالً نیاز به کمک می

کاری استاندارد های توسعه گردشداشتن محیط

توان بخشی از کاری را میاست. مدیریت گردش

بارت عوکار محسوب کرد. بهمدیریت فرایند کسب

کار یک ابرمجموعه ودیگر مدیریت فرایند کسب

 آید و برایشمار میکاری بهردشبرای مدیریت گ

سازی فرایندها دارای قابلیت بیشتری یكپارچه

 است.

 کاروموتور قوانین کسب

(Business Rules Engine) 

وکار از ابزارهای مناسب جهت موتور قوانین کسب

کار است. قوانین ومدیریت قوانین کسب

های وشها و رکننده سیاستوکار، پشتیبانیکسب

کار را وک سازمان بوده و ساختار کسبخاص ی
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 مثال استانداردهای سرویس

کار را ونمایند. این قوانین رفتار کسبمشخص می

دهند. در تحت تاثیر و کنترل خود قرار می

 صورت صحیح مدیریتکه این قوانین بهصورتی

شوند، دستیابی به اهداف برای سازمان تسهیل 

های منطقی ها کاهش و نیازمندیشده، هزینه

از مزایای استفاده از موتور قوانین  .شودبرآورده می

مواردی نظیر افزایش توان بهکار میوکسب

 وری، کیفیت تصمیماتچابكی، اثربخشی و بهره

اتخاذ شده، ثبات و شفافیت اشاره نمود. برای 

 وکار دراستفاده بهینه از موتور قوانین کسب

سازی فرایندها نیاز است که موتور قوانین یكپارچه

هایی همچون سیستم ر با سیستمکاوکسب

 کار یا سیستم نظارتومدیریت فرایندهای کسب

 کار یكپارچه شود.وهای کسببر فعالیت

 (Application/Service Integration)سازی کاربرد/سرویسیکپارچه

هایی است که در افزارها، استانداردها و پروتکلسازی کاربرد/سرویس شامل میانیکپارچه

گیرند و بر روی انواع ها مورد استفاده قرار میهای کاربردی و سرویسسازی برنامههیکپارچ

ها تمرکز های کشف و توصیف سرویسها و روشسازی کاربردها/سرویسافزارهای یکپارچهمیان

 دارند.
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 سازی کاربرد/ سرویسداردهای یکپارچههایی از ابزارها و استانمثال ۱-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 گراافزار پیاممیان

(Message  Oriented Middleware (MOM)) 

عنوان انتزاع مرکزی ها بهافزار از پیامدر این میان

توانند ها میها و گیرندهشود و فرستندهاستفاده می

ام با گصورت غیرمستقیم و ناهمبا تبادل پیام به

یكدیگر ارتباط برقرار کنند. پیامِ یک فرستنده 

تواند توسط یک یا چند گیرنده دریافت شود. می

 بندیهای صفدر سیستم تبادل پیام الگوی

(Queuing) متقاضی -و ناشر(Publish-

subscribe) افزار شود. برای میانکار گرفته میبه

های مختلفی توسط سازیگرا پیادهپیام

 ی مختلف ارائه شده است.هاشرکت

 (Advanced Message Queuing Protocol) AMQP 

یک پروتكل استاندارد باز برای الیه  AMQPپروتكل 

گرا مورد استفاده افزارهای پیامکاربرد است که در میان

ان به توهای بارز این پروتكل میگیرد. از ویژگیقرار می

قطه یا به ن بندی، مسیریابی )نقطهگرا بودن، صفپیام

متقاضی(، قابلیت اطمینان و امنیت نام برد. برای -ناشر

ایجاد ارتباط بین دو فناروی )دو سیستم عامل مختلف یا 

دو نرم افزار مختلف(، ایجاد ارتباط بین دو سیستم که 

بندی و صف صورت همزمان در دسترس نیستند، به

کاهش بار   ها وهای ارتباطی بین سیستممدیریت پیام

توان از این پروتكل استفاده ها میدادهترافیک پایگاه

 بازی همچونافزارهای متناین پروتكل توسط نرم  نمود.

Rabbit MQ سازی شده است.پیاده 

(MQ Telemetry Transport) MQTT 

به معنای انتقال پیام از طریق   MQTTپروتكل

بندی است. این و صف (Telemetry)دورسنجی 

صورت یک انتقال بوده و به ISOندارد پروتكل استا

ست. شده اوزن، طراحیمتقاضی بسیار سبک-ناشر پیام

MQTT های مكانی دوردستی برای اتصال به موقعیت

که به حافظه کمی نیاز دارد یا پهنای باند شبكه در آنها 

بسیار ارزشمند است، مؤثر و سودمند است. در حقیقت 

ین به نترنت اشیا/ماشایاین پروتكل یک پروتكل اتصال 

 .است (M2M) ماشین
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 مثال استانداردهای سرویس

(eXtensible Messaging and Presence Protocol) 
XMPP 

رسانی و حضور )پروتكل  پیام XMPPپروتكل 

برای  XMLپذیر( یک پروتكل ارتباطی مبتنی بر گسترش

است. این پروتكل توسط انجمن  گراهای پیامافزارمیان

نزدیک به بالدرنگ  دهیبرای پیام  Jabberباز متن

(Near-real-time) اطالعات حضور ،(Presence 

information)  ها و فهرست تماس(Contact list) 

های شده است. از این پروتكل در سیستم توسعه داده

های صوتی و تصویری استفاده چت گروهی، تماس

 شود.می

(Java Message Service) JMS 

JMS  یکAPI گرا است که های پیامافزاربرای میان

آن را فراهم کرده است.  Java EEسازی محیط برنامه

های کند که مؤلفهاین امكان را فراهم می APIاین 

صورت ناهمگام، قابل شده بههای کاربردی توزیعبرنامه

هایی که قالب پیام JMSاعتماد و امن ارتباط برقرار کنند. 

ح ابراین سطکند. بنباید مبادله شوند را مشخص نمی

 پذیری باالیی ندارد.تعامل

IBM MQ 

MQ گرا است که توسط شرکت های پیامافزاریک میان

IBM های کاربردی سازی برنامهبرای یكپارچه

شده بر روی سكوهای مختلف ارائه شده است. توزیع

MQ هد دکند. و اجازه میبندی پیام استفاده میاز صف

صورت امن با شده بههای کاربردی توزیعکه برنامه

 یكدیگر ارتباط برقرار کنند.
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 مثال استانداردهای سرویس

(Microsoft Message Queue) MSMQ 

MSMQ بندی پیام است که سازی از صفیک پیاده

توسعه داده شده است و بر  Microsoftتوسط شرکت 

 های ویندوز مستقر شده است.عاملروی سیستم

 محور-افزار دادهمیان

(Data-Centric  Middleware) 

محور از محفظه داده -های دادهافزاردر میان

(Data Container) عنوان انتزاع مشترک به

شود. فرستنده و گیرنده با مرکزی استفاده می

ها و خواندن از آنها با ها در محفظهنوشتن داده

کنند. از اولین یكدیگر ارتباط برقرار می

ای هتوان به سیستممحور می -های دادهسیستم

شده  اشاره کرد. نمونه ظه مشترک توزیعبا حاف

ها مفهوم فضای تاپل است دیگری از این سیستم

 .که توسط زبان لیندا مطرح شده است

 Data Distribution)داده سرویس توزیع 

Service(DDS)) 

 OMGافزار سرویس توزیع داده که توسط گروه میان

، متقاضی -توصیف شده است، امكان ارتباطات ناشر

ای از محور و بالدرنگ را برای سطح گسترده -داده

افزار از کند. این میانهای محاسباتی فراهم میمحیط

مدل ارتباطی یک به یک استفاده کرده و مستقل از 

و  پذیریهای اخیر مقیاسموقعیت و سكو است. در سال

کارایی سرویس توزیع داده در سطح شبكه جهانی و 

پیدا کرده است. های مقیاس وسیع افزایش سیستم

OpenDDS، Connext DDS  وVortex OpenSplice 

 هایی از سرویس توزیع داده هستند.نمونه

 گذرگاه سرویس سازمانی

(Enterprise Service Bus(ESB)) 

افزاری است که از گذرگاه سرویس سازمانی میان

ها، سازی سرویسهایی مانند یكپارچهنیازمندی

یس و مدیریت امنیت، مدیریت، کنترل سرو

کند. برای این منظور ارتباطات پشتیبانی می

گذرگاه سرویس سازمانی استانداردهای مربوط به 

ها, تبدیل سرویسگرا، وبهای پیامافزارمیان

ها، مسیریابی هوشمند و هماهنگی تعامالت داده

Mule ESB 

 MuleSoftتولید کننده: شرکت 

 های اختصاصیمجوز: پروانه اختصاصی برای نسخه

  Java سازی:زبان برنامه

 عاملسیستم عامل: مستقل از سیستم

JBoss ESB 

 Red Hatتولید کننده: شرکت 

 GNU Lesser General Public Licenseمجوز: 

  Java سازی:زبان برنامه

 عاملامل: مستقل از سیستمسیستم ع



 5۹۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 مثال استانداردهای سرویس

ها ها با پشتیبانی از یكپارچگی تراکنشبین برنامه

 .گیردار میرا باهم ترکیب کرده و به ک

OpenESB 

  OpenESBتولید کننده: انجمن 

 CDDLمجوز: 

  Java سازی:زبان برنامه

 عاملسیستم عامل: مستقل از سیستم

Petals ESB 

 OW2تولید کننده: کنسرسیوم 

 LGPL 2.0مجوز: 

  Java سازی:زبان برنامه

 عاملسیستم عامل: مستقل از سیستم

ServiceMix  

 Apache Softwareلید کننده: شرکت تو

Foundation 

 Apache License 2.0مجوز: 

  Java سازی:زبان برنامه

 عاملسیستم عامل: مستقل از سیستم

IBM Integration Bus 

 IBMتولید کننده: شرکت 

 مجوز: پروانه اختصاصی

 Java، ESQL ،C++ ،Visual Basic سازی:زبان برنامه

.NET 
 عاملتقل از سیستمسیستم عامل: مس

Microsoft BizTalk Server 

 Microsoftتولید کننده: شرکت 

 مجوز: پروانه اختصاصی

 Windowsسیستم عامل: 
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 مثال استانداردهای سرویس

 دالل درخواست شیء

(Object Request Broker(ORB)) 

شده فناوری است که با استفاده از آن اشیاء توزیع
 با اشیاء راه دور ارتباط برقرار کرده و تبادل داده

سازی اشیاء را محصورسازی پیاده ORBکنند. می
دهد که با دسترسی کرده و به کاربران اجازه می

ها به توسعه کاربردها بپردازند. وقتی یكی به واسط
های های کاربردها بخواهد از سرویساز مؤلفه

فراهم شده توسط شیء دیگری استفاده کند ابتدا 
 و برده ارجاع از شیء مذکور بدست آور باید یک

اساس آن متدهای فراهم شده توسط آن شیء را 
گیری تصمیم  ORBفراخوانی کند. وظیفه اصلی

در مورد ارجاع به اشیاء مورد نظر و برقراری ارتباط 
 ORBکاربردها از طریق ارتباط این اشیاء است. در 

 (RPC)از پروتكل فراخوانی رویه از راه دور 
 ORB ا برایشود که شفافیت مكانی راستفاده می

 کند.فراهم می

(Common Object Request Broker Architecture) 
CORBA 

استانداردی است که توسط گروه  CORBAمعماری 

OMG افزاری های نرمدهد مؤلفهمعرفی شده و اجازه می

نوشته شده و بر روی  سازی مختلفهای برنامهکه با زبان

 نند.امل کشوند با یكدیگر تعسكوهای مختلف اجرا می

(Component Object Model) COM 

استاندارد واسط باینری است که توسط شرکت 

Microsoft  برای طراحی و ساخت کاربردهای مبتنی بر

منظور مؤلفه معرفی شده است. این استاندارد به

و ایجاد اشیاء پویا  توانمندسازی ارتباطات بین فرایندی

سازی مورد استفاده های برنامهدر تعداد زیادی از زبان

تنها برای برقراری  COMهای قرار گرفته است. مؤلفه

ارتباطات بین فرایندی در محدوده فرایندهای یک 

عنوان به COMگیرند. کامپیوتر مورد استفاده قرار می

مانند  Microsoftهای شرکت پایه بسیاری از فناوری

COM+ ،DCOM ،OLE ،OLE Automation  و

ActiveX  شود.میمحسوب 

(Distributed Component Object Model) DCOM 

های دهد مؤلفهاست که اجازه می COMای از توسعه

COM  .در محدوده شبكه با یكدیگر ارتباط برقرار کنند

تنها برای  COMهای این در حالی است که مؤلفه

برقراری ارتباطات بین فرایندی در محدوده فرایندهای 

 گیرند.استفاده قرار مییک کامپیوتر مورد 

 فراخوانی رویه راه دور

(Remote Procedure Call(RPC)) 

RPC-XML 
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افزار اجازه پروتكلی است که در آن یک میان

دهد که یک رویه همانطور که بر روی می

شود بر روی فضای کامپیوتر محلی اجرا می

دهی دیگری )که معموالً بر روی کامپیوتر آدرس

ر دارد( اجرا شود، دیگری در شبكه مشترک قرا

ساز صریحاً جزئیات تعامالت راه بدون آنكه برنامه

سازی نماید. این پروتكل شكلی دور در آن را پیاده

خدمتگزار است که نوعاً از -از تعامالت مشتری

صورت های ارسال پیام و بهطریق سیستم

تواند سازی شده و میپاسخ پیاده-درخواست

 همگام یا غیرهمگام باشد

 XMLها از سازی فراخوانیپروتكلی است که برای پیاده

 کند.استفاده می HTTPو برای انتقال آنها از 

(Wireless Application Protocol) SOAP 

سازی است که برای پیاده XML-RPCنسخه بهبودیافته 

استفاده  HTTPو برای انتقال آنها از  XMLها از فراخوانی

فراخوانی رویه راه دور  SOAPگر، عبارت دیکند. بهمی

ها فراهم سرویسرا برای وب HTTP/XMLمبتنی بر 

 کند.می

RPC-JSON 

 SOAPو  XML-RPCپروتكلی است که برای جایگزینی 

 استفاده شده است. JSONارائه شده و در آن از 

JSON (JavaScript Object Notation)  یک

ت. سان و ماشین اساستاندارد باز با ساختاری خوانا برای ان

های های مختلف از جمله دادهتوان اطالعات و دادهمی

بین عوامل مختلف   JSONداده را با استفاده یک پایگاه

 منتقل کرد.

WSP-JSON 

-JSONپروتكلی است مبتنی بر وب که مشابه پروتكل 

RPC  ازJSON کند. به دلیل عدم وجود استفاده می

این پروتكل طراحی  JSON-RPCتوصیفات سرویس در 

 .شده و در آن توصیفات سرویس نیز افزوده شده است

 افزارسایر انواع میان

(Other Middleware Types) 

 (SQL Oriented Data Access)گرا SQLدسترسی داده 

افزارهایی هستند که بین کاربردها و خدمتگزارهای میان

 ADO.Netو  ODBCگیرند. داده قرار میپایگاه

 افزارها هستند. هایی از این میاننمونه
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افزارهایی است که با توجه به شامل میان

خصوصیاتی که دارند در گروهی غیر از 

محور، گذرگاه -گرا، دادهافزارهای پیاممیان

و  سرویس سازمانی، دالل درخواست شیء

 اند.فراخوانی رویه راه دور قرار گرفته

ocessing (Transaction Prکنترل پردازش تراکنش 

Monitor) 

ه ها بین چند پایانافزارهایی هستند که انتقال دادهمیان

محلی یا راه دور را کنترل کرده تا از کامل شدن 

وجود آمدن خطا ها مطمئن شده یا در صورت بهتراکنش

 اقدام مناسب جهت رفع آن را انجام دهند.

 Intelligent)افزارهای هوشمند میان

Middleware(IMW)) 

های هوشمند افزارهایی هستند که از طریق عاملمیان

امكان هوشمندی بالدرنگ و مدیریت رویدادها را فراهم 

های بالدرنگ بر روی افزارها پردازشکنند. این میانمی

های حسگرها را مدیریت کرده و حجم زیادی از داده

 کنند.کار هوشمندی را فراهم میواطالعات کسب

 (Embedded Middleware)شده هافزار تعبیمیان

های ارتباطی و افزارهایی هستند که سرویسمیان

ده، شسازی را بین کاربردهای تعبیههای یكپارچهواسط

های تعبیه شده و کاربردهای بیرونی فراهم عاملسیستم

 کنند.می

 پذیری سرویسکشف، توصیف و تعامل

(Service Discovery,  Description & 
Interoperability) 

ها و استاندارهایی که چگونگی ثبت، کشف روش

ها همچنین تعامل بین و استفاده از سرویس

 .کنندها را مشخص میسرویس

(Universal Description Discovery Integration) 
UDDI 

UDDI سازی فراگیر( یک )توصیف، کشف و یكپارچه

های است که توسط شرکت XMLاستاندارد مبتنی بر 

Microsoft ،IBM های بزرگ دیگر ارائه شده و شرکت

 سازد به جستجویاست و کاربردهای گوناگون را قادر می

 های وب بر روی اینترنتآسان، سریع و پویای سرویس

شامل یک مخزن است که ارائه  UDDI .بپردازند

دهندگان سرویس به انتشار و تبلیغ سرویس خود در آن 
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صورت پویا و مطابق با نیاز خود پردازند تا کاربردها بهمی

ها را شناسایی و استفاده کنند. بتوانند آن سرویس

برای توصیف  WSDLتواند از زبان می UDDIاستاندارد 

 SOAPها استفاده کرده و از طریق پروتكل سرویس

 ارتباط برقرار کند.

(Web Services Description Language) WSDL 

WSDL زبانی است که  ()زبان توصیف وب سرویس

های وب را توصیف کرده و چگونگی دسترسی سرویس

محل قرار گرفتن  WSDLکند. به آنها را مشخص می

دهند را در قالب ها و متدهایی که ارائه میسرویسوب

 .دهددر دسترس قرار می XML فایل

I Basic Profile-WS 

ذیری پاستانداردی صنعتی است که برای ارتقای تعامل

های کاربردی و ها، برنامهها بین زیرساخترویسسوب

سازی متفاوت مورد استفاده قرار های برنامهزبان

توسط سازمان  WS-I Basic Profileگیرد. می

 (WS-I Organisation)ها سرویسپذیری وبتعامل

 استاندارد شده است.

 (Data Integration)سازی داده یکپارچه

هایی است که برای تسهیل ها و روشستانداردها، پروتکلسازی داده شامل ایکپارچه

گیرند و بر روی ها مورد استفاده قرار میپذیری سیستمها و افزایش تعاملسازی دادهیکپارچه

مواردی همچون ساختار و قالب داده، تبادل داده، تبدیل داده، استخراج و بارگذاری داده تمرکز 

 دارند. 
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 تبدیل و تبادل داده

(Data Exchange & Transformation) 
هایی است که چگونگی ها و زبانشامل پروتكل

های ها در واسط کاربران و برنامهنمایش داده

 .دهندبردی را تغییر میکار

(Extensible Stylesheet Language 
Transformations) XSLT 

XSLT  زبانی است که برای تبدیل یک سندXML  به

مورد  HTMLها مانند یا سایر فرمت XMLسایر سندهای 

گیرد. این فناوری توسط کنسرسیوم وب استفاده قرار می

(W3C) .توسعه داده شده است 

ata Interchange) XMI(XML Metad 

XMI  استاندارد گروهOMG  برای تبادل اطالعات فراداده

است. هر چند که بیشترین  XMLهای از طریق فایل

است، ولی  UMLهای زبان برای مدل XMIاستفاده 

ها هم مورد استفاده های سایر زبانتواند برای مدلمی

ها ادهامكان تبادل فراد XMIعبارت دیگر، قرار بگیرد. به

( و UMLهای سازی )مبتنی بر مدلبین ابزارهای مدل

ارائه شده توسط گروه  MOFها )مبتنی بر مخازن فراداده

OMGشده ناهمكن را فراهم های توزیع( در محیط

 کند.می

ISO 8601 Data elements and interchange 
formats 

های مربوط به است که برای تبادل داده ISOاستاندارد 

 گیرد.مان و تاریخ مورد استفاده قرار میز

 بندی و قالب تبادل دادهطبقه

(Data Exchange 
Format/Classification) 

بندی آنها است. قالب ها و دستهشامل قالب فایل

فایل روشی استاندارد برای کدگذاری اطالعات 

 (Text Files)های متنپسوندهای فایل

.DOC, .DOCX, .LOG, .MSG, .ODT, .PAGES, 

.RTF.TEX, .TXT, .WPD, .WPS 

 (Data Files)های دادهپسوندهای فایل

.CSV, .DAT, .GED, .KEY, .KEYCHAIN, .PPS, 

.PPT, .PPTX, .SDF, .TAR, .TAX2014 
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سازی، بازنمایی و انتقال آنها است. جهت ذخیره

های فایل مختلفی وجود الببرای هر نوع کاربرد ق

های فایلی که برای عنوان مثال قالبدارد. به

کاربردهای متنی، صوتی، تصویری واجرایی وجود 

های دارد. هر قالب طرح داده خود را دارد. قالب

 های فایلترین قالبفایل مربوط به متن ساده

هستند. هر فایل داری یک پسوند است که با یک 

شود و نمایانگر قالب جدا مینقطه از اسم فایل 

 فایل است.

 (Audio Files)های صوتیهای فایلپسوند

.AIF, .IFF, .M3U, .M4A, .MID, .MP3, .MPA, 

.WAV, .WMA 

 (Video Files)های تصویریپسوندهای فایل

.3G2, .3GP, .ASF, .AVI, .FLV, .M4V, .MOV, 

.MP4, .MPG 

 3D Image)بعدیهای عکس سهپسوندهای فایل

Files) 

.3DM, .3DS, .MAX, .OBJ 

 Raster Image)های عکس رَسترای فایلپسونده

Files) 

.BMP, .DDS, .GIF, .JPG, .PNG, .PSD, 

.PSPIMAGE, .TGA, .THM, .TIF, .TIFF, .YUV 

 Vector Image)های عکس برداریپسوندهای فایل

Files) 

.AI, .EPS, .PS, .SVG 

 Page Layout)های طرح صفحهپسوندهای فایل

Files) 

.INDD, .PDF, .PCT 

های صفحه پسوندهای فایل

 (Spreadsheet Files)گسترده

.XLS, .XLXS, .XLR 

 (Databased Files)های پایگاه دادهپسوندهای فایل

.ACCDB, .DB, .DBF, .MDB, .PDB, .SQL 

 (Executable Files)های اجراییپسوندهای فایل

.APK, .APP, .BAT, .CGI,.COM,.EXE,.GADGET, 

.JAR,.WSF 

 (Game Files)های بازیوندهای فایلپس

.DEM, .GAM, .NES,.ROM,.SAV 



 54۹  تشریح مدل مرجع فناوری:  سیزدهمفصل 

 

 مثال استانداردهای سرویس

 GIS  (GIS Files)هایپسوندهای فایل

.GPX, .KML, .KMZ 

 (Web Files)  های وبپسوندهای فایل

.ASP, .ASPX, .CER, .CFM, .CSR, .CSS, .HTM, 

.HTML, .JS, .JSP, .PHP, .RSS, .XHTML 

 )(Font Files  های فونتپسوندهای فایل

.FNT, .FON, .OTF, .TTF 

 (Compressed Files)  های فشردهپسوندهای فایل

.7Z, .CBR, .DEB, .GZ, .PKG, .RAR , .RPM, .SITX, 

.TAR.GZ, .ZIP, .ZIPX 

 Disk Image)  های تصویر دیسکپسوندهای فایل

Files) 

.BIN, .CUE, .DMG, .ISO, .MDF, .TOAST, .VCD 

 Developer)  کنندههای توسعهایلپسوندهای ف

Files) 

.C, .CLASS, .CPP, .CS, .DTD, .FLA, .H, .JAVA, 

.LUA, .M, .PL, .PY, .SH, .SLN, .SWIFT, .VB, 

.VCXPROJ, .XCODEPROJ 

 (Backup Files)  های پشتیبانپسوندهای فایل

.BAK, .TMP 

 (System Files)  های سیستمیپسوندهای فایل

.CAB, .CPL, .CUR, .DESKTHEMEPACK, .DLL, 

.DMP, .DRV 

 

 سازی دادهفرازبان یکپارچه

(Data Integration Meta Language) 

Language) SAML (Security Assertion Markup 

گذاری توافق امنیتی( زبانی استاندارد )زبان نشانه SAMLزبان 

های احراز هویت است که برای تبادل داده XMLمبتنی بر 

(Authentication)  و مجازشماری(Authorization)  بین
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ازی سهایی است که برای یكپارچهشامل فرازبان

پذیریِ بیشتر بین ها و تعاملو تبادل داده

 گیرند.های مختلف مورد استفاده قرار میبخش

توسط کمیته  SAMLگیرد. های مختلف مورد استفاده قرار میبخش

 شده است. تولید OASISهای فنی سرویس

(eXtensible Access Control Markup Language) 
XACML 

گذاری کنترل دسترسی قابل ) زبان نشانه XACMLزبان 

گسترش( زبانی استاندارد است که برای تعریف 

مبنا های کنترل دسترسی خصوصیتسیاست

(Attribute-based) گیرد. از مورد استفاده قرار می

پذیری بین ملافزایش تعا XACMLاهداف 

های کنترل دسترسی است که توسط سازیپیاده

شود. این زبان توسط های مختلف ارائه میکنندهتولید

سازمان پیشبرد استانداردهای اطالعاتی ساختیافته 

(OASIS) .ارئه شده است 

(Digital Signature Services) DSS 

DSS دو پروتكل مبتنی  های امضای دییجیتال()سرویس

پاسخ را برای امضاء و تأیید تعریف -درخواست XMLبر 

ا تواند اسناد خود رها مشتری میکند. با این پروتكلمی

به یک خدمتگزار ارسال کرده و امضای آنها را دریافت 

تواند اسناد و امضای آنها را به کند. همچنین مشتری می

خدمتگزار ارسال کرده و تأیید صحت امضای آنها را 

 OASISتوسط کمیته فنی  DSSد. استاندارد دریافت نمای

 ارائه شده است.

Enc) XML Signature and -Sig and XML-(XML
Encryption 

است که توسط کنسرسیوم  XMLاستانداردهای مبتنی بر 

برای امضاهای دیجیتال و  (W3C)گستر وب جهان

 گیرند.رمزنگاری مورد استفاده قرار می
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cificationKey Management Spe-XML 

است که توسط کنسرسیوم  XMLاستانداردهای مبتنی بر 

برای توزیع و ثبت کلیدهای  (W3C)گستر وب جهان

 گیرند.مورد استفاده قرار می (Public Key)عمومی 

 پذیرمجموعه کاراکترهای تعامل

(Interoperable Character Set) 
گذاری ها و استانداردهای کدشامل روش

(Encoding)  کاراکترها است که برای انتقال

 شوند.کار گرفته میاطالعات به

Unicode 

صنعتی برای  یک استاندارد  Unicodeاستاندارد 

کدگذاری کاراکترهای کامپیوتری و نمایش و پردازش 

 های دنیا است. ترتیب کدگذاریمتون به اکثر زبان

Unicode  بر اساس اعداد منحصر به فرد است. سه

،  UTF-32  ،UTF-16های لف با ناممخت کدگذاری

UTF-8  برای Unicode  ساخته شده است.. همانطور که

 ، کاراکترهایUTF-8 از نامشان پیدا است، در فرمت 

Unicode شوند و برای بیتی کدگذاری می 0صورت به

شناسایی هر کاراکتر ، یک بایت یا بیشتر اختصاص پیدا 

از  ت این است کهکند. بهترین نكته درباره این فرممی

کند. بنابراین عبارات استفاده می  ASCIIاستاندارد 

بدون   ASCIIهای موجود در استاندارد انگلیسی و کاراکتر

دارد قابل مشاهده   UTF-8کدگشایی، در متنی که فرمت 

هستند. به همین خاطر یكی از فرمت های پر طرفدار 

Unicode  است. 

ASCII  

ندارد کدگذاری آمریكایی برای استا ASCIIاستاندارد 

بر اساس ترتیب  ASCIIتبادل اطالعات است. کدگذاری 

حروف الفبای انگلیسی طراحی شده است. تمامی 

 های امروزی از استانداردهای کدگذاری دادهماشین

ASCII  همانند استانداردهای دیگر موجود در این زمینه
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کاراکتر  0۲0اجازه استفاده از  ASCIIکنند. پشتیبانی می

تعداد کاراکتر بسیار زیادی را  Unicode دهد امارا می

 Unicode و ASCII کند. بیشترین تفاوتپشتیبانی می

 در نمایش صفحات وب است.

 انواع/اعتبارسنجی داده

(DataTypes/Validation) 

شامل استانداردهای است که برای تشخیص و 

ک رها و قوانین پردازشی مشتاعتبارسنجی ساختار

 ند.گیردر اسناد و منابع داده مورد استفاده قرار می

(Document Type Definition) DTD 

DTD سازی )تعریف نوع سند( روشی برای تشریح، مسنتد

، SGMLو اعتبارسنجی ساختار استفاده شده در یک سند 

HTML یا XML است. با استفاده از DTD های ، المان

های اختیاری، المانمورد نیاز یک سند تعریف شده و 

 ها از لحاظتعداد دفعات تكرار یک المان و ترتیب المان

 DTDگردد. استفاده از مشخص  می استقرار در آن سند

 محدودتر است. XML Schemaنسبت به  XMLدر اسناد 

XML Schema 

XML Schema  عنوان یكی از به ۲880در سال

 XML (XML Schema Language)های شِمای زبان

 ارائه گردید. (W3C)گستر توسط کنسرسیوم وب جهان

توانند برای توصیف رسمی سازان از این زبان میبرنامه

و اعتبارسنجی هر بخش از سند  XMLهای سند المان

XML  استفاده کنند. این زبان مانند هر زبان شِمایXML 

ای از قوانین را تعریف کند که با تواند مجموعهدیگر می

شود. مشخص می XMLقوانین اعتبار سند رعایت آن 

XML Schema  تحت عنوان(XML Schema 

Definition) XSD شود. فرمتنیز شناخته میXSD  

 است. XML همانند یک سند
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RELAX NG 

 XMLبرای  (Schema Language)یک زبان  شِما 

  RELAX NGهای تعریف شده توسط است. شِما

توصیف  XMLای اسناد الگوهایی را برای ساختار و محتو

بوده و نسبت  XMLخود یک سند  RELAX NGکند. می

ساده است. این زبان در  XMLهای شِمای به سایر زبان

 OASISتوسط کمیته فنی        ۲88۲و  ۲880های سال

RELAX NG .ارائه شد 

NVDL 

NVDL  استاندادISO/IEC  بوده و یک زبان شِمایXML 

ای که با چندین XMLناد است که برای اعتباسنجی اس

namespace اند مورد استفاده قرار یكپارچه شده

 . گیردمی

 استخراج و تبدیل و بارگذاری داده

(Extract, Transformation and 
Load(ETL)) 

ها از منابع داده فرآیندی است که بر اساس آن

اطالعاتی مورد نیاز موجود در سازمان یا خارج از 

های متنی، های داده، فایلآن مانند پایگاه

های قدیمی و صفحات گسترده استخراج سیستم

شده و تبدیل به اطالعاتی سازگار با فرمت 

شوند و سپس در یک مخزن مشخص می

 Data)اطالعاتی که در اغلب اوقات یک انبار داده

Warehouse) در این  .شونداست، بارگذاری می

شود. میهایی تولید و نگهداری فرایند فراداده

ها شامل طالعاتی در رابطه با انتقال و فراداده

PowerCenter 

 Informaticaتولید کننده: شرکت 

 نوع ابزار: تجاری

Infosphere Information Server 

 IBMتولید کننده: شرکت 

 نوع ابزار: تجاری

Data Integrator 

 Oracleتولید کننده: شرکت 

 نوع ابزار: تجاری

SQL Server Integrated Services 

 Microsoftنده: شرکت تولید کن

 نوع ابزار: تجاری

egration studioData Int 



 541 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 مثال استانداردهای سرویس

ها، عملكرد انبار داده ، تناظر منابع تبدیل داده

داده )که در آنها اطالعاتی و جداول پایگاه

مشخص شده است منابع اطالعاتی اولیه به چه 

هایی از انبار داده نگاشت شده اند( قسمت

متن باز ابزارهای تجاری و  ETLبرای  .باشدمی

 زیادی وجود دارد.

   SASتولید کننده: شرکت

 نوع ابزار: تجاری

Talend Open Studio for Data Integration 

   Talendتولید کننده: شرکت

 نوع ابزار: رایگان

CloverETL 

 Javlinتولید کننده: شرکت 

 نوع ابزار: رایگان

ta IntegrationPentaho Da 

 Pentahoتولید کننده: شرکت 

 نوع ابزار: رایگان

 شناسیتبادل اطالعات مبتنی بر هستی

(Ontology-Based Information 
Exchange) 

هایی است که برای نشر شامل استانداردها و زبان

شناسی استفاده و تیادل اطالعات از هستی

 کنند.می

(Web Ontology Language) OWL 

شناسی وب( زبانی مبتنی )زبان هستی OWL زبان

است که جهت نشر و تبادل دانش در فضای   XMLبر

کند. استفاده می (ontology)شناسی اینترنت از هستی

ساخته شده  DAML+OILاین زبان براساس بازبینی زبان 

این زبان را  (W3C)گستر است. کنسرسیوم وب جهان

 OWL DL , OWLهای مختلف )در سه سطح باقابلیت

Lite  وOWL Full  .پیشنهاد کرده است )OWL  نسبت

 XML ,(Resource Description Framework)به 

RDF  و شمایRDF  خوانایی بیشتر محتوای وب را برای

چارچوبی را برای  OWLو  RDFآورد. ها فراهم میماشین

های موجود بر گذاری و استفاده مجدد از دادهاشتراک

کنند. توسعه دهندگان محتوی وب, یروی وب فراهم م

می توانند فرادادهایی را به  OWLو  RDFبا استفاده از 

ری های جستجوی بهتاسناد خود متصل کنند تا قابلیت
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 مثال استانداردهای سرویس

ای را برای تامین اطالعات شیوه RDF را ممكن سازند. 

برای مدل کردن دانش  OWLتوصیفی فراهم کرده و 

ود. تمام دانش رخاص به کار می مربوط به یک حوزه

ای از مفاهیم صورت خانوادهموجود در آن حوزه، به

 شود.سازی میوابسته مدل

 توصیف داده

(Data Description) 

هایی است که برای شامل استانداردها و زبان

 کنند.توصیف داده استفاده می

 XML  (eXtensible Markup Language)زبان 

سعه است که با یک زبان فرامتنی قابل تو XMLزبان 

هدف نگهداری و انتقال اطالعات طراحی شده است. 

ه با شود کزبان فرامتنی در اصطالح به زبانی گفته می

 ها، به کاربر یا هراستفاده از یكسری عالئم  یا نشانه

شود، برنامه دیگری که اطالعات به آن وارد می

فهماند که اطالعات را چگونه ویرایش یا استفاده می

، انداز قبل تعریف نشده  XML هایها و نشانهتگ . نماید

خواهد انجام بلكه کاربر بر حسب نیاز و کاری که می

کند. به همین های دلخواه خود را ایجاد میدهد، تگ

 گویند.یک زبان قابل توسعه می  XMLدلیل به 
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 مثال استانداردهای سرویس

(Resource Description Framework) RDF 

RDF  است  ایمدل داده)چارچوب توصیف منابع( نوعی

معنای قابل پردازش توسط  که برای ذخیره و بازیابی

ست مدلی ا RDFعبارت دیگر رود. بهماشین به کار می

منظور توصیف منابع اینترنتی که از آن به مبتنی بر گراف

های الكترونیكی( و نیز )نظیر صفحات وب و پست

. در شودچگونگی ارتباط این منابع با یكدیگر استفاده می

را  وزنشناسی سبکیک سیستم هستی RDFحقیقت 

 RDF/XMLکند. برای تبادل دانش در اینترنت فراهم می

 است.  XML به زبان RDFای نمایش مدل داده

(extensible Name and Address Language) xNAL 

است که برای توصیف  XMLزبانی مبتنی بر  xNALزبان 

ائه شده است. این زبان و مدیریت نام و آدرس مشتری ار

 (Customer Information Quality)زیر مجموعه 

CIQ  است که توسط سازمان پیشبرد استانداردهای

 CIQارائه شده است.  (OASIS)اطالعاتی ساختیافته 

است که جهت تعریف، بازنمایی و  XMLتوصیفات 

های مختلف اطالعات مورد استفاده قرار مدیریت بخش

 گیرد.می

ensible Customer Information Language) (ext
xCIL 

است که برای توصیف  XMLزبانی مبتنی بر  xCILزبان 

و مدیریت اطالعات مشتری ارائه شده است. این زبان 

 (Customer Information Quality)زیر مجموعه 

CIQ  است که توسط سازمان پیشبرد استانداردهای

 CIQشده است. ارائه  (OASIS)اطالعاتی ساختیافته 

است که جهت تعریف، بازنمایی و  XMLتوصیفات 
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 مثال استانداردهای سرویس

های مختلف اطالعات مورد استفاده قرار مدیریت بخش

 گیرد.می

(extensible Customer Relationship Language) 
xCRL 

است که برای توصیف  XMLزبانی مبتنی بر  xCRLزبان 

 و مدیریت روابط مشتری ارائه شده است. این زبان زیر

 CIQ (Customer Information Quality)مجموعه 

است که توسط سازمان پیشبرد استانداردهای اطالعاتی 

توصیفات  CIQارائه شده است.  (OASIS)ساختیافته 

XML  است که جهت تعریف، بازنمایی و مدیریت

 .گیردهای مختلف اطالعات مورد استفاده قرار میبخش

 ntegration)(External Iسازی بیرونییکپارچه

های کاربردی و سازی برنامهیی است که در یکپارچههاسازی بیرونی شامل واسطیکپارچه

 گیرند.های بیرونی مورد استفاده قرار میها با دروازهسرویس

 سازی بیرونیهای یکپارچههایی از واسطمثال 1-۶۹ جدول

 مثال ردهای سرویساستاندا

 های بیرونیواسط سرویس با دروازه

(Service interface with external gateways) 

ا ههایی است که سرویسها و شبكهواسط شامل

های بیرونی های کاربردی را با دروازهو برنامه

های دولت و های پرداخت، دروازههمچون دروازه

 ند.کیهای بیرونی متصل و یكپارچه مدستگاه

 

  SWIFTسازی بانکی با استفاده از یکپارچه

SWIFT ( الملی)انجمن ارتباط مالی بین بانكی بین

ای را فراهم کرده است که موسسات بانكی شبكه

های صورت امن اطالعات مربوط به تراکنشتوانند بهمی

 SWIFTمالی را ارسال و دریافت کنند. تمامی اعضای 

دارای حساب  SWIFTنظر  های مورددر یكی از بانک

باشند و حق برداشت از این حساب ها توسط اعضاء می

توانند از ها میداده شده است. بانک SWIFTبه مؤسسه 
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 مثال ردهای سرویساستاندا

های مربوط به حواله از جمله پیام SWIFTهای انواع پیام

ه وام، های مربوط بشخصی، ارسال منابع بین بانكی، پیام

های غیرمالی استفاده ها و پیاماعتبارات اسنادی، وصول

 نمایند.

 )شتاب(شبکه تبادل اطالعات بانکی 

و خارج  المللیوظیفه تبادل اطالعات بانكی در سطح بین

 SWIFTالمللی مانند های بیناز کشور به عهده شبكه

است. اما در داخل کشور و با توجه به ارتباط بین 

 های الزم راکارایی و ویژگی SWIFTهای داخلی، بانک

برای این کار ندارد. شبكه شتاب )شبكه تبادل اطالعات 

 نماید.بانكی( این خالء را پر می
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 حوزه چارچوب مؤلفه سرویس 13-3

ها، شامل فناوری (Service Component Framework Area)حوزه چارچوب مؤلفه سرویس

ا امکان گرسرویسشده یا استانداردها و توصیفاتی است که استفاده از آنها در یک معماری توزیع

آورد. این حوزه شامل چهار طبقه منطق های سرویس را فراهم میساخت، تبادل و توسعه مؤلفه

 کار، مدیریت داده، واسط/نمایش و مدیریت امنیت است.وکسب

 (Business Logic)کارومنطق کسب

از آنها قوانین  هایی است که با استفادهها و روشافزارها، پروتکلکار شامل نرمومنطق کسب

افزاری کار بخشی از یک برنامه نرموشود. منطق کسبهای کاربردی اِعمال میکار در برنامهوکسب

ها چگونه باید ایجاد، کند که دادهسازی کرده و تعیین میکار را پیادهواست که قوانین کسب

افزار مواردی است که در نرمکار متفاوت از سایر ونمایش، ذخیره و تغییر داده شوند. منطق کسب

ها، نمایش واسط کاربر، زیرساخت دادهمطرح شده و بر روی جزئیات سطح پایین مدیریت پایگاه

 سیستم و اتصال چند بخش از یک برنامه به یگدیگر تمرکز دارند.

 وکارهای تعریف قوانین کسبتکلافزارها و پروهایی از نرممثال ۳-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 های مستقل از سکوزبان

(Platform Independent Languages) 

سازی و های برنامهزبان توصیفی است برای

هایی که قابلیت اجرا بر روی انواع مختلفی روش

 ها را دارند.ها و سكوعاملاز سیستم

(Enterprise Java Beans) EJB 

)محیط ارئه شده  J2EEافزاری در محیط یک مؤلفه نرم

( است که برای توسعه و اجرای SUNتوسط شرکت 

 .گیردشده مورد استفاده قرار میکاربردهای توزیع

C/C++ 

نسخه  ++Cای است.  زبان یک زبان رویه  Cزبان 

صورت گسترده در توسعه است که به Cگرای زبان شئ

 یرد.گجاری مورد استفاده قرار میکاربردهای سازمانی و ت
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 مثال استانداردهای سرویس

JavaScript 

زبانی اسكریپتی است که بر روی مرورگرهای وب اجرا 

 .شودمی

 های وابسته به سکوزبان
(Platform Dependent Languages) 

سازی و های برنامهزبان توصیفی است برای

هایی که قابلیت اجرا بر روی انواع مختلفی روش

 ها را دارند.سكو ها وعاملاز سیستم

Visual Basic 

است که شرکت  Basicسازی ای از زبان برنامهنسخه

Microsoft  های کاربردی آن را برای توسعه برنامه

Windows .ارائه کرده است 

(Visual Basic.Net) VB.Net 

است که شرکت  Basicسازی ای از زبان برنامهنسخه

Microsoft  های کاربردی هآن را برای توسعه  برنام

Windows  که در محیط.Net  شوند ارائه استفاده می

 کرده است.

Sharp) C#-(C 

است که شرکت  Cگرا بر پایه زبان شئ زبانی

Microsoft  های هایی از زبانآن را با استفاده از المان

Basic  وJava  .ارئه کرده است 

VB Script 

آن را ارائه  Microsoftزبانی اسكریپتی است که شرکت 

 Visualای از زبان کرده است. این زبان زیرمجموعه

Basic های سمت است. این زبان هم در پردازش

های سمت مشتری در صفحات وب و هم در پردازش

 گیرد.مورد استفاده قرار می خدمتگزار 

 

  



 555  تشریح مدل مرجع فناوری:  سیزدهمفصل 

 

 (Data Management)مدیریت داده 

ات در یک سازمان است که در برگیرنده ها/اطالعمدیریت داده شامل مدیریت تمام داده

 ها، پشتیبانیها، کیفیت دادههایی است که برای تبادل دادهها و روشاستانداردهای تعریف داده

 گیرند.ها مورد استفاده قرار میو بازیابی داده

 های کنترل دادهها و روشهایی ازپروتکلمثال ۶5-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 هادادهاتصال پایگاه

(Database Connectivity) 

هایی است که از طریق ها و روششامل پروتکل

ها و دادههای کاربردی به پایگاهآنها برنامه

 شوندها متصل میسازی دادههای ذخیرهمحل

(Java Database Connectivity) JDBC 

JDBC سازی کاربردی برنامه یک واسط(API)  برای

است که چگونگی دسترسی به  Javaسازی زبان برنامه

اتصال بین  ODBCکند. ها را تعریف میدادهپایگاه

را برای تعداد  (DBMS)داده های مدیریت پایگاهسیستم

های جدولی همانند و داده SQLهای دادهزیادی از پایگاه

 کند.صفحات گسترده فراهم می

(Open Database Connectivity) ODBC 

داده است که توسط سازی پایگاهیک واسط برنامه

های ارائه شده و توسط برنامه  Microsoftشرکت 

ها بر دادهبرای اتصال به پایگاه  Windowsکاربردی 

 .گیردروی شبكه مورد استفاده قرار می

(Object Linking and Embedding/Database) 
OLE/DB 

سطح پایین است  (API)سازی کاربردی واسط برنامه

آن را برای اتصال به منابع  Microsoftکه شرکت 

امكان اتصال  OLE/DBمختلف داده فراهم کرده است. 

و همچنین منابع متنی  ODBCمبتنی بر  SQLبه منابع 

از فناوری  OLE/DBکند. در را فراهم می

(Component Object Model) COM شده  استفاده
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 مثال استانداردهای سرویس

های مستقل از زبان و بر است که امكان ایجاد واسط

 اساس یک استاندارد باینری را فراهم کرده است.

(ActiveX Data Objects) ADO 

عنوان استاندارد سازی است که بهیک واسط برنامه

ها طراحی برای دسترسی به داده Microsoftشرکت 

 کند کهاین امكان را فراهم می ADOشده است. 

 سازیدهندگان بدون اطالع از چگونگی پیادهتوسعه

 ADOها دسترسی داشته باشند. ها به دادهدادهپایگاه

سازان و به برنامه طراحی شده OLE/DBبراساس 

 دهد.امكان دستیابی به منابع داده متنوعی را می

(Active Data Objects .Net) ADO.Net 

ست که توسط ا Net.مؤلفه دسترسی داده در چارچوب 

 ADO.Netارائه شده است.  Microsoftشرکت 

کند که ها را فراهم میمجموعه وسیعی از کالس

ها از منابع مختلف را تسهیل دسترسی بهینه به داده

 .کنندمی

(Data Access Objects) DAO 

آن را برای   Microsoftای است که شرکت کتابخانه

 Jet (Jet دادهپایگاه دسترسی به منابع موتور

Database Engine)  .ارائه کرده استDAO عنوان به

 COMهای مبتنی بر یک خانواده از کالس

(Component Object Model)  که از واسط دوگانه

 کنند، ارائه شده است.پشتیبانی می

DB2 Connector 

برای  IBMشرکت  (API)سازی کاربردی  واسط برنامه

 است. DB2اتصال به منابع 
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 مثال استانداردهای سرویس

 بادل دادهت

(Data Interchange) 
کند که در هایی را تعریف میتبادل داده روش

ها در ها انتقال پیدا کرده یا دادهآنها داده

افزاری و بین آنها بازنمایی کاربردهای نرم

(Represent) شوند.می 

(XML Metadata Interchange) XMI 
XMI  استاندارد گروهOMG  برای تبادل اطالعات

است. هر چند که  XMLهای ه از طریق فایلفراداد

 UMLهای زبان برای مدل XMIبیشترین استفاده 

ها هم های سایر زبانتواند برای مدلاست، ولی می

امكان  XMIعبارت دیگر، مورد استفاده قرار بگیرد. به

سازی )مبتنی بر ها بین ابزارهای مدلتبادل فراداده

 MOFا )مبتنی بر ه( و مخازن فرادادهUMLهای مدل

شده های توزیع( در محیطOMGارائه شده توسط گروه 

 کند.ناهمكن را فراهم می

XQuery 

زبانی استاندارد است که توسط  XQueryزبان 

برای پردازش و  (W3C)گستر کنسرسیوم وب جهان

طراحی شد. اولین نسخه این  XMLهای ارزیابی داده

 ی گردید.نهای ۲88۷( در سال 0,8زبان )نسخه 

(Wireless Application Protocol) SOAP 

)دسترسی آسان به اشیاء( پروتكلی  SOAPپروتكل 

در میان  XMLهای مبتنی بر است که برای تبادل پیغام

. این گیردهای کامپیوتری مورد استفاده قرار میشبكه

و  HTTPها اغلب از پروتكل پروتكل برای انتقال پیام

SMTP ند. در حقیقت کاستفاده میSOAP  فراخوانی

را برای  HTTP/XMLمبتنی بر  (RPC)رویه راه دور 

 کند.ها فراهم میسرویسوب

(Electronic Business Using XML) ebXML 

است  XMLیک استاندارد مبتنی بر   ebXMLاستاندارد 

که توسط  سازمان پیشبرد استانداردهای اطالعاتی 
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 مثال استانداردهای سرویس

شود. حمایت می UN/CEFACTو  (OASIS)ساختیافته 

 XMLفراهم کردن زیرساخت مبتنی بر  ebXMLهدف 

کار وو باز است که استفاده سراسری از اطالعات کسب

ن پذیر و سازگار بیالكترونیكی به روشی امن، تعامل

کند. استانداردهای تمام شرکای تجاری فراهم می

ebMS ،ebXML RS  وebXML RIM ای زیرمجموعه

 هستند. ebXML از استانداردهای

(eXtensible Business Reporting Language) 
XBRL 

است که توسط  XMLزبانی  استاندارد و مبتنی بر 

پذیری برای تسهیل تعامل XBRLالمللی شرکت بین

وکار بین های کسبمعنایی در تبادل گزارش

 های مختلف ارائه شده است.نسازما

RDF (Resource Description Framework) 

RDF است  ای)چارچوب توصیف منابع( نوعی مدل داده

معنای قابل پردازش توسط  که برای ذخیره و بازیابی

ست مدلی ا RDFعبارت دیگر به رود.کار میماشین به

منظور توصیف منابع که از آن به مبتنی بر گراف

كی( های الكترونیاینترنتی )نظیر صفحات وب و پست

 این منابع با یكدیگر استفاده و نیز چگونگی ارتباط

شناسی یک سیستم هستی RDFشود. در حقیقت می

وزن را برای تبادل دانش در اینترنت فراهم سبک

 به زبان RDFای نمایش مدل داده RDF/XMLکند. می

XML .است 

(Web Services User Interface) WSUI 

WSUI های واسط کاربرییک استاندارد باز برای مؤلفه 

است که در  (Cross-platform)ند سكویی چ
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دهی از سَبک WSUIرود. کار میها بهسرویسوب

برای ایجاد دید کاربر و تعامل کاربر با  XSLTصفحه 

 کند.ها استفاده میسرویسوب

 نگاشت اشیاء و رابطه

(Object Relational Mapping (ORM)) 

نگاشت اشیاء و رابطه یک تکنیک دسترسی به 

های ای از طریق زبانهای رابطهدادهپایگاه

 عبارت دیگر، برایگرا است. بهسازی شئبرنامه

 SQLای ) مثلهای رابطهدادهتطبیق پایگاه

Server ، MySQL های و غیره( با زبان

و  و غیره(  C# ،Javaگرا )مثل سازی شئبرنامه

از  تواناستفاده از امکاناتی همچون وراثت می

ستفاده کرد. در واقع با ا ORMابزارهای 

توان ساختار می ORMاستفاده از ابزارهای 

گرای ها را به ساختار شئدادهای پایگاهرابطه

یک برنامه متصل کرد و به این ترتیب 

و بازیابی در   های مربوط به ذخیرهپیچیدگی

قرار داد. برای  ORM داده را به عهدهپایگاه

ای هکاهش بیشتر پیچیدگی و داشتن واسط

وزن در برخی مواقع از الگوی گرای سبکشئ

استفاده  DAO (Data Access Object)طراحی 

سازی است که یک شئ برنامه DAOشود. می

 Doctrin 

 Konsta Vesterinenتولید کننده: 

 پذیری: متن بازدسترس

 MITمجوز: 

 PHP زبان:

 Cross-platformسكو: 

DataNucleus 

 DataNucleus Teamتولید کننده: 

 پذیری: متن بازدسترس

 Apache License 2مجوز: 

 Javaزبان: 

 JVM ،Cross-platform سكو: 

RedBeanPHP 

 پذیری: متن بازدسترس

 BSD Licenseمجوز: 

 PHPزبان: 

 Cross-platformسكو: 

Dapper 

 ن یازپذیری: متدسترس

 Apache License 2.0مجوز: 

 #Cزبان: 

 Net 4.0، Cross-Platform.سكو: 
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ها دهدایک واسط مجرد برای کار با برخی پایگاه

 .آوردفراهم می

ECO 

  Capable Objects ABتولید کننده: 

 پذیری: تجاری دسترس

 Net 4.0 ،Windows.سكو: 

EntitySpaces 

 EntitySpaces, LLCتولید کننده: 

 پذیری: متن بازدسترس

 Modified BSD Licenseمجوز: 

 #Cزبان: 

 Net 4.0 ،Cross-Platform.كو: س

EclipseLink 

 Eclipse Foundationتولید کننده: 

 پذیری: متن بازدسترس

 Eclipse Public and Eclipse Distributionمجوز:

Licenses 
 Javaزبان: 

 JVM ،Cross-platform سكو: 

Hibernate 

  Red Hatتولید کننده: 

 پذیری: متن بازدسترس

 GNU Lesser General Public Licenseمجوز: 

  Javaزبان: 

 JVM ،Cross-platform سكو: 

MyBatis 

 The MyBatis teamتولید کننده: 

 پذیری: متن بازدسترس



 5۱۶  تشریح مدل مرجع فناوری:  سیزدهمفصل 

 

 مثال استانداردهای سرویس

 Apache License 2.0مجوز: 

  Javaزبان: 

 Cross-platformسكو: 

JOOQ 

  Data Geekery GmbHتولید کننده: 

 پذیری: تجاری و متن بازدسترس

 Apache License 2.0تجاری و مجوز: 

  Javaزبان: 

 Cross-platformسكو: 

Apache Cayenne  

 Apache Software Foundationتولید کننده: 

 پذیری: متن بازدسترس

 Apache License 2.0مجوز: تجاری و 

  Javaزبان: 

 Cross-platformسكو: 

EntitySpaces 

 پذیری: متن بازدسترس

 GNU Lesser General Public Licenseمجوز: 

 #Cزبان: 

 Net 4.5 ،Cross-Platform.سكو: 

ODB 

 Code Synthesisتولید کننده: 

 پذیری: تجاری و متن بازدسترس

 GNU General Public Licenseمجوز: تجاری و 

 ++Cزبان: 

 Cross-Platformسكو: 
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Storm 

 .Canonical Ltdولید کننده: ت

 پذیری: متن بازدسترس

 LGPL 2.1ز: مجو

 Pythonزبان: 

 Cross-Platform سكو:

TopLink  

 Oracle Corporationتولید کننده: 

 پذیری: تجاریدسترس

 Oracle Licenseمجوز: 

  Javaزبان: 

 JVM، Cross-platform سكو: 

SQLObject  

 Ian Bickingتولید کننده: 

 پذیری: متن بازدسترس

 LGPLمجوز: 

  Pythonزبان: 

 Cross-platformسكو: 

 داده بازیابی، پشتیبانی و بایگانی

(Data Recovery. Backup & Archival) 
شامل ابزارهایی است که در ارتباط با بازیابی 

های از دست رفته یا حذف شده، کردن داده

های موجود و بایگانی گرفتن پشتیبان از داده

 (Backup Tools)ابزارهای گرفتن پشتیبان 

های شامل ابزارهایی است که برای گرفتن داده

های گیرند. در واقع دادهپشتیبان مورد استفاده قرار می

ای هپشتیبان یک نسخه واقعی یا یک کپی از داده

موجود و مورد استفاده در محیط عملیاتی هستند و 

ها مورد استفاده قرار توانند در فرایند بازیابی دادهمی

گیرند. برخی از ابزارها، سرویسِ گرفتن پشتیبان 
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های غیرفعال مورد استفاده قرار کردن داده

 .گیرندمی

را هم  (Online Backup Service)صورت برخط به

 کنند. فراهم می

 ابزارهای رایگان:

AMANDA, Areca Backup, Attic, BackupPC, 

Bacula, Back In Time, Box Backup, 

DirSyncPro, duplicity, Duplicati, FlyBack, 

obnam, luckyBackup, star/gtar, rdiff-

backup, Syncthing, Unison, git-annex, DAR 
 

 ابزارهای تجاری:

@MAX SyncUp, Acronis True Image, Aomei 

Backupper, Argentum Backup, Backup4all, 

BackupAssist, Backup Exec, Catalogic DPX, 

Bitser, Bvckup 2, ChronoSync, Argentum 

Backup, Comodo Backup, Crashplan, 

Dmailer Backup, Double Image Backup, 

Druva InSync, EMC NetWorker, Genie 

Backup Manager, Handy Backup, HP Data 

Protector, IASO Backup, IBM Tivoli Storage 

Manager, InMage DR-Scout, Image for 

Windows, Iperius Backup, KeepVault, 

Langmeier Backup, LazySave, .Mac Backup 

aka MobileMe, Memopal, Mozy, NetVault 

Backup, Novabackup, NTBackup, 

NetBackup, Norton 360, Norton Ghost, 

EMC RecoverPoint, Retrospect, 

ShadowProtect, System Center Data 

Protection Manager, SpiderOak, SyncBack, 

SyncToy, Time Machine, Tonido Backup, 

TotalRecovery Pro, UltraBac, Ventis 

BackupSuite 2008, Windows Home Server 

Computer Backup, Windows Backup and 

Restore, Yintersync.NET, Yosemite Server 

Backup 
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 ابزارهای دارای سرویس  گرفتن پشتیبان برخط:

Acronis, ASUS WebStorage, Backblaze, 

Barracuda, Backup Service, Bitcasa, Box, 

BullGuard Backup, Carbonite, CloudMe, 

Comodo Backup, CrashPlan, Cubby, Diino, 

Dropbox, Dropmysite, Druva Insync, 

Egnyte, Provider, ElephantDrive, EVault, 

FilesAnywhere, Google Drive, Handy 

Backup, Trend Micro SafeSync, IASO 

Backup, iCloud, Infinit, Infrascale, Iperius 

Online Storage, Intronis, Jumpshare,  

Jungle Disk, KeepVault, KineticD, Livedrive, 

MediaFire, MEGA, Memopal, MiMedia, 

Mozy, MyVault, OneDrive, OwnDrive 

(ownCloud), SpiderOak, Provider, 

SugarSync, Syncplicity 

 (Archive Tools)ابزارهای بایگانی کردن 

ها شامل ابزارهایی است که برای بایگانی کردن داده

ای هگیرند. بایگانی کردن دادهمورد استفاده قرار می

های غیرفعال است. موجود در واقع یک نوع انتقال داده

قرار صورت فعال مورد استفاده ها دیگر بهاین داده

این  .شوندگیرند و به همین دلیل بایگانی مینمی

ها مورد استفاده قرار ها در فرایند بازیابی دادهداده

گیرند ولی یک سیستم کنترل نسخه خوب ارائه نمی

 دهد.می

 ابزارهای رایگان:

7-Zip, Archive Manager, Ark, B1 Free 

Archiver, Bitser, Disk ARchiver, Expander, 

Filzip, FreeArc, Info-ZIP (Wzip), IZArc, KGB 
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Archiver, PeaZip, TAR, The Unarchiver, 

TUGZip, Xarchiver, ZipGenius 

 

 ابزارهای تجاری:

ALZip, ALZip for Mac, Archive Utility, 

BetterZip, BulkZip, Commander One, 

Compressed Folders, CRAX Commander, 

iArchiver, PKZIP, PowerArchiver, StuffIt, 

WinAce, WinRAR, WinZip, XAD a.k.a. 

XADMaster.library 

 (Recovery Tools)ابزارهای بازیابی 

های از شامل ابزارهایی است که برای بازیابی داده

د. گیرندست رفته یا حذف شده مورد استفاده قرار می

 برخی از این نوع ابزارها عبارتند از:

 Consistency)سازگاری  ابزارهای کنترل

Checker): 

CHKDSK, Disk First Aid, Disk Utility, fsck, 

gparted 
 :(File Recovery)ابزارهای بازیابی فایل 

CDRoller, Data Recovery Wizard, Data 

Rescue PC3,  NTFS , Disk Drill Basic, 

dvdisaster, FileSalvage, GetDataBack, 

Hetman Partition, Recovery, IsoBuster, 

Mac Data Recovery Guru, Norton Utilities, 

PhotoRec, Recover My Files, Recuva, 

TestDisk, TotalRecovery, TuneUp Utilities, 

iRecover 

 : Forensic  ابزارهای

EnCase, Foremost , Forensic Toolkit, Open 

Computer Forensics Architecture, The 

Coroner's Toolkit, The Sleuth Kit 
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 : Imagingابزارهای 

Clonezilla, CopyCatX, ddrescue, dd 

 

 (Version Control Tools)ابزارهای کنترل نسخه 

شامل ابزارهایی است که کنترل نسخه و مدیریت 

دهند که تعدادی از افزارها را انجام میپیكربندی نرم

 آنها عبارتند از:
AccuRev SCM, GNU Bazaar, BitKeeper, 

ClearCase, Code Co-op, Codeville, CVS, 

CVSNT, darcs, Dimensions CM, Endevor, 

Fossil, Git, GNU arch, IC Manage, MKS 

Integrity, Mercurial, Monotone, stic SCM, 

PVCS, Rational Team Concert, Revision 

Control System, SCM Anywhere, Source 

Code Control System, StarTeam, 

Subversion (SVN), Surround SCM, SVK, 

Team Foundation Server (TFS), Synergy, 

Vault, Veracity, Vesta, Visual SourceSafe 

(VSS) 

 File Synchronization)سازی فایل ابزارهای همگام

Tools) 

ه کنند کشامل ابزارهایی است که اطمینان حاصل می

های موجود در چند نقطه با قوانین مشابهی فایل

 شوند.روزرسانی میبه
 

 ابزارهای متن باز:

Conduit, DirSync Pro, FreeFileSync, iFolder, 

luckyBackup, OneSync, ownCloud, rsync, 

Seafile community edition, SparkleShare, 

SymmetricDS, Synchronizer (krusader), 

Syncthing, Synkron, Unison 
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 ابزارهای تجاری:

@MAX SyncUp, Allway Sync, AIMstor, 

Argentum Backup, BackupAssist, 

Backup4all, BatchSync, BitTorrent Sync, 

Box Sync, ChronoSync, Cloudike, CloudMe, 

Cubby – Pro, Distributed Storage, Dropbox, 

Easy2Sync for Files, Egnyte, Gladinet, 

GoDrive, GoodSync, Handy Backup, IBM 

Connections, MediaFire, Mega, RepliWeb, 

Robocopy, SecureSafe, SpiderOak, 

ShareFile, SugarSync, SyncBack, Syncdocs, 

Synchronize It!, Syncplicity, TeamDrive, 

Tonido,XXL Box, Zetta.net 

 کاروهوشِ کسب

(Business Intelligence(BI)) 
هایی ها و فناوریای از روششامل مجموعه

است که برای تبدیل داده خام به اطالعات 

هوش  شود.مفید و معنادار استفاده می

کار مقادیر بزرگی از اطالعات را برای وکسب

های جدید به کار شناسایی و توسعه فرصت

وکار گیرد. در بسیاری مواقع هوش کسبمی

 Data)های داده ر انبارههایی را که دداده

Warehouses) اند را مورد آوری شدهجمع

دهد. از اینرو برخی مواقع از استفاده قرار می

 وکار متن باز و رایگانابزارهای هوش کسب

 BIRT 
 D3.js 

 JasperReports 

 KNIME 

 Pentaho 

 R 

 Seal Report 

 SpagoBI 

 TACTIC 

 وکار متن باز و تجاریابزارهای هوش کسب

 Palo 
 Pentaho 

 TACTIC 
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BI/DW جای بهBI شود. ابزارهای استفاده می

کار ارائه شده وبسیار زیادی برای هوش کسب

توانند برای اهداف است. این ابزارها می

 کاری ذیل به کار روند:وکسب

 گیری ازهاند(Measurement): 

رد های عملكای که سلسله مراتبی از شاخصبرنامه

 .کندو محک زنی ایجاد می

  تحلیلی(Analytic)  

ای که فرایندهای کمی برای برنامه

کند که بتواند به وکار ایجاد میکسب

شناخت تصمیمات بهینه دست بیابد و به 

وکار بپردازد. اکتشاف دانش کسب

رایندکاوی، تحلیل آماری، کاوی، فداده

نه، سازی پیشنگراتحلیل پیشنگرانه، مدل

وکار، پردازش سازی فرایندهای کسبمدل

های از رویدادهای پیچیده نمونه

 شوند.های تحلیلی محسوب میبرنامه

 دهی گزارش(Reporting): 

های الزم برای هایی که زیرساختبرنامه

دهی استراتژیک را در خدمت به گزارش

وکار انجام یریت استراتژیک کسبمد

ها شامل دهند. این نوع گزارشمی

مصورسازی داده، سیستم اطالعات 

مدیریتی و پردازش تحلیلی برخط 

 وکار مالکانه و رایگانابزارهای هوش کسب

 Biml 

 Datacopia 

 icCube 

 InetSoft 

 Splunk 

 وکار مالکانهابزارهای هوش کسب

 ActiveReports 

 Actuate Corporation 

 AnyChart 

 AnswerRocket 

 ApeSoft 

 BOARD 

 Comarch 

 Data Applied 

 datapine 

 Decision Support Panel 

 Domo 

 Dundas Data Visualization 

 Dimensional Insight 

 Grapheur 

 GoodData - Cloud Based 

 IBM Cognos 

 icCube 

 InetSoft 

 Information Builders 

 InfoZoom 

 JackBe 

 Jedox 

 Klipfolio Dashboard 

 Lavastorm Analytics 

 LIONsolver 

 List & Label 

 Logi Analytics 
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(Online analytical 

processing(OLAP)) شوند.می 

  همکاری(Colaboration) : 

هایی که از طریق به اشتراک گذاری برنامه

 یکی، مناطقداده و تبادل اطالعات الکترون

وکار( را مختلف )داخل یا بیرون از کسب

 آورد.برای انجام کار کنار یکدیگر می

 :مدیریت دانش 

ها و هایی که از طریق استراتژیبرنامه

اقداماتشان برای شناخت، ایجاد، بازنمایی، 

توزیع و قادر ساختن سازمان به درک 

هایی که دانش واقعی ها و تجربهبینش

ها را تبدیل به سازمان وکار هستندکسب

 سازند. هایی داده محور میشرکت

با توجه به اهداف مطرح شده برای 

کار، ابزارهایی که وابزارهای هوش کسب

کنند را هر یک از این اهداف را دنبال می

توان در طبقه ابزارهای هوش می

 کار قرار داد.وکسب

های اصلی ابزارهای موارد ذیل گروه 

 شوند:ر محسوب میکاوهوش کسب

  صفحات گسترده(Spreedsheets) 

 دهی گزارش(Reporting) 

  داشبورد دیجیتال(Digital 

Dashboard) 

 Looker 

 Microsoft SQL Server Reporting 

Services 

 Microsoft SQL Server Analysis Services 

 Microsoft PerformancePoint Server 

2007 

 Microsoft Proclarity 

 Microsoft Power Pivot 

 MicroStrategy 

 Oracle Hyperion Solutions Corporation 

 Oracle Business Intelligence Suite 

Enterprise Edition 

 Panorama Software 

 Pervasive DataRush 

 Phocas Software 

 Plotly 

 Qlik 

 Quantrix 

 RapidMiner 

 Roambi 

 RW3 Technologies 

 SAP NetWeaver Business Intelligence 

 Saiku Analytics 

 Sisense 

 SAS 

 Siebel Systems 

 Spotfire (now Tibco) 

 Sybase IQ 

 Tableau Software 

 TARGIT Business Intelligence 

 Teradata 

 XLCubed 

 Yellowfin Business Intelligence 

 Zoho Reports 

 Zoomdata 
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  پردازش تحلیلی برخط(OLAP) 

 کاوی داده(Data Mining) 

 های داده انباره(Data Warehouse) 

  سیستم اطالعات محلی(LIS). 

 موتورهای جستجو

(Search Engines) 
موتورهای جستجو برای جستجوی داده مورد 

ها مورد استفاده قرار گروهی از دادهنظر در بین 

گیرند. برای این منظور واسطی در اختیار می

شود که معیارهای خود را کاربران گذاشته می

 (Search By Source)جستجو به وسیله منبع 

های زیر مبتنی بر جستجو به وسیله منبع فناوری

 هستند:

  جستجوی دسکتاپ(Desktop  Search) 

  جستجوی متحد(Federated Search) 

  موتور جستجوی انسانی(Human Search 

Engine) 
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برای داده مورد نظر بیان کرده و موتوری وجود 

کند. از دارد که داده مورد نظر را پیدا می

توان موتورهای جستجوی گوکل و بینگ می

ن موتورهای جستجو در عنوان قدرتمندتریبه

 دنیا نام برد. 

با این حال نیاز به طراحی و استفاده از 

فراهم کردن موتورهای جستجوگر بومی جهت 

جستجوهای  و امن برای بستری مطمئن

 و ها به زبان فارسیاینترنتی، رفع نیازمندی

امری ضروری به  های محلیتمرکز بر سرویس

رسد. موتورهای جستجوگر بومی نظر می

جو و یوز برای پاسخ به این نیاز در داخل پارسی

 اند. کشور تولید شده

  موتور فراجستجو(Metasearch Engine) 

  چندجستجویی(Multisearch) 

  موتور جستجوی وب(Web Search Engine) 

 Search By Content)جستجو به وسیله نوع محتوا 

Type) 

های زیر مبتنی بر جستجو به وسیله محتوا فناوری

 هستند:

  جستجوی متن کامل(Full Text  Search) 

  جستجوی عکس(Image  Search) 

  موتور جستجوی ویدئو(Video  Search 

Engine) 

 (Search By Interface)جستجو به وسیله واسط 

های زیر مبتنی بر جستجو به وسیله واسط فناوری

 هستند:

  جستجوی تدریجی(Incremental Search) 

 ای پاسخ لحظه(Instant Answer) 

  جستجوی معنایی(Semantic Search) 

 نی بر انتخاب جستجوی مبت(Selection-

based Search) 

 (Search By Topic)جستجو به وسیله عنوان 

های زیر مبتنی بر جستجو به وسیله عنوان فناوری

 هستند:

 داده فهرست کتب پایگاه(Bibliographic 

Database) 
  جستجوی سازمانی(Enterprise Search) 
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  جستجوی عمودی(Vertical Search) 

 )(Interface/Presentationواسط/نمایش

ورت صکند و شامل نمایشی است که بهافزار را برقرار میواسط/نمایش اتصال بین کاربر و نرم

 شود.فیزیکی بر روی صفحه نمایش ظاهر می

 هایی از ابزارهای نمایشمثال ۶۶-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 نمایش ایستا

(Static Display) 

هایی که برای ایجاد افزارها و پروتكلنرم

های گرافیكی از پیش تعریف شده و واسط

ده افزار استفاغیرقابل تغییر بین کاربر و نرم

 شوند.می

(Hypertext Markup Language) HTML 

های وب یک زبان توصیف ساختار صفحه HTMLزبان 

 (W3C)گستر وب جهان است که توسط کنسرسیوم

است  SGMLاین زبان شكلی از زبان  پیشنهاد شده است.

گذاری عناصری چون متن و برای نشانه هاتگکه از 

کند تا برای مرورگرهای وب استفاده می گرافیک

مشخص شود که این عناصر را چگونه برای کاربر 

نمایش دهند و به عملیاتی چون فعال کردن یک پیوند 

چگونه پاسخ  ردن یک کلید یا کلیک ماوساز طریق فش

 .دهند

(Portable Document Framework) PDF 

یک استاندارد باز برای قالب فایل است که برای نمایش  

افزار و افزار، سختدوبعدی مستندات مستقل از نرم

 شود.کار گرفته میعامل بهسیستم

 JSP (Java Server Page) نمایش پویا )نمایش سمت خدمتگزار(
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(Dynamic / Server-Side Display) 

هایی که برای ایجاد افزارها و پروتكلنرم

های گرافیكی با قابلیت تغییر در هنگام واسط

 شونداجرای برنامه استفاده می

JSP  نوعی فناوری مبتنی بر زبانJAVA  است که امكان

توسط  JSPهای پویا را فراهم می سازد. گاهتولید وب

سازی سمت سرور تولید شده برای برنامه Sunشرکت 

است که   htmlهمان فایلهای  JSP هایاست. فایل

که قابلیت پویای  Java قطعات ویژه شامل کدهای

 کند به آن اضافه شده است.صفحات را ایجاد می

(Active Server Pages) ASP 

فناوری خدمتگزار وب مربوط به شرکت مایكروسافت 

های پویا و تعاملی با د نشستاست که امكان ایجا

 کند.کاربران را ایجاد می

(Active Server Pages .Net ) ASP.Net 

است که برای  Net.های چارچوب ای از فناوریمجموعه

های وب های کاربردی وب و سرویسساخت برنامه

XML شود. صفحات استفاده میASP.Net  بر روی

گذاری مانند شانههای نها اجرا شده و خروجیخدمتگزار

کند که تولید می  XMLو  HTML ،WMLهای خروجی

 شوند.به مرورگرهای دسكتاپ و موبایل ارسال می

 رِندِر کردن محتوا

(Content Rendering) 

ها هایی که برای تبدیل دادهافزارها و پروتكلنرم

جهت نمایش آنها در واسط گرافیكی کاربران مورد 

 .گیرنداستفاده قرار می

(Dynamic HTML) DHTML 

 HTML تری نسبت بههای جدیدقابلیت DHTMLدر 

توان کنترل است که بر اساس آن میتعریف شده 

 های موجود در یک صفحه وببیشتری بر روی مؤلفه

 های ویژه )مبتنیاعمال کرد و بتوان به صفحه وب جلوه

توان امكاناتی می DHTMLبا  .بر شرایط مرورگر( بخشید

اضافه کرد که باعث شود کاربر با آن  فحات وببه ص

از چهار  DHTMLمعموالً  .صفحه تعامل داشته باشد

ها و اسكریپت HTML، رویدادهای DOM ،CSSبخش 



 594 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 مثال استانداردهای سرویس

تشكیل شده است. با استفاده از یک زبان اسكریپتی 

توان کنترل کرد. را می DOM اشیای مشخص در

JavaScript ت نترنترین زبان اسكریپتی روی ایرایج

 JavaScriptکند. است که با همه مرورگرها کار می

در دسامبر  Netscape 2.0B3 اولین بار در مرورگر

معرفی و ظاهر شد. استاندارد رسمی جاوا  0991

 است.  ECMA-262اسكریپت

(Extensible  HTML) XHTML 

است به همراه رعایت دقیق تمامی قواعد   HTMLهمان

که موجبات   XMLبه زبان ترنزدیک و دستورات نحو

افزایش اطمینان از عملكرد صححیح سندها در شرایط 

 XHTML سازد.تر موجود در اینترنت را فراهم میپیچیده

است.  HTML4در واقع زیر مجموعه و گسترش یافته 

هستند و برای کار در ترکیب  XML این نوع اسناد بر پایه

 XHTML. اندطراحی شده XML مبتنی بر با عامل کاربر

پیشنهاد  (W3C)گستر نیز توسط کنسرسیوم وب جهان

 شده است.

(Cascading Style Sheet) CSS 

های تصویری روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه

ها( در صفحات وب )مانند نوع قلم، رنگ و اندازه

تر گساولین بار توسط کنسرسیوم وب جهان  CSSاست.

(W3C) نوان یک استاندارد عبه تمامی جهانیان به

 طراحی وب معرفی شد.

(Extensible 3D Graphics) X3D 

  XMLهای سه بعدی است که فرمت نوعی فرمت فایل

این فرمت  .است VRMLهای دارد و نسل بعدی فرمت
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های کامپیوتری سه بعدی برای گرافیک ISOاستاندارد 

 بالدرنگ است. 

 سیم/موبایل/صوتبی
(Wireless/Mobile/Voice) 

ی هاهایی که برای دستگاهافزارها و پروتكلنرم

 روند.سیم، موبایل و صوتی به کار مینمایش بی

(Wireless  Markup Language) WML 

سیم های بیکه برای دستگاه  XMLپروتكل مبتنی بر 

 طراحی شده است.

(Wireless  Markup Language Script) WML Script 

گویش یا مشتق از زبان جاوا یک   WML Scriptزبان 

استفاده  WMLاسكریپت است که برای صفحات 

سیم و های بیبرنامه شود و قسمتی از پروتكلمی

 رادیویی است.

(XHTML Mobile Profile) XHTMLMP 

 ها وبرای مشتریان وب با منابع محدود همانند موبایل

 XHTMLهای توانند از تمام ویژگیپیجرها که نمی

 ه کنند طراحی شده است.استفاد

(Voice XML) VXML 

است که برای نرم  XMLیک زبان بر پای  VXMLزبان 

 VXMLوجود آمده است. افزارهای صوتی تحت شبكه به

عنوان یک استاندارد باز که الگوی توسعه وب را به به

بازار تلفن گویا و تشخیص صدا آورده است پدیدار شده 

 است.

 سازیشخصی

(Personalization) 

سازی به تطبیق دادن یک محصول یا شخصی

سرویس با خصوصیات یک کاربر یا گروهی از 

شود و از عناصر اصلی کاربران گفته می

 (Explicit Personalization)سازی صریحشخصی

ایی هسازی صریح، کاربران بر اساس ویژگیدر شخصی

ن گاه در اختیارشاسیستم اطالعاتی یا یک وبکه یک 

گذارد نحوه دریافت محتوا و سرویس از آن سیستم می

 دهند.گاه را تغییر مییا وب
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های اجتماعی گر و رسانههای توصیهسیستم

ها این امكان را گاهسازی وباست. شخصی

های وب بر اساس دهد که محتوا و سرویسمی

بر یا گروه کاربران در عالقه، نیاز و نقش کار

 سازیدسترس آنها قرار بگیرد. در این شخصی

گاه متناسب با خواست رود که رفتار وبانتظار می

شود ای که اجازه داده میکاربران و در محدوده

 تغییر کند.

  (Implicit Personalization)سازی ضمنیشخصی 

سازی ضمنی، رفتار کاربران در استفاده از یک در شخصی

س اگاه بررسی شده و بر اسسیستم اطالعاتی یا یک وب

الگوی رفتاری به دست آمده نحوه دریافت محتوا و 

 کند.گاه تغییر میسرویس از آن سیستم یا وب

 (Hybrid Personalization)سازی ترکیبیشخصی

سازی های شخصیسازی ترکیبی، از قابلیتدر شخصی

 شود.سازی صریح استفاده میضمنی و  شخصی

 

 

 (Security Management)مدیریت امنیت

ها، استانداردها و ابزارهایی است که برای محافظت ها، روشیریت امنیت شامل پروتکلمد

غیرمجاز، استفاده غیرمجاز، تغییر غیرمجاز،  های اطالعاتی از دسترسیاطالعات و زیرساخت

شوند و سه هدف اصلی محرمانگی خرابی، تهدید و افشای اطالعات استفاده می

(Confidentiality) صحت ،(Integrity) دسترسیو قابلیت (Availability) کنند.را دنبال می 

 های مدیریت اطالعاتهایی از ابزارها و روشمثال ۶2-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 ضد ویروس

(Anti-Virus) 
ا کش ییاب، ویروسافزار ضد ویروس )ویروسنرم

است که با مشاهده و  افزاریافزار( نرمضد بد

برای دسکتاپ و  افزارهای ضد ویروسنرم

 خدمتگزار

AhnLab V3 Internet Security, Avast!, AVG, 

Avira Internet Security, BitDefender, 

BullGuard, ClamWin, Clam AntiVirus, 
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به دنبال  هاها و پروندهبررسی محتوای فایل

یا  هاالگوهای آشنای بدافزار شامل ویروس

افزار ضد ویروس گردد. نرممی های اینترنتیکرم

در صورت مشاهده این الگوها که به آن امضای 

شود، از گفته می  (Virus Signature) ویروس

کامپیوتر و اجرا شدنش جلوگیری کرده ورود آن به 

گیرد که آیا دهد و دستور مییا هشدار الزم را می

فایل را حذف کند یا سعی نمایند آن را اصالح و 

افزارهای های سازنده نرمشرکت .پاکسازی کند

های جدید، ضدویروس، با ساخته شدن ویروس

آوری افزاری آنها را کشف و جمعالگوهای نرم

به همین علت اغلب الزم است تا این  کنند ومی

شوند تا  روزرسانیافزارها هر از چندگاهی بهنرم

ها را دریافت کنند. الگوهای جدید ویروس

افزارهای ضد ویروس زیادی برای نرم

ئه ها اراها و تبلتها، موبایلپخدمتگزارها، دسكتا

 .شده است

Comodo Antivirus, Comodo Internet 

Security, Dr. Web, ESET NOD32, F-Secure, F-

PROT, Fortinet, G Data, VIPRE, Advanced 

SystemCare, iolo System Shield, K7 Total 

Security, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky 

Internet Security, KingSoft, Mac Internet 

Security 

Malwarebytes' Anti-Malware, McAfee 

VirusScan, Microsoft Security Essentials, 

Windows Defender, NANO Antivirus (ru), 

Panda, PSafe TOTAL, 360 Safeguard, 

Outpost Security Suite, Sophos, Symantec 

Endpoint Protection, Immunet, Element 

Anti-Virus, Norton AntiVirus, Norton 

Internet Security, Spyware Doctor, VirIT 

eXplorer, VirusBarrier, Trend Micro Internet 

Security, TrustPort, Vba32 AntiVirus, 

ZoneAlarm 

 برای موبایل و تبلت افزارهای ضد ویروسنرم

AhnLab Mobile Security, Avast Antivirus, 

AVG AntiVirus, Avira Free Android Security, 

Bitdefender Mobile Security, BullGuard 

Mobile Security, CM Security, Comodo 

Mobile Security, Dr. Web Mobile Security 

Suite, ESET Mobile Security, F-Secure Mobile 

Security, G Data MobileSecurity, Lookout 

Mobile Security, McAfee Mobile Security, 

PSafe TOTAL Android, FireAMP Mobile, 

Trend Micro Mobile Security, TrustPort 

Mobile Security, VirusBarrier 
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 فایروال

(Firewall) 

شود که شبكه اطالق می هاییبه سیستم

خصوصی یا کامپیوترهای شخصی را در مقابل 

های غیرمجاز، نفوذ مهاجمین، دسترسی

های مخرب و حمالت هكری خارج از آنها ترافیک

توانند ترافیک ها میکند. فایروالمحافظت می

ورودی و خروجی شبكه را کنترل و مدیریت کرده 

شود به یف میو با توجه به قوانینی که در آنها تعر

های کاربردی خاصی اجازه ورود، کاربر یا برنامه

خروج و دسترسی به یک سیستم خاص را بدهند. 

قوانینی که در یک فایروال وجود دارد بر اساس 

شود. های امنیتی یک سازمان تعیین مینیازمندی

افزاری یا صورت نرمتوانند بهها میفایروال

گیرند. چهار  افزاری مورد استفاده قرارسخت

ها کار گرفته شده در فایروالمهم به فناوری

 عبارتند از:

 Packet Filtering Firewall 
ترین انواع یکی از ساده این نوع فایروال

عرضه  1185ها است که در سال فایروال

ها شده است. در این فایروال، بسته

براساس پروتکل، پورت، آدرس مبدأ یا 

 یا مسدودآدرس مقصد عبور کرده 

ها تنها با شوند. این نسل از فایروالمی

 افزاریهای نرمفایروال

توانند روی افزارهایی هستند که میدر حقیقت نرم

های مختلف نصب شوند و ترافیک ورودی عاملسیستم

نگونه کنند. ایعامل را کنترل و خروجی شبكه یا سیستم

ای هها و شرکتها بیشتر مورد استفاده سازمانفایروال

ی افزارهای نرمگیرند. فایروالکوچک و متوسط قرار می

ها را از خطرات معمولی که در اینترنت وجود دارند سیستم

ها و کدهای های غیرمجاز، تروجاناعم از دسترسی

ه کنند. اینگونهای کامپیوتری حفاظت میمخرب و کرم

نند دهند که بتوااربران این قابلیت را میها به کفایروال

برای به اشتراک گذاشتن منابع خود از جمله پرینتر و 

ها در قوانین فایروال تغییرات دلخواه خود را اعمال پوشه

افزاری امكان های نرمکنند. در برخی اوقات فایروال

د. دهنتنظیمات محرمانگی و فیلترینگ خاصی را می

 محصولیای و تکدر دو نوع شبكهها اینگونه فایروال

افزاری تحت شبكه های نرمشوند. فایروالارائه می

توانند یک شبكه را تحت کنترل خود گرفته و از آن می

محصولی صرفاً بر های تکمحافظت کنند، اما فایروال

آن  توانند ازشوند و میعامل نصب میروی یک سیستم

تفاده از سازی و اسمحافظت کنند. هزینه پیاده

های افزاری بسیار کمتر از فایروالهای نرمفایروال

  .افزاری استسخت
 

 افزاری عبارتند از:های نرمهایی از فایروالنمونه

Comodo Internet Security, Glasswire, Intego 

VirusBarrier, Jetico Personal Firewall, 

Kaspersky, Internet Security, Lavasoft 
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برای به دست  OSI های اولالیه

 ها سروکار دارند. IPآوردن

 Circuit Level Gateway 
ها از دسته قبلی این دسته از فایروال

دارای امنیت بیشتری هستند و در سال 

به میان آمدند. این دسته  1181-1113

کنند و کار می OSIدر الیه نشست مدل 

عنوان واسط بین الیه کاربردی و الیه به

کنند و ترافیک عمل می  TCP/IPانتقال

ها در شبکه را براساس آدرس و پورت

 کنند. الیه نشست فیلتر می

 Aplication Level Gateway 
ها تنها دو دسته قبلی فایروال

را  نشست و شبکه هایسرآیندهای الیه

خالف دو دادند. برمورد بررسی قرار می

ها دسته قبل، در این دسته از فایروال

ها وجود دارد. بسته محتوای امکان دیدن

های ها، فایروالبه این دسته از فایروال

شود که در در پروکسی نیز گفته می

 proxy client و  proxy serverحالت 

 .گیرندمورد استفاده قرار می

 Staeful Multi Level Inspection  
ها نسل چهارم از فایروال هالاین فایروا

ارائه شدند. در  1114هستند که در سال 

ها از فناوری بکار برده شده این فایروال

Personal Firewall, Microsoft Forefront 

Threat Management Gateway, Norton 360, 

Online Armor Personal Firewall, Outpost 

Firewall Pro, PC Tools Firewall Plus, 

Privacyware Privatefirewall, Sunbelt 

Personal Firewall, Sygate Personal Firewall, 

Windows Firewall, ZoneAlarm, 

Netfilter/iptables Shorewall, PeerBlock, 

FirewallD, NPF, PF, ipfirewall, IPFilter  

 افزاریهای سختفایروال

صورت افزاری معموال بههای سختفایروال

ننده های تولیدکهایی هستند که توسط شرکتزیرساخت

افزاری با سیستم عامل خاص های سختبر روی بورد

اند و معموالً در قالب یک ی شدهاندازنصب و راه

یز کنند. یک مسیریاب نمسیریاب در شبكه فعالیت می

عنوان یک فایروال تواند در یک شبكه بهمی

اری افزافزاری فعالیت کند. در واقع فایروال سختسخت

افزاری است که بر روی نیز نوعی فایروال نرم

های خاص  نصب شده عاملافزارها و سیستمسخت

های سخت افزاری سرعت و کارایی فایروال .است

 افزاری دارند.های نرمبیشتری نسبت به فایروال

 افزاری عبارتند از:های سختهایی از فایروالنمونه
Check Point, FortiGate, Palo Alto Networks, 

WatchGuard, Sophos, Cisco Asa Firepower, 

Cisco PIX, Mcafee Firewall, Juniper SSG, 

Juniper SRX, Sonicwall, Barracuda Firewall, 

Cyberoam, D-Link, Endian Firewall, 

Opendium Iceni, IPCop, pfSense, IPFire, 
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در سه نسل قبلی استفاده شده است. 

توانند عمل ها میدرواقع این فایروال

ها را در الیه شبکه، فیلترکردن بسته

و همچنین الیه کاربردی انجام  نشست

ها ین در این فایروالدهند. تنظیم قوان

کمی پیچیده است و اگر این کار خوب 

صورت نپذیرد، فایروال قادر به برقراری 

امنیت نخواهد بود. یکی از مزایای این 

 ها این است که زمانی که یکفایروال

 کامل شد، هر پورتی که در آن نشست

 شود.  ایناستفاده شده بسته می نشست

ها شستها اجازه میدهند تا نفایروال

ی هامورد پیگیری قرار گرفته و نشست

 UDP هایی نظیرمجازی برای پروتکل

 فراهم شود.

Untangle, Zeroshell, SmoothWall, WinGate, 

Calyptix Security, Halon Security, Vantronix 

 امنیت پست الکترونیکی

(Email Security) 
هایی است ها، استانداردها و پروتكلشامل روش

های الكترونیكی که جهت افزایش امنیت پست

 شوند.کار گرفته میبه

(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) 
S/MIME 

استانداردی است که برای رمزنگاری کلید عمومی پست 

ه ها استفادالكترونیكی و حفظ حریم خصوصی پیام

 س نیازمند مجوز شخص ثالث است.شود. این سرویمی

م شود، در واقع پیاوقتی با این سرویس پیام ارسال می

 شود و زمانی که پیام بهدارای یک امضای دیجیتالی می

رسد این امضا با اطالعات فرستنده پیام دست گیرنده می

شود تا از هویت شخصی که این پیام را تطبیق داده می

 فرستاده، اطمینان حاصل شود.
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(Pretty Good Privacy) PGP 

یک برنامه رمزنگاری و رمزگشایی است که جهت احراز 

 PGPشود.  از ها استفاده میهویت و رمزنگاری داده

 هایمعموالً برای رمزنگاری، رمزگشایی و امضای پست

الكترونیكی و افزایش امنیت ارتباطات از طریق پست 

انداردی است OpenPGPشود. الكترونیكی استفاده می

برای همین  (IETF)است که کارگروه مهندسی اینترنت 

 منظور ارائه کرده است.

(DomainKeys Identified Mail) DKIM 

های روشی است که برای احراز هویت در پست

از های با فرستنده غیرمجالكترونیكی و تشخیص پیام

 شود.استفاده می

 پیامنیت آی
(IP Security) 

و استانداردهایی است که برای  هاشامل پروتكل

استفاده  IPدر الیه  (Packets)ها تبادل امن بسته

 .شوندمی

(Internet Protocol Security) IPsec 

ها است که ای از پروتكلشامل مجموعه IPSecپروتكل 

 کنند. را پشتیبانی میIP ها در الیه تبادل امن بسته

IPSec ی مجازی هاشبكه طور گسترده در فناوریبه

جهت احراز هویت، محرمانگی، یكپارچگی و  خصوصی

مورد استفاده  IP مدیریت کلید در شبكه های مبتنی بر

امنیت ارتباطات را در بطن شبكه با  IPSec گیرد.قرار می

کند. برای های امن رمزنگاری برقرار میکمک سرویس

، هر دو طرف فرستنده و IPSecعملكرد صحیح و کامل 

د یک کلید عمومی را به اشتراک بگذارند که گیرنده بای

ی عمل "مدیریت کلید"واسطه استفاده از پروتكل به

ا دهد تشود. این پروتكل به گیرنده این اجازه را میمی

یک کلید عمومی را به دست آورده و فرستنده را بر 

 .اساس امضای دیجیتال احراز هویت نماید
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 فناوری کلید عمومی
(Public Key Technology) 

هایی افزارها و سرویسشامل استانداردها، نرم

است که مرکز صدور گواهی دیجیتال 

(Certificate Authority(CA))  از آنها برای

های دیجیتال استفاده تولید کلیدها و گواهی

های دیجیتال کنند. این کلیدها و گواهیمی

 کنند.دسترسی امن به اطالعات را فراهم می

X.509 

X.509  یک استانداردITU-T  است که به طور گسترده

برای تعریف گواهی دیجیتال در زیرساخت کلید عمومی 

(PKI) شود. این استاندارد فرمت گواهی کلید استفاده می

 ها وگواهی های لغوشده، ویژگیعمومی، لیست گواهی

کند. روش اعتبارسنجی مسیر گواهی را مشخص می

ن دارد منتشر شده است. ایتاکنون سه نسخه از این استان

عنوان قسمتی به 0900استاندارد برای اولین بار در سال 

منتشر   ITU X.500های دایرکتوری از استاندارد سرویس

مورد بازبینی مجدد قرار  099۳شد. این استاندارد در سال 

خه عنوان نسگرفت و به ساختار آن دو فیلد اضافه و به

 این دو فیلد، پشتیبانی دوم منتشر شد. هدف از افزودن

از کنترل دسترسی به دایرکتوری بود. این استاندارد 

  RFC2459سپس مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و در 

به ساختار آن تعدادی فیلد توسعه افزوده و سپس 

هدف از افزودن این  عنوان نسخه سوم منتشر شد.به

های توسعه، ذخیره کردن اطالعات اضافی در مورد فیلد

گواهی دیجیتال مثل کاربردهای آن است. به طور کلی 

تنها برای نسخه سوم  X.509 در حال حاضر اصطالح

رود. تاکنون برای نسخه سوم این این گواهی به کار می

و  RFC 4325 ،RFC 4630از جمله  RFC گواهی چندین

RFC 5280  منتشر شده است. در هر یک از اینRFC ها

افزوده شده  X.509 انداردتعدادی فیلد توسعه به است

 X.509ها و استانداردهای ذیل از پروتكل .است

 کنند:پشتیبانی می
TLS/SSL, S/MIME , IPsec, SSH, HTTPS, EAP, 

LDAP, Trusted Computing Group, CableLabs, 
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WS-Security, XMPP, Microsoft 

Authenticode, OPC UA 

OCSP Online Certificate Status Protocol)) 

یک  (OCSP)پروتكل تعیین وضعیت گواهی برخط 

برای پی بردن به وضعیت ابطال یک  پروتكل اینترنت

است. این پروتكل در  X.509گواهی دیجیتال 

RFC6960  تعریف شده است و در قسمت استانداردهای

عنوان جانشینی به  OCSPاینترنت جای دارد. پروتكل 

 .باشدح میمطر  (CRL)برای لیست ابطال گواهی

based Certificate Validation Protocol) -(Server
SCVP 

پروتكل معتبرسازی گواهینامه مبتنی بر خدمتگزار 

(SCVP) است که هم مسیر بین  یک پروتكل اینترنتی

و یک ریشه مورد اعتماد  X.509یک گواهینامه دیجیتال 

ت سنماید و هم اعتبار مسیر را با توجه به سیارا تعیین می

 .نمایدمعتبرسازی مشخص تعیین می

 تشخیص و جلوگیری از نفوذ

(Intrusion Detection & Prevention) 
های جلوگیری از نفوذ که با نام سیستم

های تشخیص و جلوگیری از نفوذ هم سیستم

شوند، ابزاری برای امنیت شبكه شناخته می

 های موجود در شبكه یا سیستمهستند که فعالیت

های تشخیص و جلوگیری از فعالیت را برای

گیرند. وظایف اصلی یک مخرب تحت نظر می

سیستم جلوگیری از نفوذ شامل شناسایی 

های مخرب، ثبت اطالعات در مورد این فعالیت

ها، اقدام به مسدود و متوقف کردن این فعالیت

 تشخیص و جلوگیری از نفوذ ابزارهای

تعدادی از  ابزارهایی که برای تشخیص و جلوگیری از 

گیرند در ذیل آمده است. برای نفوذ مورد استفاده قرار می

 HIPSو  NIPS ،WIPS ،NBAانواع مختلفی همچون 

 ابزارهای مختلف دیگری نیز وجود دارد.
 DefensePro 
 Kismet 

 ACARM-ng 

 AIDE 

 Bro NIDS 

 Fail2ban 

 OSSEC HIDS 

 Prelude Hybrid IDS 
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ها و ثبت گزارش کارهای انجام شده توسط فعالیت

ز های جلوگیری اشوند. سیستمخود سیستم می

نفوذ  های تشخیصنفوذ حالت ارتقاء یافته سیستم

 هاشوند، چرا که هر دو این سیستممحسوب می

های شبكه و یا سیستم را برای یافتن فعالیت

کنند. تفاوت اصلی های مخرب نظارت میفعالیت

ر های تشخیص نفوذ دها با سیستماین سیستم

ورت صبه توانندها میاین است که این سیستم

های مخرب شده یا آنها را فعال مانع از فعالیت

ه یک توان گفت کتر میطور دقیقمتوقف کنند. به

سیستم جلوگیری از نفوذ توانایی انجام کارهایی 

های مخرب، مانند ارسال هشدار، دور ریختن بسته

های متخاصم مسدود کردن ارتباط از طرف آدرس

توانایی اصالح ها همچنین این سیستم را دارد.

ی ها، جلوگیر، اصالح ترتیب بستهCRC خطاهای 

های و پاکسازی گزینه TCPاز مسائل ترتیب بسته 

و شبكه را دارند.  ناخواسته در الیه انتقال

های جلوگیری از نفوذ به چهار نوع سیستم

های جلوگیری از نفوذ مبتنی بر شبكه سیستم

(NIPS)یم سهای جلوگیری از نفوذ بی، سیستم

(WIPS) تجزیه و تحلیل رفتار شبكه ،(NBA) ،

های جلوگیری از نفوذ مبتنی بر سیستم

شوند. اکثر ابزارهای تقسیم می  (HIPS)میزبان

جلوگیری از نفوذ از یكی از سه روش مبتنی بر 

امضاء، مبتنی بر آنومالی آماری و تجزیه و تحلیل 

 .کنندپروتكل مبتنی بر حالت استفاده می

 Samhain 

 Snort 

 Suricata 

 McAfee Network Security Manager 

 Pytbull 

 IBM Security Network Intrusion 

Prevention System 

 IPS-1 

 TippingPoint IPS 

 Strata Guard 

 StoneGate IPS 

 iPolicy Intrusion Prevention Firewall 

 ParsIPS 

 Dragon IPS 

 Sourcefire Next Generation IPS 
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 پذیریپویشگر آسیب

er)n(Vulnerubility Scan 
 پذیری یک برنامه کامپیوتری استپویشگر آسیب

 هایهای برنامهمنظور دسترسی به ضعفکه به

های کامپیوتری و سیستم هاکاربردی، شبكه

طراحی شده است. انواع مختلفی از پویشگرهای 

توجه به اهداف پذیری وجود دارد که با آسیب

ای که بر روی آن تمرکز دارند، از یكدیگر ویژه

شوند. در حالی که عملكردها بین انواع متمایز می

پذیری، تفاوت ایجاد مختلف پویشگرهای آسیب

کند اما همه آنها در یک هدف اصلی با هم می

 های موجودمشترک هستند و آن برشمردن آسیب

 در یک یا چند هدف است. پویشگرهای

پذیری از اجزای اصلی مدیریت آسیب

 افزارهاییهستند. این پویشگرها نرم پذیریآسیب

داده بزرگ از کدهای مخرب هستند که یک پایگاه

دارند و آنها را  پذیریهای شناخته شدهبرای آسیب

با سرعت زیادی به ترتیب روی هدف مورد نظر 

های موجود را شناسایی تست کرده و آسیب

ه کند کها کمک میسایی آسیبکنند. شنامی

د را کننها استفاده مینفوذهایی که از این آسیب

ها و پذیریتست کرده و زمینه مقابله با آسیب

نفوذهای ناشی از آنها را فراهم کنیم. شناسایی 

صورت کامالً خودکار تواند بهها میپذیریآسیب

پذیری صورت گیرد، توسط پویشگرهای آسیب

 (Penetration Test)فوذ درحالیكه تست ن

 پذیریابزارهای پویشگر آسیب

ری و پذیتعدادی از  ابزارهایی که برای شناسایی آسیب

ت. د در ذیل آمده اسگیرنتست نفوذ مورد استفاده قرار می

برای موارد مختلفی همچون کاربردهای وب، شبكه، 

 پورتها و غیره ابزارهای مختلف دیگری نیز وجود دارد.
 Acunetix  
 Aircrack-ng 

 Arachni 

 Back Track  

 BeEF 

 Burpsuite  

 Cain & Abel  

 Canvas  

 CORE Impact  

 Dradis 

 Ettercap 

 HconSTF 

 Hydra 

 IBM AppScan 

 IronWASP 

 John The Ripper  

 Metasploit   

 Nagios 

 Nessus  

 Netsparker  

 Nikto 

 Nmap  

 OpenVAS 

 PunkSPIDER(scanner powered by 

PunkSCAN) 

 Retina  

 SATAN 

 Secunia PSI 
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تر بوده و عالوه بر استفاده از ابزارهای پیچیده

 پذیری نیاز به دخالت عوامل انسانیپویشگر آسیب

 مجرب و آگاه در این زمینه دارد.

 SHODAN 

 Social Engineer Toolkit  

 Sqlmap  

 Sqlninja  

 Veracode 

 w3af  

 WebScarabNG 

 Wireshark  

 Zed Attack Proxy (ZAP) 

 ایرکتوری سرویسد

(Directory Service) 
ها و دایرکتوری سرویس شامل پروتكل

سازی و استانداردهایی است که امكان ذخیره

 و منابع مربوط به کاربران دهی اطالعاتسازمان

را فراهم کرده و به مدیر  یک شبكه کامپیوتری

دهند که دسترسی کاربران شبكه این امكان را می

دیریت نماید. دایرکتوری به منابع شبكه را م

عنوان یک الیه محافظ سرویس در عین حال به

کند. بین کاربران و منابع مشترک شبكه عمل می

ها معموالً از اجزای اصلی در دایرکتوری سرویس

باشند و می های اطالعاتیطراحی امنیت سیستم

به همین دلیل دارای ساختار بسیار دقیقی در 

. هریک از منابع هستند خصوص کنترل دسترسی

عنوان یک شئ در دایرکتوری در شبكه به

گردند. اطالعات مربوط به سرویس محسوب می

هر منبع شبكه تحت عنوان خصیصه شئ مربوط 

شود. به آن منبع در دایرکتوری سرویس ذخیره می

تواند به نحوی هر شئ می سطح امنیت اطالعات

 (Lightweight Directory Access Protocol)پروتکل

LDAP 

روزرسانی پروتكلی است که برای دسترسی و به

گیرد. مورد استفاده قرار می شدههای توزیعدایرکتوری

ها، برای و روش هاای از پروتكلاین پروتكل مجموعه

شده است. های توزیعت شاخهدسترسی به اطالعا

پیروی  X.500 از استانداردهای موجود در LDAPپروتكل 

د کنپشتیبانی می TCP/IPاز  X.500کند و بر خالف می

  LDAPکه برای استفاده از اینترنت مفید است. پروتكل

 است و به همین دلیل گاهی به آن  X.500 تر ازسبک

X.500 Lite كل در سال شود. این پروتنیز گفته می

عرضه  (IETF)کارگروه مهندسی اینترنت  توسط 0998

در پست الكترونیكی را آسان  X.500 سازیشد، تا پیاده

د کنیک پروتكل ارتباطی را مشخص می LDAPنماید. 

گیرنده، برای استفاده و که در آن یک پیام از سرویس

، به X.500دسترسی به اطالعات یک دایرکتوری

 گردد. اکثر سرویس دهندگاهمی دهنده ارسالسرویس

LDAP  ها دایرکتوری کنند.آن استفاده می ۳,8از نسخه

مشتری قابل  -اغلب با یک مدل ارتباطی خدمتگزار

ای که در خواست خواندن، یا دسترسی هستند. برنامه
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 تعیین شود که فقط کاربرانی قابلیت دسترسی به

 آنها را داشته باشند که دارای مجوز الزم هستند.

 

ایجاد تغییر در دایرکتوری را دارد، به طور مستقیم 

ه از با استفاد تواند چنین کاری را انجام بدهد بلكهنمی

یک سرویس میانی قادر به انجام این کار خواهد بود. به 

، API شود و آن فراخوانی می API این صورت که یک

 فرستد و آن فرآیند باپیامی به یک فرآیند دیگر می

به اطالعات دسترسی خواهد داشت.   TCP/IP  استفاده از

ی و برا ۴۳۴پورت استاندارد برای ارتباط امن، پورت 

 در XML تالش برای استفاده از است. ۳09حالت عادی 

LDAP ها، منجر به زبانی به سرویس و استفاده در وب

شده است. این زبان به استفاده کنندگان از  DSML نام

 داد، که بدون نوشتنها این امكان را میدایرکتوری

Interface  برای کار باAPI های مربوطه، به

 د.اشته و بتوانند با آنها کار کننها دسترسی ددایرکتوری
 

 افزارهای مشتری: صورت نرمبه LDAPابزارهای 

Admin4, Apache Directory Server/Studio, 

COGNITUM , FusionDirectory, Jxplorer, 

JXWorkBench, LDAP Account Manager, 

phpLDAPadmin, SLAMD, RoundCube, 

Teleform, Kofax Capture, web2ldap, Gosa, 

Atlassian Crowd, LDAP Admin Tool, 

Evolution, KAddressBook, Ldapscripts, 

Contacts, Directory Utility, Workgroup 

Manager, Active Directory Explorer, LDAP 

Admin, LDAP Administrator, Veeam 

Explorer for Microsoft Active Directory, 

Powershell, Softerra Adaxes 

 

 افزارهای خدمتگزار:صورت نرمبه LDAPابزارهای 
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389 Directory Server, Active Directory, 

Apache Directory Server, Apple Open 

Directory, CA Directory, Critical Path 

Directory Server, DirX Directory, FreeIPA, 

IBM Tivoli Directory Server, ldapjs, Mandriva 

Directory Server, Nexor Directory, NetIQ 

eDirectory, OpenBSD ldapd, OpenDJ , 

OpenDS, OpenLDAP, Smart User Repository, 

Oracle Directory Server Enterprise Edition, 

Oracle Internet Directory, Oracle Unified 

Directory, RadiantOne, Red Hat Directory 

Server, Samba4 , Slapd , Sun Java System 

Directory  Server, UnboundID Directory 

Server, Univention Corporate Server, 

ViewDS Directory Server, Virtual Identity 

Server 
 

 افزار:صورت میانبه LDAPابزارهای 

Json2Ldap, Rest2LDAP, DSML gateway 

 انتقال امن
(Secured Transport) 

های امنیتی است که در الیه انتقال شامل پروتكل

شوند و  انتقال امن اطالعات بر شبكه استفاده می

 کنند.روی شبكه و اینترنت را فراهم می

 SSL/TLSهای پروتکل

 SSL  (Secure Sockets Layer)های امن الیه سوکت

برای ارسال  Netscape پروتكلی است که توسط شرکت

وصی از طریق اینترنت توسعه و دریافت سندهای خص

برای رمزنگاری  از یک کلید خصوصی SSLاست. یافته 

شوند منتقل می SSLاطالعاتی که بر روی یک ارتباط

 TLSپروتكل امنیتی الیه انتقال  .نمایداستفاده می

(Transport Layer Security)  بر پایهSSL بنا شده 

برای رمزنگاری  IETFتوسط   TLSاست. پروتكل

رتباطات انتها به انتها استاندارد شده است. هدف از ا

های در الیه انتقال، امن نمودن تراکنش TLSاستفاده 
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برای اطمینان از  TLSارتباطی در الیه کاربرد است. 

هویت طرف مقابل و تبادل کلید متقارن از گواهی 

X.509 کند. این استفاده می و رمزنگاری نامتقارن

 ها را در اینترنت برای مقاصدیدادهپروتكل امنیت انتقال 

های وب، پست الكترونیكی، چون کار کردن با پایگاه

 های فوری اینترنتی و صدا برنمابرهای اینتزنتی، پیام

ها برای امن کردن گاهکند. اکثر وبفراهم می IPروی 

ارتباطات بین خدمتگزارانشان و مرورگرهای وب از 

  SSLو  TLS هایروتكلکنند. پاستفاده می TLSپروتكل 

های هتوانند در شبكشوند و میدر الیه انتقال استفاده می

 سازی شوند. سیار و سیمی پیاده

 XMLامنیت 
(XML Security) 

ها و ابزارهایی است که شامل استانداردها، پروتكل

یک چارچوب مشترک و قوانین پردازشی مناسب 

ریف تع XMLبرای پاسخگویی به نیازهای امنیتی 

کنند. این استانداردها و ابزارها مفاهیم و می

های امنیت و رمزنگاری و همچنین فناوری

را با هم یكپارچه کرده تا  XMLهای فناوری

رای پذیر بگسترش و انعطافراهكاری عملی، قابل

 پاسخگویی به نیازهای امنیتی فراهم کنند.

(XML encryption) Xenc 

گستر یوم وب جهانتوسط کنسرس  Xencاستاندارد 

(W3C)  و کارگروه مهندسی اینترنت(IETF)  برای

و فراهم کردن محرمانگی در  XMLرمزنگاری اسناد  

این اسناد ارائه شده است. این استاندارد این امكان را 

های حساس رمز شده و هر کند که تنها بخشفراهم می

 ای رمز گردد.بخش نیز توسط کلید جداگانه

SIG-ures) XML(XML signat 

است که توسط کنسرسیوم  XMLاستانداردهای مبتنی بر 

برای امضاهای دیجیتال و  (W3C)گستر وب جهان

 گیرند.مورد استفاده قرار می XMLصحت اسناد 

Key Management Specification) XKMS-(XML 

است که توسط کنسرسیوم  XMLاستانداردهای مبتنی بر 

ی توزیع و ثبت کلیدهای برا (W3C)گستر وب جهان

 گیرند.مورد استفاده قرار می (Public Key)عمومی 
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(Security Assertion Markup Language) SAML 

گذاری توافق امنیتی( زبانی )زبان نشانه SAMLزبان 

های است که برای تبادل داده XMLاستاندارد مبتنی بر 

و مجازشماری  (Authentication)احراز هویت 

(Authorization) های مختلف مورد استفاده بین بخش

های توسط کمیته فنی سرویس SAMLگیرد. قرار می

OASIS .تولید شده است 

(eXtensible Access Control Markup Language) 
XACML 

گذاری کنترل دسترسی قابل ) زبان نشانه XACMLزبان 

گسترش( زبانی استاندارد است که برای تعریف 

مبنا ی کنترل دسترسی خصوصیتهاسیاست

(Attribute-based) گیرد. از مورد استفاده قرار می

پذیری بین افزایش تعامل XACMLاهداف 

های کنترل دسترسی است که توسط سازیپیاده

شود. این زبان توسط های مختلف ارائه میکنندهتولید

سازمان پیشبرد استانداردهای اطالعاتی ساختیافته 

(OASIS) ئه شده است.ار 

IBM alphaWorks XML Security 

برای فراهم کردن سازوکار  IBMابزاری است که شرکت 

 ارائه کرده است. XMLکنترل دسترسی در اسناد 

Phaos XML Security Suite 

برای فراهم کردن امضای  Paosابزاری است که شرکت 

 ارائه کرده است. XMLدیجیتال و رمزنگاری در اسناد 

Trust-Security & WS-WS 

است که برای امنیت  SOAPای از پروتكل توسعه

کند. استفاده می Xencو  XML-SIGها از سرویسوب
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ای از استانداردهای نیز توسعه WS-Trustاستاندارد 

است که چارچوبی برای  WS-Securityخانواده 

در ارتباطات  (Token)درخواست و ارسال امن نشانواره 

 دهد.رائه میسرویس اوب

 امنیت از راه دور

(Remote Security) 

هایی است که میان دو ها یا پروتكلشامل روش

کامپیوتر یک ارتباط امن و غیر قابل نفوذ ایجاد 

ها امكان احراز ها و پروتكلکنند. این روشمی

هویت را بین دو کامپیوتر راه دور فراهم کرده و 

شبكه یا  توانند بر روی یکدو کامپیوتر می

صورت رمزشده و غیر قابل اینترنت اطالعات را به

ها و شنود مبادله کنند. در واقع این روش

 Telnetها تمام امكاناتی که پروتكل پروتكل

صورت امن در اختیار کاربران کند را بهفراهم می

 .دهندقرار می

(Secure Shell) SSH 

ن امكااینترنتی است که  یک پروتكل  (SSH)پوسته امن 

تبادل اطالعات با استفاده از یک کانال امن را بین دو 

ی کند. دو نسخه اصلدستگاه متصل در شبكه ایجاد می

شود. شناخته می SSH2 و  SSH1های این پروتكل به نام

و  های مبتنی بر یونیكسدر ابتدا بر روی سیستم

های پوسته استفاده برای دسترسی به حساب لینوکس

های و سایر پوسته Telnetنی برای جایگز SSHشد. 

ارتباط از راه دور غیر امن ایجاد شده است. هربار که 

د، شوای از طرف کامپیوتر به شبكه فرستاده میداده

شود. رمزنگاری می SSH صورت خودکار توسطبه

صورت خودکار رسد بههنگامی که داده به مقصد خود می

 اشت رمزنگاریای که خواهد دشود. نتیجهرمزگشایی می

نامرئی خواهد بود. بدین صورت کاربران نهایی درگیر 

پروسه رمزنگاری و رمزگشایی نخواهند شد و از ارتباط 

توانند به خوبی استفاده کنند. امنیت سیستم امن خود می

های پیچیده و با استفاده از الگوریتم SSH رمزنگاری

های شود. تا آنجا که امروزه در سیستممدرن تضمین می

شود. حیاتی و بسیار حساس از این سیستم استفاده می

کنند استفاده می SSH صورت معمول محصوالتی که ازبه

شوند. از دو بخش خدمتگزار و مشتری تشكیل می

مشتری با استفاده از تنظیمات خدمتگزار مربوطه به آن 
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شوند و خدمتگزار وظیفه تأیید هویت و قبول یا وصل می

با  Secure Shell تشابه نام .به عهده دارد رد ارتباط را

نشان   C Shell و یا Bourne shell هایی مانندمحیط

نیز محیطی است که وظیفه  SSH دهنده این نیست که

 .عامل را بر عهده داردتفسیر فرامین برای سیستم

 

 : SSH ابزارهای پشتیبانی کننده از مشتری

Admin Hands, AbsoluteTelnet, Bitvise SSH, 

Client/Tunnelier, Cisco CLI Analyzer, 

ConnectBot, CRAX Commander, DameWare, 

Dropbear, JuiceSSH, MindTerm, 

MobaXterm, eSSH Client, Private Shell, 

ProxyCap, lsh, OpenSSH, PACManager, 

PenguiNet, PuTTY, Reflection for Secure IT, 

Salt, SecureCRT, ShellCraft, SSH Tectia 

Client/ConnectSecure, SunSSH, Terminals 

CodePlex, Tera Term, TN3270 Plus, 

Token2Shell, TtyEmulator, Win32-OpenSSH, 

Xshell, ZOC Terminal 

 :SSH ابزارهای پشتیبانی کننده از خدمتگزار

Apache MINA SSHD, Bitvise SSH Server 

(formerly WinSSHD), Copssh, CrushFTP 

Server, Dropbear, freeSSHd SSH Server, 

GoAnywhere MFT, KpyM SSH Server, lsh, 

Maverick Legacy Server, MobaSSH SSH 

Server, OpenSSH, Pragma Fortress SSH 

Server, Tectia SSH Server, PowerShell 

Server, SilverSHielD, Georgia SoftWorks SSH 

Server, Syncplify.me Server, TinySSH, 

SFTPPlus 

 های امنیتسایر مؤلفه

(Other Security Components) 
 مدیریت شناسه و دسترسی
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هایی است که استفاده از ها و مؤلفهشامل پروتكل

آنها برای رسیدن به اهداف امنیتی همچون 

دسترسی  ها و  قابلیتمحرمانگی، صحت داده

ه ها با توجه بها و مؤلفهالزامی است. این پروتكل

ستانداردهای امنیتی و  اسناد راهبردی در زمینه ا

امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ایران قابل 

 استخراج است.

های ای از محصوالت، برنامهشامل سطح گسترده

هایی است که شناسایی و کاربردی، سكوها و مؤلفه

ی هاامهها )شامل افراد، برناطالعات وابسته به موجودیت

افزارها(  را مدیریت کرده و امكان کاربردی و سخت

های مجاز به منابع صحیح در زمانی دسترسی موجودیت

راز کنند. احصحیح و بنا به دالیلی صحیح را فراهم می

هویت، مجازشماری، مدیریت رمزعبور، شناسایی یگانه، 

 هایهای دیجیتال، شناسهدایرکتوری سرویس، کارت

-SAML ،WSهای امنیتی، پروتكل کِندیجیتال، تو

Security ،WS-Trust  وOAuth های از نمونه

ها و استانداردهای مرتبط با مدیریت شناسه و فناوری

 دسترسی هستند.

 محرمانگی

های ارسال هایی است که برای حفاظت دادهشامل مؤلفه

شده در مقابل حمالت غیرفعال مورد استفاده قرار 

رتیب پیام به شكلی ساخته و ارسال گیرند. بدین تمی

های مورد نظر قابل شود که فقط توسط گیرندهمی

ی توانند براها میشناسایی و خواندن باشد. این مؤلفه

حفاظت از جریان ترافیک در مقابل تحلیل نیز مورد 

استفاده قرار گیرند. این کار مستلزم این است که 

یام، دفعات ارسال پکننده نتواند مبداء، مقصد، تعداد حمله

های ترافیک را در امكانات ارتباطی یا سایر ویژگی

در بحث محرمانگی ارتباطات باید فقط  مشاهده نماید.

شند به قادر با "گیرنده مورد نظر فرستنده"و  "فرستنده"

محتوای اطالعات رد و بدل شده دست یابند و آن را 
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تراق سبفهمند. برای جلوگیری از حمالت احتمالی، نظیر ا

 های ارسالی را رمزنگاری کرد.توان دادهسمع، می

 الگوریتم رمزنگاری

ها و توابع ریاضی است که در شامل الگوریتم

ن گیرند. ایهای رمزنگاری مورد استفاده قرار میپروتكل

بندی صورت زیر دستهتوان بهها و توابع را میالگوریتم

 کرد:

 های تبدیل ساز وتوابع بدون کلید )توابع درهم

 طرفه(یک

 های کلیدتوابع مبتنی بر کلید )الگوریتم 

های کلید ، الگوریتمAESو  3DESمتقارن مانند 

های امضای و الگوریتم RSAنامتقارن مانند 

 دیجیتال(

 حوزه زیرساخت و سکوی سرویس  13-4

ای عهشامل مجمو (Infrastructure and Platform Area)حوزه زیرساخت و سکوی سرویس

افزاری است که برای های سختها و نیازمندیز سکوهای تحویل و پشتیبانی، زیرساختا

 های سرویس مورد نیاز هستند.دسترسی مؤلفهپشتیبانی از ساخت، نگهداشت و قابلیت

 (Database/Storage)سازی داده/ذخیرهپایگاه

تغییر و استخراج اطالعات  سازی،هایی است که برای ذخیرهسازی شامل برنامهداده/ذخیرهپایگاه

هایی که برای ها و دستگاهگیرند. این طبقه روشها مورد استفاده قرار میدادهاز پایگاه

 شود.گیرند را نیز شامل میها مورد استفاده قرار میسازی حجم عظیمی از دادهذخیره
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 هادادهپایگاه

(Databases) 

ای از اطالعات سازماندهی شده شامل مجموعه

های کامپیوتری طوریکه برنامهاست، به

توانند به سرعت هر داده دلخواهی را در آن می

انتخاب کرده و مورد استفاده قرار دهند. 

 (DBMS) دادههای مدیریت پایگاهسیستم

افزاری هستند که ابزارهایی را کاربردهای نرم

سازی، مدیریت، تحلیل برای دسترسی، ذخیره

 ند.کنها فراهم میدادهو باال بردن کارایی پایگاه

(Relational Database Management System) 
RDBMS 

 ایداده رابطهیک سیستم مدیریت پایگاه

(RDBMS) ستمی است که داده را طبق مدل سی

ای در سال کند. مدل رابطهای مدیریت میرابطه

  Edgar.F.Coddتوسط ریاضیدانی به نام  1113

طراحی شد. مدل داده پیشنهادی یک مدل 

منطقی بر مبنای ریاضیات است که از منطق 

عنوان زیربنا ها بهها و تئوری مجموعهگزاره

ای داده رابطهیک پایگاه  .استفاده شده است

ای مطابقت ای است که با مدل رابطهدادهپایگاه

هایی ای از جدولصورت مجموعهداشته باشد و به

د. شوکه از دید کاربر قابل درک هستند دیده می

برد ای پرکارداده رابطههای مدیریت پایگاهسیستم

 عبارتند از:

 Oracle Database 
 Microsoft SQL Server 

 MySQL (Oracle Corporation) 

 IBM DB2 

 IBM Informix 

 SAP Sybase Adaptive Server Enterprise 

 SAP Sybase IQ 

 Teradata 

Oriented DBMS) OODBMS-(Object 

 گراداده شئیک سیستم مدیریت پایگاه

(OODBMS)  سیستمی است که در آن اطالعات

سازی مههای برناصورت اشیاء )همانند زبانبه



 5۳۱ یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 مثال استانداردهای سرویس

اوت ها متفشود. این سیستممایی میگرا( بازنشئ

 ای استداده رابطههای مدیریت پایگاهاز سیستم

های که مبتنی بر جداول هستند. برخی از سیستم

 گرا عبارتند از:داده شئمدیریت پایگاه

 caché 

 ConceptBase 

 Db4o 

 GemStone/S 

 NeoDatis ODB 

 ObjectDatabase++ 

 ObjectDB 

 Objectivity/DB 

 ObjectStore 

 ODABA 

 OpenAccess 

 OpenLink Virtuoso 

 Perst 

 Picolisp 

 siaqodb 

 Twig 

 VelocityDB 

 Versant Object Database / JPA / 

FastObjects 

 Volante 

 WakandaDB 

 Zope Object Database 

Relational DBMS) ORDBMS-(Object 

 ایرابطه-گراداده شئیک سیستم مدیریت پایگاه

(ORDBMS) دو سیستم مدیریت پایگاه  ترکیبی از

در واقع  ORDBMSگرا است. ای و شئداده رابطه

که  ای استداده رابطهیک سیستم مدیریت پایگاه

گرا )مانند کالس، شئ، وراثت( مفاهیم شئ
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 مثال استانداردهای سرویس

های آن صورت مستقیم در شماها و درخواستبه

یت های مدیرشود. برخی از سیستمپشتیبانی می

 ای عبارتند از:رابطه-گراداده شئپایگاه

 Adaptive Server Enterprise 

 CUBRID 

 DB2 

 Greenplum Database 

 Informix 

 Caché 

 Microsoft SQL Server 

 Oracle Database 

 PostgreSQL 

 OpenEdge Advanced Business 

Language Virtuoso Universal Server 

 VMDS (Version Managed Data Store) 

 WakandaDB 

 Zope Object Database 

 سازیهای ذخیرهها و سیستمدستگاه

(Storage Devices and Systems) 

هایی هستند که برای ها و سیستمدستگاه

فراهم کردن دسترسی به 

های مشترک بر روی شبکه سازیذخیره

ها اند. این دستگاهطراحی شده

ای را با هزینه داده شدههای توسعهقابلیت

 File)ایل کم نسبت به خدمتگزارهای ف

Servers) کنند.برای شبکه فراهم می 

(Network Attached Storage) NAS 

شده به شبکه( سازی پیوست)ذخیرهNAS دستگاه 

ها است که از قابلیت ای از هارد دیسکمجموعه

های سازی اطالعات در قالب پروتکلذخیره

ه کند. کلیپشتیبانی می CIFS و NFS سازیذخیره

 IP با استفاده از ساختار آدرس NAS هایدستگاه

قابل دسترس هستند و در واقع همیشه به یک 

 و دارای آدرس TCP/IP شبکه مبتنی بر پروتکل

IP های شوند. با توجه به اینکه پروتکلمتصل می

 های مبتنی بر فایلپروتکل NAS دسترسی به

 ها و منابعی که بر رویها به فایلهستند، مشتری

NAS در قالب فایل و تحت شبکه  گیردقرار می
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 مثال استانداردهای سرویس

برای مدیریت  NAS کنند. ازدستری پیدا می

شود. با های سازمانی استفاده میمتمرکز فایل

صورت سازی اشتراکی که بهذخیره توجه به

 های مدیریتیشود، پیچیدگیای فراهم میشبکه

خدمتگزارهای فایل کاهش پیدا کرده، محدودیت 

پیدا کرده، کاهش  های محلیفضای روی دیسک

 د.کنسازی اطالعات بهبود پیدا میساختار ذخیره

NAS  ها معموالً از نظر اندازه کوچکتر ازSAN ها

 های کمتری دارند.هستند و تعداد هارد دیسک

(Storage Area Network) SAN 

سازی های ذخیرهدر دستگاه هاNAS بر خالف

SAN  های دسترسی بر اساس فایل نیست پروتکل

 Block Level)اساس دسترسی سطح بلوکی و بر

Access)  هایی از این شوند. نمونهایجاد می

  Fiber Channel و  iSCSIهای دسترسی پروتکل

هستند که دسترسی به اطالعات در شبکه در 

کنند. های اطالعاتی را فراهم میقالب بلوک

دسترسی  هایی که با استفاده از ساختاردستگاه

کنند دسترسی پیدا می SAN سطح بلوکی به

ها و سیستم فایل خودشان را خودشان فایل

در واقع خودش یک شبکه  SAN کنند.مدیریت می

سازی و ای که تمام مخازن ذخیرهاست. شبکه

 کند.خدمتگزارها را به هم متصل می

 (Hadoop)هَدوپ

 چیآپا لیسانس تحت باز متن افزار نرم یک هدوپ

 یمتقس برای و شده ویسینبرنامه جاوا با که است
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 مثال استانداردهای سرویس

 این .رودمی کاربه متمرکز هایفایل توزیع و بندی

 روی شدهتوزیع پردازش چارچوبی را برای افزارنرم

 و کندمی فراهم حجیم هایداده از ایمجموعه

 ادهس نویسیبرنامه مدل یک توسط عملیات این

 انجام (Clustering)ای خوشه سیستم روی بر

 هک است شکلیبه افزارین نرما طراحی .گیردمی

 یا محاسبات سرور هزاران روی بر تواندمی

 محلی صورتبه را اطالعات سازیذخیره عملیات

سیستم فایل توزیع  شامل یکدوپ هَ .دهد انجام

که بتواند است (HDFS) شده با قابلیت گسترش

های در اندازه پتابایت را پشتیبانی نماید و داده

پذیری بسیار مقیاس یک موتور با قابلیت

 ایصورت دستههکه نتایج را ب  (MapReduce)باال

 .محاسبه نماید

 

 

 (Delivery Servers)خدمتگزارهای تحویل 

نده کنهای کاربردی درخواستخدمتگزارهای تحویل سکوهایی هستند که اطالعات را برای برنامه

افزارهای خدمتگزار و ها، نرمعاملافزارها، سیستمکنند. این سکوها شامل سختفراهم می

 شود.های شبکه میپروتکل
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 هایی از خدمتگزارهای تحویلمثال ۶4-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 خدمتگزار وب

(Web Server) 

خدمتگزارهای وب کامپیوترهایی هستند که 

وی اینترنت فراهم های وب جهانی را بر رسرویس

افزارها، کنند. این خدمتگزارها  شامل سختمی

افزارهای خدمتگزار وب، ها، نرمعاملسیستم

و محتوای وب )صفحه وب(  TCP/IPهای پروتکل

صورت محلی مورد هستند. اگر خدمتگزار وب به

صورت عمومی نباشد، ممکن استفاده قرار بگیرد و به

 Interanet)انت عنوان خدمتگزار اینتراست به

Server) .شناخته شود 

Apache 

Apache متن باز است که  یک خدمتگزار وب

سازان با نام گروه توسط گروهی از برنامه

Apache  گسترش یافته است. اولین نسخه

Apache  توسعه پیدا کرده  1115در سال

است. با توجه به متن باز بودن این خدمتگزار 

کسی می  است، هر GNUوب که تحت مجوز 

تواند با توجه به نیاز خود آن را با خدمتگزار 

بسیار بزرگی برای  کتابخانه خود تطبیق دهد.

Apache های مختلف، وجود دارد. از جنبه

معادل توسعه سیستم عامل  Apacheتوسعه 

Linux  است. نسخه اولیهApache برای Unix 

نوشته شده بود ولی در حال حاضر 

و سایر  OS/2,Windows هایی براینسخه

 وجود دارد.  سکوها نیز

(Internet Information Services) IIS 

IIS  خدمتگزار وبی است که ارائه دهنده آن

 IIS است. در واقع Microsoftشرکت 

های اینترنتی است که ای از سرویسمجموعه

است. طبق صورت یکجا نمایش داده شده به

آخرین آماری که منتشر شده بعد از  

بیشترین محبوبیت را  Apacheدمتگزار وب خ

بین کاربران دارد. این خدمتگزار وب در 

 کند.کار نمی  Windowsهایی غیر از  محیط
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 مثال استانداردهای سرویس

Nginx  

Nginx  خدمتگزار وبی است که ارائه دهنده

است. این خدمتگزار رایگان  Nginx آن شرکت

بوده، حجم پایین و کارایی بسیار باالیی 

 شود.منتشر می BSDداشته و تحت مجوز 

های این خدمتگزار، یکی از بزرگترین مزیت

ا است. های ایستپشتیبانی بسیار عالی از فایل

Nginx  سرعت پاسخگویی بسیار باالیی دارد و

 های بسیار باال عملکرد عالی دارد.در بازدید

 کاربردیخدمتگزار برنامه

(Application Server) 

ک چارچوب کاربردی هم یخدمتگزار برنامه

افزاری است که تسهیالتی را جهت ایجاد  نرم

کند و هم محیط کاربردی وب فراهم میهای برنامه

سازد. خدمتگزاری را برای اجرای آنها مهیا می

 ایصورت مجموعهکاربردی بهخدمتگزارهای  برنامه

ها در اختیار APIها )که از طریق از مؤلفه

کنند. این عمل می گیرند(دهندگان قرار میتوسعه

های کاربردی وب معموالً در ها برای برنامهمؤلفه

های مشابهی اجرا شده و کار اصلی آنها محیط

ساخت صفحات پویا است. خدمتگزارهای 

های مختلف کاربردی با فراهم کردن سرویسبرنامه

ه کند کدهندگان فراهم میاین امکان را برای توسعه

وکار متمرکز کسب سازی منطقتنها روی پیاده

 شوند.

 کاربردیخدمتگزارهای برنامه

کاربردی تعدادی از خدمتگزارهای برنامه

 عبارتند از:
 Geronimo  

 Glassfish  

 JBoss  

 Jetty  

 JOnAS  

 NetDynamics 

 Powertier 

 Resin  

 Sapphire/Web 

 Silverstream 

 Sybase EAS 

 Synergy 

 tcServer  

 Tomcat  

 Weblogic  

 WebSphere  

 Wildfly 
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 مثال استانداردهای سرویس

 خدمتگزار درگاه

(Portal Server) 

 کاربردی استخدمتگزار درگاه یک خدمتگزار برنامه

های درگاه یا کاربردهای درگاه را اجرا افزارکه نرم

 کند.می

 خدمتگزارهای درگاه

 تعدادی از خدمتگزارهای درگاه عبارتند از:
 IBM WebSphere Portal 

 Microsoft SharePoint 

 Oracle Application Server Portal 

 SAP Enterprise Portal 

 Sun Java System Portal Server 

 خدمتگزار محتوا

(Content Server) 

خدمتگزار محتوا شامل یک انباره امن، متمرکز، 

پذیر و مبتنی بر وب است که کلیه مراحل انعطاف

چرخه حیات محتوا )شامل ساخت، تأیید، انتشار، 

ین کند. ای( را مدیریت میجستجو، انقضاء و بایگان

های مرکزی همچون خدمتگزار سرویس

های کتابخانه، جستجو، امنیت، سرویس

کاری، ورودی کاربر و سازی، گردششخصی

 کند.مدیریت را فراهم می

 خدمتگزارهای محتوا

 تعدادی از خدمتگزارهای محتوا عبارتند از:
 Adobe Content Server 

 Calibre Content Server 

 Cisco TelePresence Content Server 

 FatWire Content Server  

 OpenText Content Server 

 Oracle Content Server 

 SAP Content Server 

 Tandberg Content Server 

 Treeno Content Server 

 خدمتگزار رسانه

(Media Server) 

 هایخدمتگزار رسانه مدیریتی بهینه برای فایل

های صدا و تصویر و انند جریانمبتنی بر رسانه )م

 کند.تصاویر دیجیتال( فراهم می

 خدمتگزارهای رسانه

 تعدادی از خدمتگزارهای رسانه عبارتند از:
 atmosph3re 
 Darwin Streaming Server 

 Firefly Media Server 

 Flash Media Server 

 Flumotion Streaming Server 

 FreeJ video streamer for Icecast 

 Icecast 

 IIS Media Services 

 Logitech Media Server 

 Nimble 
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 مثال استانداردهای سرویس

 Open Broadcaster Software 

 PlayOn 

 Plex 

 PS3 Media Server 

 QuickTime Broadcaster 

 Red5 

 SHOUT 

 Sirannon 

 Steamcast 

 Subsonic 

 TVersity Media Server 

 Unreal Media Server 

 VideoLAN 

 Vidiator Xenon Streaming Server 

 WebORB Integration Server 

 Windows Media Encoder 

 Windows Media Services 

 Wowza Streaming Engine 

 (Support Platforms)سکوهای پشتیبان 

های زیرین یک افزاری هستند که الیهافزاری و نرمهای سختسکوهای پشتیبان شامل معماری

ه کار افزاری بهای سختها برای معماریدهند. سکو در ابتدا تنسیستم کامپیوتری را تشکیل می

 شد.برده می

 هایی از سکوهای پشتیبانمثال ۶5-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 سیمموبایل/بی

(Mobile/Wireless) 

ل های موبایشامل سکوهایی است که برای انتقال

گیرند. قرار می سیم مورد استفادهو بی

(Java 2 Platform, Micro Edition) J2ME 

های برای دستگاه Sunسکویی است که شرکت 

کرده و هدف آن ارائه  سیم طراحیموبایل  و بی

افزارهایی است که مستقل از سکوی کاری نرم
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 مثال استانداردهای سرویس

های انتقال مختلفی همچون امواج مادون تکنیک

یو، امواج رادیویی و امواج قرمز، امواج مایکروو

سیم مورد استفاده قرار برای انتقاالت  بینوری 

 گیرند.می

عاملِ اجرا کننده آن)که در مقصد و سیستم

های موبایل، تنوع بیشتری دارند(، دنیای دستگاه

 .به ارائه خدمات بپردازند

 مستقل از سکو

(Platform Independent) 

شامل توصیفاتی از سیستم عامل است که 

ا عاملی رر روی هر سکو و سیستمتوانایی اجرا ب

 دارند.

Hypervisor 

برای اولین بار توسط   Hypervisorاصطالح 

معرفی شد که به  1156در سال  IBM شرکت

کامپیوتر  RAMگذاری حافظه اشتراک

یک مدل از  Hypervisor  پرداخت.می

 Hardware)افزاری سازی سختمجازی

Virtualization)  استفاده است که امکان اجرا و

عامل مهمان را در یک زمان از چندین سیستم

ند. کواحد بر روی یک سیستم میزبان فراهم می

های مجازی نصب عاملدر این حالت سیستم

امکان  شده همانند هر سیستم عامل واقعی

افزاری موجود در یک استفاده از منابع سخت

در  Hypervisor را دارا خواهند بود. سیستم

های به تأمین نیازمندیحقیقت اشاره 

و مدیریت  مهمان هایعاملافزاری سیسمسخت

مندیشان از منابع ارتباط بین آنها و میزان بهره

با عنوان   Hypervisorاز سخت افزاری را دارد.

(Virtual Machine Manager(VMM))  نیز یاد

 شود.می

(Java 2 Platform Enterprise Edition) J2EE 
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 مثال استانداردهای سرویس

J2EE ارائه شد( ه توسط شرکتSun و ).Net 

( دو تا از Microsoft)ارائه شده توسط شرکت 

شده های معماری محاسبات توزیعچارچوب

پذیری برای یک زبان حمل J2EEمشهور هستند. 

عامل و ( بر روی چندین سیستمJava)زبان 

 کند.افزاری را فراهم میسکوی سخت

 

Linux 

ی عامل متن باز است که بر رویک سیستم

  شود.افزاری مختلف اجرا میسکوهای سخت

Eclipse 

های متن باز است که بر روی ای از پروژهمجموعه

Equinox OSGi run-time اند.ساخته شده 

 وابسته به سکو

(Platform Dependent) 

شامل توصیفاتی از سیستم عامل است که تنها 

ل عامتوانایی اجرا بر روی یک سکو یا سیستم

 دارند. مشخص را

Windows 

توسط  Windowsهای عاملخانواده سیستم

 ارائه شده است. Microsoftشرکت 

Mac OS 

 Appleکه شرکت  Unixعامل مبتنی بر سیستم

آنرا مبتنی بر استانداردهای صنعتی ارائه کرده 

 است.

.Net 

J2EE  ارائه شده توسط شرکت(Sun و ).Net 

دو تا از ( Microsoft)ارائه شده توسط شرکت 

شده های معماری محاسبات توزیعچارچوب

از تعداد زیادی  Net.مشهور هستند. چارچوب 
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 مثال استانداردهای سرویس

کند ولی اجرای آن با ها پشتیبانی میاز زبان

 Intelافزارهای و سخت Windowsعامل سیستم

 گره خورده است. 

 (Hardware/Infrastructure)افزار زیرساخت/سخت

های فیزیکی، تسهیالت و استانداردهایی است که جهت اهافزار شامل دستگزیرساخت/سخت

 شوند.کار گرفته میها بهبندی بین سازمانمحاسبات و شبکه

 افزارهای قابل استفادهها و سختهایی از زیرساختمثال ۶۱-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 تگزارهاکامپیوترها/خدم

(Computers/Servers) 

های قابل شامل انواع مختلفی از ماشین

ریزی است که توانایی پاسخ به برنامه

ها را ای از دستورات و اجرای برنامهمجموعه

 دارند.

 (Enterprise Server)خدمتگزار سازمانی 

کامپیوتر یا دستگاهی است که بر روی شبکه، 

 مشترک را برای های کاربردیمنابع شبکه و برنامه

 کند.چندین کاربر مدیریت می

Mainframe 

کامپیوتر خیلی بزرگی است که توانایی پشتیبانی 

ازصدها یا هزاران کاربرِِِ همزمان را داشته و از 

 کند.های همزمان نیز پشتیبانی میبرنامه

 شدههای فناوری تعبیهدستگاه

(Embedded Technology Devices) 

های مختلفی است که و بخش هاشامل دستگاه

سازند. یک کامپیوتر یا خدمتگزار را می

هایی است که کار همچنین شامل دستگاه

(Random Access Memory) RAM 

RAM  حافظه با دسترسی تصادفی( نوعی حافظه(

ی سازی موقت اطالعات کامپیوتربرای ذخیره

های ذخیره شده اجازه به داده RAMاست. یک 

دهد تا مستقیماً در هر مرحله تصادفی در می

 دسترس باشند.
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خاصی را خارج از یک کامپیوتر یا خدمتگزار 

 دهند.انجام می

  (Hard Disk)دیسک سخت

ر ها بهمربوط به سطحی از کامپیوتر است که داد

ای شوند. دیسک سخت وسیلهروی آن ذخیره می

است با یک یا چند صفحه که سطح آنها با موادی 

را به طور  هاشده که بتوان داده پوشش داده

بر روی آنها ضبط نمود. این وسیله  مغناطیسی

های مذکور حاوی هدهای عالوه بر صفحه

تعیین محل هد و  خواندن/نوشتن، سازوکار

شود ای جای داده میاست که در محفظه موتوری

 های خارجی در امان باشد.تا از آلودگی

  (Microprocessor)ریزپردازنده

تواند کوچکی است که می یزپردازنده تراشهر

عملیات حسابی و منطقی را انجام دهد. این 

ساخته  ها از تعداد بسیار زیادی ترانزیستورتراشه

اند. ریزپردازنده قلب هر کامپیوتر است که شده

شناخته شده  عنوان واحد پردازشگر مرکزی نیزبه

ای کامل است. ریزپزدازنده یک دستگاه محاسبه

شود است که بر روی یک تراشه واحد ساخته می

 کند.و مجموع دستورهای دستگاه را اجرا می

(Redundant Array of Independent Disks) RAID 

های )آرایه چندگانه دیسک RAIDفناوری 

جداگانه  پیوند دادن چند دیسک سخت مستقل(،

در چارچوب یک آرایه برای دستیابی به کارایی، 

نجایشی بیش از یک دیسک بزرگ و پایایی و گ
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گران است. همچنین کل این آرایه برای 

ای یکپارچه رفتار گونهمیزبان، به عاملسیستم

 کند.می

 های جانبی دستگاه

(Prepherials) 

های کامپیوتری است که به شامل دستگاه

وصل شده و ظرفیت و کاربری آن را  کامپیوتر

ه ی کامپیوتر ببرند، اما جزء قطعات اصلباال می

ند توانهای جانبی میآیند. دستگاهحساب نمی

یا  درونی یا بیرونی باشند و به وسیله کابل

به  بدون کابل )مثالً از طریق امواج رادیویی(

 کامپیوتر متصل شوند.

 (Printer)چابگر 

است که  چابگر یکی از تجهیزات جانبی کامپیوتر

ر را بر وتمتن یا تصویر ایجاد شده به وسیله کامپی

کند. روی کاغذ یا رسانه مشابه دیگری حک می

انواع چاپگرها عبارتند از چاپگر ماتریس سوزنی، 

چاپگر لیزری، چاپگر جوهرافشان،  چاپگر تماسی 

 و  چاپگر غیرتماسی.

 (Scanner)پویشگر 

ای برای تصویربرداری از اسناد کاغذی یا وسیله

ی ایی براهاسناد مشابه  است. پویشگرها دستگاه

باشند و ورود عکس یا متن به کامپیوتر می

های تولید کننده پویشگر معموالً همان کمپانی

هستند.  های تولیدکننده چاپگرهاکمپانی

پویشگرها شمایلی مانند دستگاه فتوکپی دارند. در 

گیرد تصویر یا ای که در آن کاغذ قرار میمحفظه

  شود.متن مورد نظر در کامپیوتر وارد می

 (Fax)فکس 

اختراع شد.  در آلمان 1132طرح اصلی فکس در 

رایج شد. فکس  1183های اداری از اوایل فکس

تصویری از یک مدرک )یک یا چند صفحه متن یا 

ین فرستد. اتصویر( را به دستگاه فکسِ دیگر می
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دستگاه تصویر مدارک فرستاده شده توسط 

کند. دستگاه های فکسِ دیگر را هم چاپ می

 فرستد الگوی نقاط روشنماشینی که تصویر را می

و تاریک مدرک را به سیگنالِ الکتریکی تبدیل 

کند. این سیگنال از طریق شبکه تلفن به می

رت صورسد که سیگنال را بهدستگاه گیرنده می

 توان مدار الکترونیکیگرداند. میاش بر میاولیه

شخصی اضافه کرد که به  کوچکی به کامپیوتر

صورت دستگاه فکس عمل مپیوتر امکان دهد بهکا

کند. به این صورت می توان متن و تصویرهای 

موجود در کامپیوتر را به دستگاه فکِس دیگری 

فرستاد یا متن و مدارکی را که بر روی صفحه 

شود دریافت و در حافظه نمایش کامپیوتر ظاهر می

 کامپیوتر ذخیره کرد یا آن را به کمک چاپگر

 ر چاپ کرد.کامپیوت

 (Digital Cammera)دوربین دیجیتال 

یک دستگاه الکترونیکی است که برای گرفتن 

از  جای فیلم عکاسیعکس و ذخیره آن به

 CCD حسگرهای حساس به نور معموالً از نوع

کند و تصویر گرفته شده استفاده می  CMOSیا

توسط سنسور طی چند مرحله به حافظه دوربین 

 شود.ستاده میبرای استفاده فر

 (Webcam)کم وب



 ۱۶5 یسازمان یچارچوب معمار نیطرح تدو

 

 مثال استانداردهای سرویس

کم دوربین کوچکی است که معموالً از طریق وب

شود و به کامپیوتر وصل می (USB)بی پورت یواس

توان فیلم یا عکس را به کامپیوتر از طریق آن می

کم از آن منتقل کرد. با توجه به خصوصیات وب

توان برای گفتگوهای اینترنتی، کنفرانس از راه می

توان و غیره استفاده کرد. ضمنًا از آن میدور 

عنوان چشم الکترونیکی برای بازرسی کردن به

 های مختلف استفاده نمود.خانه، حیاط و محیط

 (Speaker) بلندگو

 ی انتقال صوت به بیروندستگاهی است که وظیفه

ی بیشتر دارا از کامپیوتر را دارا است. این دستگاه

داخلی با  نده الکترونیکی(کنفایر)تقویتیک آمپلی

 قدرت کم است.

 (Assistive Devices)های کمک کننده دستگاه

هایی است که به کاربران اجازه شامل دستگاه

 هایی غیردهد که اطالعات را با استفاده از رسانهمی

های معمول وارد کامپیوتر کنند. این از رسانه

رد وها برای دسترسی بیشتر افراد معلول مدستگاه

ها ای از این دستگاهگیرند. نمونهاستفاده قرار می

رد گیبرای تشخیص گفتار مورد استفاده قرار می

که امکان تبدیل صحبت افراد به کلمات متنی را 

   کند.فراهم می

 (Frame Relay)رِله فریم  شبکه گسترده
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(Wide Area Network) 

است که  یک شبکه کامپیوتری شبکه گسترده

 پوشش ناحیه جغرافیایی نسبتاً وسیعی را

دهد )برای نمونه از یک کشور به کشوری می

ای دیگر(. این دیگر یا از یک قاره به قاره

ها معموالً از امکانات انتقال شبکه

های دهندگان عمومی مانند شرکتخدمت

ن عبارتی دیگر، ایکند. بهمخابرات استفاده می

های ارتباطی و لینک ها از مسیریابهاشبکه

ترین و نند. بزرگکعمومی استفاده می

ترین مثال از یک شبکه گسترده شدهشناخته

سازی است. اغلب جهت پیاده شبکه اینترنت

ای های گسترده از خطوط  اجارهشبکه

ای شود. در هر انتهای خط اجارهاستفاده می

شود که از قرار داده می یک دستگاه مسیریاب

یک طرف به شبکه محلی و از طرف دیگر 

هاب به آن سوی شبکه گسترده وسیله یک به

 متصل است.

های گسترده محسوب رِله فریم یک فناوری الیه دوم شبکه

 (Encapsulation)شود که فرایند محصورسازی می

دهد. در این و ارسال آنها در شبکه را انجام می IPهای بسته

ها امکان ارسال پیام LANهای فناوری بر خالف شبکه

ها وجود نداشته و در به تمام دستگاه Broadcastصورت به

 None Broadcast Multi)بندی دسته

Access(NBMA)) گیرد.قرار می 

 Asynchronous Transport)حالت انتقال ناهمگام 

Mode(ATM)) 

ATM های ساعت وابستگی نداشته و در به پالس

شود. بندی میتقسیم گراهای اتصالرده شبکه

 ایجهت برقراری اتصال در این مدل، در آغاز بسته

شود. این بسته مسیر خود سوی مقصد ارسال میبه

مختلف پیدا کرده و مدار  هایرا بین مسیریاب

ها دهد. هر یک از این اتصالمجازی را تشکیل می

توان اتصال فیزیکی در )که از این به بعد آن را می

 ی هستند. درنظر گرفت( دارای یک شماره شناسای

 53های صورت بستهاین مدل اطالعات به

ها از دو گردد. این بستهبایتی)سلول( ارسال می

. در اندهای کاربر تشکیل شدهبخش سرآیند و داده

بایت است اطالعاتی همچون  5بخش سرآیند که 

ها ATMگردد. شماره شناسایی اتصال ذخیره می

ه مسیر و ب ها را در یکسرعت باالیی دارند و بسته

برخالف  ATMکنند. مدل مرجع ترتیب ارسال می

، مدلی سه TCP/IP و مدل مرجع OSI مدل مرجع
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و ATM فیزیکی، الیه  بعدی است و دارای سه الیه

 است. ATMالیه انطباق  

 

(Multi Protocol Label Switching) MPLS 

MPLS  سوییچینگ برچسب چند پروتکلی( یک(

در بستر شبکه گسترده است فناوری انتقال داده 

 ها استفادهگذاری برای ارسال بستهکه از برچسب

 MPLSکند. یک بسته در هنگام ورود به شبکه می

گذاری شده و مقصد برچسب IPبر اساس آدرس 

در طول مسیر الیه دوم و بر اساس برچسب زده 

در  MPLSشود تا به مقصد برسد. شده هدایت می

گیرد و قرار نمی OSIیک الیه خاص از مدل 

عملکرد آن بین الیه دوم و سوم قرار دارد. به همین 

( 5/2عنوان پروتکل الیه دوونیم )خاطر آن را به

ش ها پخها بین مسیریابکنند. برچسبمعرفی می

سازد که بدون در نظر شوند و آنها را قادر میمی

ه کنند. نکتها اقدام به ارسال بسته IPگرفتن آدرس 

 VPNه این است که امروزه سرویس قابل توج

های امکان ایجاد شبکه MPLS مبتنی بر فناوری

در  IP/MPLS اختصاصی مجازی در گستره شبکه

های کشور را برای مشتریان فراهم مراکز استان

 نماید.می

 

 (Ethernet)اِترنت  شبکه محلی
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(Local Area Network) 

یک شبکه کامپیوتری   (LAN)شبکه محلی

وچکی مانند است که محدوده جغرافیایی ک

یک خانه، یک دفتر کار یا گروهی از 

دهد. از مشخصات ها را پوشش میساختمان

های محلی در مقایسه با شده شبکهتعریف

توان به سرعت می  (WAN)های گستردهشبکه

)نرخ انتقال( بسیار باالتر آنها، محدوده 

جغرافیایی کوچکتر و عدم نیاز به خطوط 

رد. دو فناوری استیجاری مخابراتی اشاره ک

 (Wi-Fi)فای و وای (Ethernet)اترنت 

هایی هستند که امروزه ترین فناوریرایج

های آرکنت شوند. فناوریاستفاده می

(ARCNET)  رینگ و توکِن (Token Ring)  و

های دیگر نیز در گذشته مورد بسیاری از روش

 اند.استفاده بوده

در  فِریم مبتنی بر هایاترنت یکی از فناوری

های محلی است.  کامپیوتری برای شبکه هایشبکه

تاکنون به کارگرفته  1113این فناوری  از دهه 

است و جایگزین استانداردهایی همچون  شده

 (ARCNET) و آرکنت (Token Ring)رینگ توکِن

و  کشیاست. این فناوری وضعیت سیمشده 

ه فیزیکی و استانداردهای سیگنالینگ در الی

را معین  MACهای آدرسی همچون همچنین قالب

 کند. می

 Fi)-(Wiفای وای

سیم نام اولیه و رسمی این فناوری شبکه محلی بی

(WLAN)  است. این نام به مرور زمان و با تبلیغات

فای در سطح بازار کمتر استفاده قوی اتحادیه وای

فای نامی تجاری است که توسط  وای .شودمی

ثبت شده و   (Wi-Fi Alliance )فای تحادیه وایا

عالمتی است که این اتحادیه به محصوالتی که 

مورد تأیید این اتحادیه جهت کار در شبکه محلی 

است اعطاء IEEE 802.11 تحت استاندارد  سیمبی

کند. با این فناوری، ارتباطی با قدرتی بیشتر از می

ر بیشتر ب فایشود. ارتباط وایبلوتوث ایجاد می

م تأکید سیصورت بیپایه ارتباط شبکه اینترنت به

کند و همین امر باعث محبوبیت بسیار زیاد آن می

راحتی در است. با استفاده از این فناوری بهشده 
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توان از طریق مسافرت، هواپیما یا هتل می

 کامپیوتر یا تلفن همراه به اینترنت متصل شد.

 (Token Ring)رینگ توکِن

میالدی  1183رینگ در اواسط سال فناوری توکن

معرفی شد. مشخصات و  IBMتوسط شرکت 

صورت اختصاصی رینگ را بههای توکنویژگی

 کند.تعیین می IEEE 802.5استاندارد 

 (Virtual LAN (VLAN))شبکه محلی مجازی 

ای از نودهایی است که در یک مجموعه  VLANیک

قرار دارند.  (Broadcast Domain)دامنه انتشار 

VLAN  همان صفات شبکه فیزیکی را دارد، اما به

بندی شوند، دهد تا با هم گروهها اجازه میایستگاه

حتی اگر آنها در یک بخش از شبکه واقع نشده 

توان پیکربندی می VLANباشند. با استفاده از  

افزاری انجام داد و صورت نرمدوباره شبکه را به

 VLANها نیست.ی فیزیکی دستگاهنیازی به جابجای

بندی که های تقسیمها برای ارائه سرویس

ها در تنظیمات صورت سنتی توسط مسیریاببه

 اند. از مشکالتشد، ایجاد شدهشبکه فراهم می

VLAN پذیری، امنیت و مدیریت میتوان به مقیاس

 آن اشاره کرد.

 

 (Hub)هاب  های شبکهاستانداردها/دستگاه
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(Network Devices/Standards) 

های شبکه شامل گروهی استانداردها/دستگاه

ها و سایر ها )کامپیوترها، تلفناز ایستگاه

ها( است که برای تبادل اطالعات  با دستگاه

استفاده از تسهیالت ارتباطاتی به یکدیگر 

تواند از طریق شوند. اتصاالت میمتصل می

صورت همیشگی باشد یا از طریق ها و بهکابل

 صورت موقتیلفن یا سایر خطوط و بهخطوط ت

ورت صتواند بههای انتقال نیز میباشد. رسانه

( های فیبر نوریعنوان مثال کابلفیزیکی )به

ای( عنوان مثال ارتباط ماهوارهسیم )بهیا بی

 باشد

های هاب، یکی از تجهیزات متداول در شبکه

ند کامپیوتری و ارزانترین روش اتصال دو یا چ

کامپیوتر به یکدیگر است. هاب در اولین الیه مدل 

های داده ها فریمنماید. هابفعالیت می OSI مرجع

خوانند )کاری که سوئیچ و یا روتر انجام را نمی

نمایند دهند( و صرفًا این اطمینان را ایجاد میمی

ها، تکرار های داده بر روی هر یک از پورتکه فریم

 Fastکه یک اترنت و یا هائی خواهد شد. گره

Ethernet  را با استفاده از قوانین CSMA/CD  به

 گذارند، عضو یک دامنه برخورداشتراک می

(Collision Domain)  باشند.مشابه می 

 (Switch)سوییچ 

ها است که پیام سوئیچ یک وسیله ارتباط از راه دور

ای که به آن وصل شده دریافت را از هر وسیله

سپس آن را تنها برای دستگاه هدف  کند ومی

تر از کند. این کار سوئیچ را هوشمندارسال می

کند )که پیغامی را دریافت کرده و آن را می هاب

های موجود در شبکه ارسال برای تمام دستگاه

ای کند(.  سوییچ معموالً به دستگاه چند پورتهمی

 شود که پردازش و انتقال داده را در الیهاطالق می

هایی که دهد. سوئیچانجام می  OSIدوم مدل 

معموالً در الیه سوم یا باالتر پردازش را انجام 

دهند، معموالً سوئیچ چند الیه یا سوئیچ الیه می
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 شوند. اولین سوئیچ اترنت، توسطسه خوانده می

Kalpana   معرفی شده است. 1113در سال 

 (Router)مسیریاب 

 ی )یا یک کامپیوتر(ادستگاه کامپیوتری شبکه

های داده را بر روی یک شبکه به است که بسته

برای رسیدن به مقصدشان، هدایت  پیوسته هم

کند. مسیریاب جهت اتصال دو یا چند شبکه می

به هم یا اتصال چندین خط شبکه بزرگ به  محلی

د توانگیرد. مسیریاب میهم مورد استفاده قرار می

وصل کند. عمل  انواع مختلف شبکه را به هم

 دهد. رخ می OSIمسیریابی در الیه سوم مدل 

(Network Interface Card) NIC 

NIC  یا کارت شبکه، یکی از مهمترین عناصر سخت

سازی یک شبکه کامپیوتری افزاری در زمان پیاده

هر کامپیوتر موجود در شبکه ) سرویس  است.

گیرندگان و سرویس دهندگان ( نیازمند استفاده 

ز یک کارت شبکه است. کارت شبکه، ارتباط بین ا

یا  های مسیکامپیوتر و محیط انتقال ) نظیر کابل

 نماید.فیبر نوری ( را فراهم می

Transceiver 

دستگاهی است که نام آن از ترکیب دو کلمه 

کننده و دریافت (Transmitter)دهنده انتقال

(Receiver)  گرفته شده است و برای انتقال و

های آنالوگ و دیچیتال مورد ریافت سیگنالد

مسئولیت  Transceiverگیرد. استفاده قرار می
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تبدیل یک نوع سیگنال یا کانکتور به نوع دیگری 

 را برعهده دارد. 

 (Gateway)دروازه 

شود که به سیستمی گفته می دروازه در شبکه،

توانایی آن را دارد تا دو شبکه متفاوت را که از دو 

ل متفاوت تشکیل شده است را به یکدیگر پروتک

متصل کند. بسته به نوع پروتکلی که در شبکه 

تواند در هر سطح از می شود، دروازهپشتیبانی می

کار خود را انجام دهد. به این دلیل که  OSI مدل

 ها عملیات انتقال را در چندین الیه مدلدروازه

OSI ها را جزءتوان دروازهدهند، میانجام می 

 ها شبکه برشمرد.ترین دستگاهپیچیده

Integrated Services Digital Network (ISDN) 

ISDN های دیجیتالی است که شامل سرویس

و صوت را  هطور همزمان ویدئو، دادتوانند بهمی

توسط   ISDNپشتیبانی نمایند. استانداردهای 

شود. تعریف می  (ITU)اتحادیه بین المللی مخابرات

در واقع خطوط تلفن معمولی  ISDN خطوط

 است. PRIو  BRIشامل دو نوع   ISDNاست.

Digital Subscriber Line (DSL) 

DSL )هایی از دسته فناوری )خط دیجیتال مشترک

است که انتقال مخابراتی اطالعات داده را به وسیله 

ارتباطی در یک شبکه تلفنی محلی  هایسیم

فناوری است که  ای ازشاخه DSLآورد. فراهم می
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اطالعات را از طریق شبکه کابلی تلفن محلی 

ابتدا برای یک حلقه ارتباطی  DSLدهد. انتقال می

دیجیتال شکل گرفت. در بازاریابی ارتباطات 

با معنی خط اشتراک  DSL رادیویی اصطالح

قابل فهم و شناخته  (ADSL) دیجیتال نامتقارن

از ترین شیوه استفاده شده است که متداول

 است. DSL فناوری

 (Firewall)فایروال 

شود که شبکه خصوصی هایی اطالق میبه سیستم

یا کامپیوترهای شخصی را در مقابل نفوذ 

های های غیرمجاز، ترافیکمهاجمین، دسترسی

مخرب و حمالت هکری خارج از آنها محافظت 

توانند ترافیک ورودی و ها میکند. فایروالمی

ترل و مدیریت کرده و با توجه خروجی شبکه را کن

ا شود به کاربر یبه قوانینی که در آنها تعریف می

های کاربردی خاصی اجازه ورود، خروج و برنامه

دسترسی به یک سیستم خاص را بدهند. قوانینی 

که در یک فایروال وجود دارد بر اساس 

ود. شهای امنیتی یک سازمان تعیین مینیازمندی

افزاری یا صورت نرمند بهتوانها میفایروال

 .افزاری مورد استفاده قرار گیرندسخت

 ویدئوکنفرانس

( Video Conferencing) 

 (Terminal)پایانه 

پایانه یا ترمینال تنها جزء ضروری شبکه 

ویدئوکنفرانس است. پایانه شامل تمام اجزائی 
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ویدئوکنفرانس به مفهوم برقراری ارتباط زنده 

صوتی و تصویری بین نقاط مختلف جغرافیایی 

عبارت دیگر دور و نزدیک است. به

ویدئوکنفرانس فناوری است که افراد در 

تلف با فواصل مختلف را قادر های مخمکان

ت صورسازد تا صوت و تصویر همدیگر را بهمی

زنده دریافت کرده و همانند جلسات حضوری 

ند. نظر نمایبا یکدیگر ارتباط داشته و تبادل

تواند با امکانات افزوده ویدئوکنفرانس می

دیگری همانند تبادل اسناد و مدارک، اشتراک 

ها و غیره نیز ، ارسال عکسدر تهیه مدارک

 همراه باشد.

است که کاربر برای ارتباط ویدئوکنفرانسی نیاز 

برای  (Codec)دارد. این اجزاء شامل ُکدک 

کدگذاری و کدگشایی اطالعات، دوربین برای 

یر، میکروفون برای دریافت صدا، دریافت تصو

صفحه نمایش برای نمایش تصویر، بلندگو برای 

پخش صدا و امکانات اختیاری دیگر مثل تخته 

های برد دیجیتال برای استفاده در برنامهوایت

های باشد. ترمینالکاربردی آموزش از راه دور می

ویدئوکنفرانس از نظر حجم کاربرد به سه دسته 

و  Set-topهای ، ترمینالDesktopهای ترمینال

 شوند.تقسیم می Rollaboutهای ترمینال

(Multipoint Control Unit)  MCU 

MCU ای( جزئی از )واحد کنفرانس چند نقطه

شبکه ویدئوکنفرانس است که امکان برقراری 

ارتباط همزمان بین بیش از دو پایانه را فراهم 

 MC (Multipointشامل دو بخش  MCUآورد.می

Contoller)  وMP (Multipoint Processor) 

وظیفه کنترل و مدیریت کنفرانس و  MCاست. 

MP های کردن جریانوظیفه ادغام و سوییچ

. ها را به عهده داردویدئویی و صوتی رسیده از پایانه

MCU طور منطقی جزئی جدا در شبکه ویدئو به

رود ولی ممکن است از نظر شمار میکنفرانس به

یزیکی، ادغام شده در یک ترمینال باشد. این گونه ف

MCU ها توانایی برقراری ارتباط بین سه تا هفت
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طور معمول پاسخگوی نیاز پایانه را دارا هستند و به

باشند. در صورت نیاز به ظرفیت اکثر کاربران می

ها و یا از MCUکردن  Cascadeبیشتر، از روش 

MCUشود.های خارجی استفاده می 

 (Codec)کُدک 

مغز اصلی پایانه ویدئوکنفرانس است که کلیه 

تجهیزات )مثل دوربین، میکروفون ، نمایشگر و 

ار دشوند و عهدهتجهیزات جانبی( به آن متصل می

سازی و بازگشایی مسئولیت اصلی کار و فشرده

های های اطالعاتی می باشد. در پایانهبسته

ست که ای اافزاری این بخش همان قطعهسخت

گردد و در کابلِ کلیه تجهیزات به آن متصل می

رِ افزاعالوه نرمافزاری، کامپیوتر بههای نرمپایانه

 را دارد. کُدک ویدیوکنفرانس نقش

H.320 

های ویدئو برای پایانه ITUاز استانداردهای 

یا  ISDNکنفرانس است که از خطوط تلفن 

این کند. ( استفاده میLeased SCNهای )شبکه

تدوین گردید و با  1113استاندارد در سال 

استقبالی فراوان روبرو شد. با تدوین استاندارد 

H.323  های و توسعه شبکه 1116در سال

جای خود را به این استاندارد  H.320کامپیوتری، 

جدید وگذار نمود و در جایگاه دوم از نظر 

 محبوبیت قرار گرفت.

H.323 
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های ویدئو ی پایانهبرا ITUاستاندارد مصوب 

( از جمله PBNهای پاکتی )کنفرانس در شبکه

و شبکه  TCP/IPهای کامپیوتری مبتنی بر شبکه

 1116اینترنت است. این استاندارد نخست در سال 

تصویب گردید و در مدت کوتاهی توانست به 

 ای در بازار ویدئوکنفرانس دست یابد.جایگاه ویژه

 e Engineering)(Softwarافزار مهندسی نرم

شود پوشش افزاری میهای نرمهایی را که مربوط به ساخت سیستمافزار فناوریمهندسی نرم

بندی دهد. همچنین راهکارهای فنی که از موارد مدیریتی همچون تست، مدلسازی و نسخهمی

رجع ل مافزار در مدگیرند. مهندسی نرمافزار قرار میکنند در طبقه مهندسی نرمپشتیبانی می

 شود.شود و فرایندهای مهندسی را شامل نمیها مربوط میهای فنی مؤلفهفناوری به معماری

 افزارکارگیری در مهندسی نرمهای قابل بههایی از فناوریمثال ۶9-۶۹ جدول

 مثال استانداردهای سرویس

 مدلسازی 

 (Modeling) 

ها، لسازی از فرایند نمایش موجودیتمد

ها برای وکار و قابلیتها، منطق کسبداده

 کند.افزار پشتیبانی میکمک به مهندسی نرم

 Unified Modeling)زبان مدلسازی یکپارچه

Language (UML))  

UML منظوره استاندارد در زبان مدلسازی همه

است که توسط گروه  افزارزمینه مهندسی نرم

OMG یجاد شده است. با استفاده از اUML توان می

که ممکن است بر  کاربردیتقریباً هر گونه برنامه

افزار، سیستم عامل، زبان روی هر ترکیبی از سخت

سازی و شبکه اجرا شود را مدلسازی نمود. برنامه

سبب  UMLگرایی طراحی بر پایه مفاهیم شئ
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 سازیمههای برناها و زبانشود که ذاتاً با محیطمی

گرا سازگاری کامل داشته باشد، اگرچه شئ

های غیر توان از آن برای مدلسازی برنامهمی

 UMLتعدادی از ابزارهای  گرا نیز استفاده نمود.شئ

 عبارتند از:

 ArgoUML 
 Astah 

 ATL 

 Borland Together 

 BOUML 

 CaseComplete 

 ConceptDraw PRO 

 Creately for UML 

 Dia 

 Eclipse UML2 Tools 

 Edraw Max 

 Enterprise Architect 

 Gliffy 

 Lucidchart 

 MagicDraw 

 Microsoft Visio 

 Modelio 

 MyEclipse 

 NClass 

 NetBeans 

 objectiF 

 Open ModelSphere 

 Papyrus 

 PlantUML 

 Poseidon for UML 

 PowerDesigner 

 Prosa UML Modeller 

 Rational Rhapsody 

 Rational Rose XDE 
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 Rational Software Architect 

 Rational Software Modeler 

 Rational System Architect 

 RISE 

 Real Time Developer Studio 

 Software Ideas Modeler 

 StarUML 

 Umbrello UML Modeller 

 UML Designer 

 UMLet 

 UModel 

 Visual Paradigm for UML 

 yEd 
Computer Aided Software Engineering (CASE) 

CASE افزار به کمک کامپیوتر( ندسی نرم)مه

افزارها و ابزارهای مورد ای وسیع از نرمگستره

های سازی برنامهاستفاده برای طراحی و پیاده

مشابه ابزارهای  CASE کاربردی است. ابزارهای

هستند. این  (CAD) طراحی به کمک کامپیوتر

افزار با کیفیت باال، بدون ابزارها برای توسعه نرم

شوند. این قابل نگهداری به کار برده مینقص و 

های توسعه افزاری اغلب با روشابزارهای نرم

با کمک ابزارهای خودکار  های اطالعاتیسیستم

توانند مورد می افزارکه در فرایند توسعه نرم

شوند. در واقع استفاده قرار بگیرند استفاده می

جهت کمک به مهندسان  CASEابزارهایی مانند

افزار ایجاد زار در طول چرخه حیات نرمافنرم

سازی، آزمون اند تا به تحلیل، طراحی، برنامهشده
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افزار کمک کنند. و تست، نگهداری و غیره نرم

 عبارتند از: CASEبرخی از ابزارهای 
 Artiso Visual  
 DB-MAIN  
 iGrafx FlowCharter  
 MetaEdit+  
 Microsoft Visio  
 OmniGraffle  
 Rational Rose  
 SmartDraw  
 ArgoUML  
 Visible Analyst 

(Business Process Model & Notation) BPMN 

ای استاندارد ها و شیوهای از عالئم، نشانهمجموعه

کار است و یکی وسازی فرایندهای کسببرای مدل

ار کوهای اصلی در مدیریت فرایندهای کسباز ابزار

ال در س BPMN 2.0شود. نسخه محسوب می

ارائه شده است. برخی  OMGتوسط گروه  2311

 عبارتند از: BPMNاز ابزارهای 

 ABACUS 
 Activiti Modeler 

 ActiveVOS 

 ADONIS (software) 

 Agiles BPMS & ECM 

 Altova UModel 

 ARCWAY Cockpit 

 ARIS Express 

 AuraPortal 

 Axon.ivy Designer 

 BeePMN 

 Bizagi BPM Suite 

 Bizagi Process Modeler 
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 BiZZdesign Architect 

 BPMN Visio Modeler 

 BPMN Web Modeler 

 Bonita BPM 

 Borland Together 

 bpmn.io 

 Camunda Modeler 

 Cubetto 

 Cubetto Toolset 

 Eclipse BPMN2 Modeler 

 jBPMN 

 Edraw Max 

 Enterprise Architect 

 Genexus WorkFlow 

 GenMyModel 

 Yaoqiang BPMN Editor 

 HP Process Automation 

 IBM BlueWorks Live 

 IBM Process Designer 

 IBM Rational System Architect 

 iGrafx Flowcharter, iGrafx Process 

 inspire smart process Modeller 

 Imixs-BPMN 

 Innovator for Business Analysts 

 IYOPRO 

 jBPM 

 Logizian 

 LucidChart 

 MagicDraw 

 ModelFoundry 

 myInvenio 

 iServer 

 Pegasystems 

 process4.biz BPM 

 Microsoft Visio 

 Modelio 
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 OmniGraffle 

 Papyrus 

 ProcessCraft 

 ProcessMaker 

 Process Modeler for Microsoft Visio 

 QPR ProcessDesigner 

 QUAM 

 RunaWFE 

 SemTalk 

 Signavio Process Editor 

 Software Ideas Modeler 

 Stages 

 SYDLE SEED Community 

 TIBCO ActiveMatrix 

 Triaster 

 Visible Analyst 

 W4 BPMN+ 

 W4 Web Modeler 

 yEd 

 Intellileap Solutions 
(Business Process Execution Language) BPEL 

که عمومًا  WS-BPEL (Web Services BPEL)زبان 

شود، زبان اجرای شناخته می BPELعنوان به

وصیف کار است که  جهت توفرایندهای کسب

کار با استفاده از وها در فرایندهای کسبکنش

گیرد. ها مورد استفاده قرار میسرویسوب

با  BPEL عبارت دیگر اطالعات فرایندها دربه

 ها صادر و واردسرویساستفاده از واسط وب

استاندارد سازمان پیشبرد   BPELگردد. زبانمی

ه بود (OASIS)استانداردهای اطالعاتی ساختیافته 

است که سیستم مدیریت   XML و مبتنی بر
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تواند با آن فرایندها را کار میوفرایندهای کسب

این استاندارد در همنواسازی  .اجرا کند

 Web Service)های وب سرویس

Orchestration(WSO)) رود. تعدادی از کار میبه

 عبارتند از: BPELابزارهای 

 ExpressBPEL 
 ActiveVOS 

 Apache ODE 

 BizTalk Server 

 iBolt Server 

 Open ESB 

 Oracle BPEL Process Manager 

 OW2 Orchestra 

 Parasoft BPEL Maestro 

 Petals BPEL Engine 

 SAP Exchange Infrastructure 

 Virtuoso Universal Server 

 WebSphere Process Server 

Entity)-ارتباط -مدل موجودیت

Relationship(ER))  

طراحی شده است. این  1116 در سال ER مدل

مدل یک مدل ادراکی داده است که دنیای واقعی 

های بین آنها ها و وابستگیصورت موجودیترا به

داده ساختار پایگاه ER دهد. در مدلنمایش می

ود که شصورت یک دیاگرام به تصویر کشیده میبه

صورت یک ها را بهارتباط منطقی موجودیت

عنوان به ERدهد. مدل می نمودار ترسیمی نمایش

داده بسیار موفق است و ابزاری برای طراحی پایگاه

سازی، کمک بسیار خوبی برای طراحی، پیاده
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ه دادهای پایگاهزدایی برنامهسازی و اشکالبهینه

 عبارتند از: ERبرخی از ابزارهای مدل  است.

 Avolution 
 ConceptDraw PRO 

 Creately 

 Edraw Max 

 ER/Studio 

 ERwin 

 MagicDraw 

 ModelRight 

 Navicat Data Modeler 

 OmniGraffle 

 Oracle Designer 

 PowerDesigner 

 Prosa Structured Analysis Tool 

 Rational Rose 

 Software Ideas Modeler 

 Sparx Enterprise Architect 

 SQLyog 

 System Architect 

 Toad Data Modeler 

 Visual Paradigm 

 yEd 

 

 عه یکپارچهمحیط توس

 (Integrated Development Environment 
(IDE)) 

یک کاربرد  (IDE)محیط توسعه یکپارچه 

افزاری است که تسهیالت جامعی را برای نرم

سازان کامپیوتری جهت توسعه برنامه

کند. این محیط همه یا افزارها فراهم مینرم

 Javaهای توسعه یکپارچه برای زبان محیط

برای زبان   های توسعه یکپارچهبرخی از محیط

Java :عبارتند از 

 Anjuta 
 BlueJ 

 DrJava 

 Eclipse JDT IBM 

 Geany 

 Greenfoot 
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قسمت زیادی از اشیاء مورد نیاز برای ساخت 

سازی خاص دارا ا تحت زبان برنامهیک برنامه ر

افزاری را است و مراحل تولید یک برنامه نرم

های کند. بعضی از محیطتر میتر و سریعساده

IDE  تسهیالت زیادی را در مراحل توسعه

سازی، تست، افزار مانند طراحی، پیادهنرم

کنند. برای زدایی و گسترش فراهم میاشکال

ازی انواع رایگان و سهای برنامهبیشتر زبان

 ارائه شده است.  IDE هایتجاری از محیط

 IntelliJ IDEA 

 JBuilder 

 JCreator 

 JDeveloper 

 jGRASP 

 KDevelop 

 MyEclipse 

 NetBeans 

 Rational Application Developer 

 Servoy 

 Understand 

 Xcode (Apple) 

 ++C/Cزبان های توسعه یکپارچه برای محیط

برای زبان   های توسعه یکپارچهبرخی از محیط

C/C++ :عبارتند از 

 Anjuta 
 AppCode (IntelliJ IDEA) 

 C++Builder 

 Code::Blocks 

 CodeLite 

 Dev-C++ 

 Eclipse CDT 

 Geany 

 GNAT Programming Studio 

 JetBrains CLion 

 KDevelop 

 LabWindows/CVI 

 LccWin32 

 Microsoft Visual Studio 

 Microsoft Visual Studio Express 

 MonoDevelop 

 NetBeans C/C++ pack 

 OpenWatcom 
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 Oracle Solaris Studio (formerly Sun 

Studio) 

 Pelles C 

 Philasmicos Entwickler Studio 

 Qt Creator 

 Rational Software Architect (Eclipse 

IBM) 

 Ultimate++ TheIDE 

 Understand 

 Xcode (Apple) 

 #Cهای توسعه یکپارچه برای زبان محیط

 #Cبرای زبان   های توسعه یکپارچهبرخی از محیط

 عبارتند از:

 Microsoft Visual Studio 
 MonoDevelop 

 SharpDevelop 

 Understand 

 JavaScriptهای توسعه یکپارچه برای محیط

برای   های توسعه یکپارچهبرخی از محیط

JavaScript :عبارتند از 

 Anjuta 
 Brackets 

 Aptana Studio 

 Codeanywhere 

 CodeLite 

 Eclipse Web Tools 

 Komodo IDE / Edit 

 NetBeans 

 Nodeclipse NTS 

 NuSphere PhpED 

 Oracle JDeveloper 

 Servoy 

 Visual Studio 
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 WebStorm 

 PHPهای توسعه یکپارچه برای محیط

 PHPبرای   های توسعه یکپارچهبرخی از محیط

 عبارتند از:

 Adobe Dreamweaver 
 Aptana Studio 

 CodeLite 

 Codelobster 

 Eclipse PDT 

 Geany 

 HTML-Kit 

 KDevelop 

 Komodo IDE / Edit 

 NetBeans 

 PHPEclipse (Eclipse) 

 PhpED Professional 

 PHPEdit 

 PhpStorm (IntelliJ IDEA) 

 Quanta Plus 

 RadPHP (formerly Delphi for PHP) 

 Zend Studio 

 Pythonهای توسعه یکپارچه برای محیط

 Pythonبرای   های توسعه یکپارچهبرخی از محیط

 عبارتند از:

 Anjuta 
 eric 

 Geany 

 IDLE 

 IntelliJ IDEA 

 Koding 

 Komodo IDE 

 KDevelop 
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 MonoDevelop 

 nbPython (plug-in for NetBeans 

 Ninja-IDE 

 PIDA 

 PyCharm 

 PyDev (plug-in for Eclipse and Aptana) 

 PyScripter 

 Python Tools for Visual Studio 

 PythonAnywhere 

 Pyzo 

 SourceLair 

 Spyder 

 Stani's Python Editor 

 Understand 

 Thonny 

 Wing IDE 

 ریت تستمدی

(Test Management) 

کردن کلیه فناوری است که از یکپارچه

کند. ها و نتایج تست پشتیبانی میفعالیت

ی ریزهای مدیریت تست شامل برنامهفعالیت

تست، طراحی تست )موردهای تست(، اجرای 

دهی تست، پوشش کدها و تست، گزارش

شود. دو رویکرد  کلی های اکتشافی میتوسعه

افزار در نظر توان برای تست نرمیزیر را م

 گرفت:

 سیاه تست جعبه(Blackbox Testing) 

های تست تمامی مکانیسم در این رویکرد،

شود داخلی یک سیستم نادیده گرفته می

 (Unit Testing)تست واحد 

در این نوع تست یک واحد یا یک گروه از 

شود. این نوع تست می  های مرتبط با همواحد

 سفید است.جعبهتست زیر مجموعه تست 

 (Integration Testing)سازیتست یکپارچه

دهد که چند نوع این نوع تست این امکان را می

مؤلفه مختلف را کنار یکدیگر تست کنیم. در این 

های میان توان وابستگیصورت حتی می

افزار را نیز آزمایش کرد. این نوع افزار و نرمسخت

 ت.تست زیر مجموعه تست جعبه سیاه اس

 (Functional Testing)تست کارکردی

شود که عملکرد در این تست اطمینان حاصل می

برنامه درست است. توجه شود که در این نوع تست 
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شود. و روی خروجی تولید شده تمرکز می

به این رویکرد تست 

نیز گفته  (Functional) کارکردی

 شود.می

  تست جعبه سفید(Whitebox Testing) 

در این رویکرد، تست با مکانیستم داخلی 

و کار دارد. به این نوع  یک سیستم سر

نیز  (Structural) رویکرد تست ساختاری

 شود.گفته می

توان عملکرد یک سیستم برخالف آزمون واحد می

را تست کرد و محدود به تست یک واحد از 

شود. این نوع تست زیر مجموعه تست سیستم نمی

 .سیاه استجعبه

 (System Testing)تست سیستم

دهد که از عملکرد برنامه این نوع تست اجازه می

های مختلف اطمینان حاصل شود )مثل در محیط

سیستم عامل های مختلف(. این نوع تست زیر 

 سیاه است.مجموعه تست جعبه

 (Stress Testing)تست فشار 

این نوع تست عملکرد برنامه را در شرایط نامطلوب 

دهد. این نوع تحت فشار مورد بررسی قرار میو 

 سیاه است.تست زیر مجموعه تست جعبه

 (Performance Testing)کارایی و  عملکرد تست

مجموعه تست  تست عملکرد و کارایی که در

دهد گیرد این اطمینان را میسیاه جای میجعبه

الزم را در یک مدت  که برنامه عملکرد و کارایی

 را است.زمان مشخص دا

 (Usability Testing) استفاده قابلیت تست

سیاه است. این این تست زیر مجموعه تست جعبه

شود و در واقع تست از دیدگاه مشتری انجام می

کننده برخی فاکتورها مانند فاکتورهای مشخص

 زیر است:
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 آیا برنامه کاربر پسند است؟

 آیا برنامه ساده و قابل یادگیری است؟

 ه جذاب طراحی شده است؟آیا برنام

 (Acceptance Testing)پذیرش تست

این نوع تست معموالً از طرف مشتری انجام 

شود. هدف از این تست، مشخص کردن این می

است که آیا برنامه نیازهای مشتری را پاسخ 

دهد و آیا برنامه همان چیزی است که مشتری می

 خواهد.می

 Regression Testing)(رگرسیون تست

منظور ارزیابی صحت عملکرد این نوع تست به

وع شود. این نسیستم بعد از تغییرات استفاده می

 تست زیرمجموعه تست جعبه سیاه است.

 (Beta Testing)بِتا تست

تستی است که توسط کاربر نهایی یا یک تیم خارج 

شود. هدف تست بِتا پوشش از تیم توسعه انجام می

است. این نوع تست  دادن خطاهای غیر منتظره

 زیر مجموعه تست جعبه سیاه است.

 (Reliability Testing)اطمینان قابلیت تست

کند که سیستم در زمانی تستی است که تأیید می

 صورتدهد بهکه خرابی یا شرایط غیرعادی رخ می

های افزونه یا کامپیوترهای صحیح به سیستم

م یصورت صحیح ترمباش سوییچ کرده و بهآماده

 شود.می
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 (Configuration Testing)پیکربندی تست

کند که  تستی است که اطمینان حاصل می

 تواند تمام متغیرهایکاربردی یا سیستم میبرنامه

های که تعریف افزار و نیازمندیافزار و نرمسخت

 شده است را اداره کند.

 (Installation Testing)نصب تست

که فرایند نصب  کندتستی است که تأیید می

های متفاوت و شرایط مختلف افزار در محیطنرم

 کند.درست کار می

 

 (Business Cycle Testing)کاروکسب چرخه تست

شده در های انجاماز فعالیت (Emulation)تقلیدی 

یک دوره زمانی مشخص است که مربوط به 

 کاربردی است که در حال تست است.برنامه

 افزارنرم مدیریت پیکربندی

(Software Configuration Management) 

افزار عبارت است از مدیریت پیکربندی نرم

های پیگیری و کنترل که ای از فعالیتمجموعه

گردد. افزار اجرا میدر طول فرایند توسعه نرم

ها با شروع یک پروژه مهندسی این فعالیت

شوند و تنها زمانی پایان افزاری آغاز مینرم

افتد. فرایند افزار از کار مییابند که نرممی

 (Version Management)مدیریت نسخه 

مدیریت نسخه مربوط به کنترل و پیگیری 

های مختلف در طول پروژه های فایلنسخه

 هاییتواند شامل قابلیتشود و میافزاری مینرم

، انشعاب (Labeling)زنی همچون برچسب

(Branching) ادغام ،(Merging) مقایسه محتوای ،

 ها و مدیریت امنیت باشد.نسخه

 (Defect Tracking)پیگیری نقص 
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مدیریت پیکربندی یکی از فرایندهای 

پشتیبان مهم در طول توسعه نرم افزاراست که 

زم های الریزی و کنترل فعالیتمنظور برنامهبه

جایی که تغییر در آن،  ضروری است. از آن

های تواند در هر زمانی رخ دهد، فعالیتمی

تواند شامل افزار مینرممدیریت پیکربندی 

شناسایی تغییر، کنترل تغییر، حصول 

درستی اجرا اطمینان از این که تغییر به

شود و  گزارش تغییر به کسانی که عالقمند می

به دانستن آن هستند، باشد. مدیریت 

افزار که پیکربندی با  پشتیبانی نرم

ه افزار بهای آن تنها پس از تحویل نرمفعالیت

 پیوندند،استفاده از آن به وقوع می مشتری و

 متفاوت است.

پیگیری نقص مربوط به شناسایی، انتساب و 

 های کشف شده در یک برنامهمدیریت نقص

شود. ابزارهای کاربردی، محصول یا راهکار می

ها های قابل جستجویی از نقصپیگیری نقص، داده

ها و خطاهای مرتبط را فراهم نقص برای شناسایی

 کنند.می

 (Change Management)مدیریت تغییر 

مدیریت تغییر مربوط به تغییر کدها و محتوای 

های کابردی در طول چرخه حیات توسعه برنامه

 شود.افزار مینرم

 (Issue Tracking)پیگیری موضوع 

ر تمربوط به ایجاد، تخصیص، پیگیری و منظم

رها است. اگرچه پیگیری موضوع کردن کا

کند، اما در نهایت هایی را ایجاد میمحدودیت

وری را باالتر خواهد برد. اصوالً ابزارهای بهره

پیگیری موضوع از هر کسی یا هر سمتی 

خواهند تا هر درخواستی را از هر شخصی دارد می

 از طریق این ابزارها ایجاد و پیگیری کند.

 Releaseمدیریت  

ریزی، فرایند مدیریت، برنامه  Releaseریت مدی

ه افزار است کزمانبندی و کنترل مربوط به یک نرم

 شود.های مختلفی ساخته میدر مراحل و محیط

Requirements Management and Traceability 
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ها شامل کشف، مدیریت و ردگیری نیازمندی

سازی و انتشار اطالعات است. مدیریت و ذخیره

ها با استفاده از مستندسازی، یی نیازمندردگیر

هایی که در گیری و تحلیل انحرافاندازه

های های پروژه صورت گرفته، هزینهنیازمندی

افزار و مخاطرات مربوطه را کاهش توسعه نرم

ها مؤلفه دهد. ردگیری نیازمندیمی

ر افزاسازی کیفیت نرمناپذیری در پیادهجدایی

ها، چگونگی ی نیازمندیشود. ردگیرمحسوب می

ها و همچنین تغییراتی که برآورده کردن نیازمندی

 کند. دهد را پیگیری میها رخ میدر نیازمندی

 افزارسایر موضوعات مهندسی نرم

(Other Issues of Software Engineering) 

ها و ها، تکنیکشامل سایر فناوری

استانداردهایی است که برای ساخت و تهیه 

افزاری مورد استفاده قرار های نرممسیست

 گیرند.می

Commercial Off The Shelf (COTS) Software 

افزارهای آماده تجاری هستند. این شامل نرم

افزارها باید از استانداردهای باز و صنعتی نرم

ر پذیری باالیی با سایپشتیبانی کرده و از تعامل

محصوالت برخوردار باشند. همچنین دسترسی 

راحت به آموزش و تغییر پارامترها برای 

های محلی در آنها باید سازی در استفادهشخصی

 لحاظ شده باشد.

Programming language for Application 
Development 

سازی است که برای توسعه های برنامهشامل زبان

 شوند. اینکار گرفته میافزاری بهکاربردهای نرم

حمل کدها و قابلیت همکاری  ها باید قابلیتزبان

د ها بایبین کدها را فراهم کنند. همچنین این زبان
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های توسعه با مرورگرهای وب و چارچوب

 های کاربردی پذیرفته شده سازگار باشند.برنامه

 Content Management سیستم مدیریت محتوا

System (CMS) 

 یافزارنرم سیستم سیستم مدیریت محتوا یک

و  شودمی مدیریت محتوا آن کمک به که است

 را مدیریتی قابل نظام که است افزارهایینرم شامل

 فراهم محتوا بازیابی و بروزرسانی ثبت، در

 وب به وابسته الزاماً هاسیستم این آورند.می

 محتوای مدیریت هایسیستم و نیستند

 مدیریت هایسیستم از اینمونه ها تنهاسایتوب

گسترش  به علت ران،ای در. هستند محتوا

 عبارت ها،سایتوب محتوای مدیریت هایسیستم

CMS القاط سایتوب مدیریت هایسیستم به تنها 

 یتمدیر توان گفت سیستمبنابراین می .شودمی

 لحظه از را سایتوب صفحات زندگیچرخه محتوا

 صاحبان به و گیردمی بر در انقراض زمان تا ایجاد

 یتخصص مباحث با آشنا ماً لزو که ها،سایتوب این

 د،نیستن وب تحت نویسیبرنامه و وب اینترنت،

 نحویبه را خود هایسایت بتوانند تا دهدمی اجازه

، وُرد پِرِس (Joomla)کنند. جومال  مدیریت ایحرفه

(Wordpress)  و دروپال(Drupal) هایی از نمونه

های مدیریت محتوا محسوب بهترین سیستم

 شوند.می
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 سازی مدل مرجع فناوریول پیادهاص 14

سازی مدل مرجع فناوری و انتخاب و در این بخش تعدادی از اصول که برای استفاده و پیاده

 شود.تعیین مصادیق استانداردهای سرویس باید در نظر گرفته شود ارائه می

 های بازپشتیبانی از استانداردها و معماری 14-1

 کنند باید دارای اولویتمیهای باز پشتیبانی دها و معماریاستفاده از فناورهایی که از استاندار

 بیشتری باشد. در این راستا موارد زیر را باید در نظر گرفت:

 ها و ها و استانداردهای باز هستند توسط شرکتهایی که دارای معماریفناوری

ها زماناکنند که سفروشندگان بیشتری ارائه و پشتیبانی شده و این امکان را فراهم می

جویی برای تهیه آنها دارای قدرت انتخاب بیشتری باشند. این موضوع سبب صرفه

شود. های آنها میها و شبکهپذیری بیشتر برای سیستمها و انعطافاقتصادی برای سازمان

 های یک شرکت آسیبها و استراتژیبینی در تواناییهمچنین تغییرات غیرقابل پیش

 رساند.ن شرکت میهای آکمتری به مشتری

 پذیری و سازگاری طرف انعطافهای با معماری باز و فروشندگانی بیاستفاده از شبکه

دهد که پاسخ سریعتری به تغییر ها این اجازه را میبیشتری را فراهم کرده و به سازمان

 کار بدهند.وهای کسبدر نیازمندی

 سازگاری بیشتری را برای استقرار، های باز و صنعتی استفاده از استانداردها و معماری

دهد که پاسخ ها این اجازه را میها فراهم کرده و به سازمانمدیریت و توسعه شبکه

 کار بدهند.وهای کسبسریعتری به تغییر در نیازمندی
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 پذیریتعامل 14-2

دها راینها و فگذاری دادهها باید طوری طراحی، توسعه و تقویت شوند که امکان به اشتراکسیستم

ها و بین شرکا فراهم شود. در این راستا به شکلی مؤثر و برای اهدافی مناسب در داخل سازمان

 موارد زیر را باید در نظر گرفت:

 ها باید تأثیراتی که طراحی، توسعه و تقویت مربوط به حوزه و استفاده تحلیلگران سیستم

 ظر بگیرند.های کاربردی بر کل سازمان دارند را در نهر یک از برنامه

 ها و همچنین آموزش جهت گذاری دادهبه ابزارهای جدید و مناسبی برای به اشتراک

 استفاده مناسب از این ابزارها نیاز است.

 پذیری و هم درک این موضوع ضروری است که در بسیاری از مواقع داشتن هم تعامل

بانی پذیری پشتیلامنیت بین محصوالت مختلفی که حتی به ظاهر از استانداردهای تعام

 کنند غیرممکن است.می

 پذیری وجود دارد.نیاز به کارگروهای داخلی برای تهیه راهنماهای تعامل 

 پذیری ضروری استهای متداول و پرکاربرد جهت افزایش تعاملاستفاده از پروتکل 

 شده صنعتیهای جدید و اثباتاستفاده از فناوری 14-3

هایی که توانایی خود را به صد کرده و از جدیدترین فناوریها باید پیشرفت فناوری را رسازمان

 اند بهره بگیرند. در این راستا موارد زیر را باید در نظر گرفت:اثبات رسانده

 .همواره باید تحلیلی کامل و دقیق از راهکارهای شبکه وجود داشته باشد 

 هاین فناوریهای ضعیف و همچنیباید معیارهایی برای ارزیابی فروشندگان و شرکت 

 ناکارآمد ایجاد شود.
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 های نوین شبکه و نتایج حاصل از بررسی آنها باید به خوبی مدیریت شود.اکتشاف فناوری 

 مندی بین ها باید ایجاد شود تا مدیریت نظامدر سازمان 136مدیریت سبد فناوری

 شود.های فناوری اطالعات هر سازمان حاصل ها و دپارتمانها، پروژهگذارییهسرما

 گیری و بایگانیپذیری، قابلیت دسترسی، پشتیبانمقیاس 14-4

د. ها پشتیبانی کننهای انتخاب شده باید از تغییرات و رشدهای ایجاد شده در نیازمندیفناوری

کار گرفته شود که در مقابل هایی بههای کاربردی و فناوریبرای این منظور نیاز است که برنامه

ذیر باشند. پها مقیاسو برای پاسخگویی به افزایش و کاهش نیازمندیپذیر بوده تغییرات تطبیق

هایی استفاده کرد که توانایی اداره بارِ کاری مربوط به ها و شبکهباید از خدمتگزارها، حافظه

ها را داشته باشند. زیرساخت فناوری نباید دارای نقطه های کاربردی و دادهکاربران، برنامه

س ها باید همیشه در دسترها و منابع سیستمبان و بایگانی باشد و دادهدر پشتی 131شکست واحد

کردن یگیری و بایگانهای دقیقی در راستای پشتیبانباشند. برای این منظور نیاز است سیاست

دسترسی، پشتیبانی و بایگانی موارد زیر را باید پذیری، قابلیتاتخاذ شود. در راستای مقیاس

 درنظر گرفت:

 صورت صحیح به دهد بها باید در زمانی که خرابی یا شرایط غیرعادی رخ میهسیستم

صورت صحیح ترمیم باش سوییچ کرده و بههای افزونه یا کامپیوترهای آمادهسیستم

 شوند.

 ها را اداره کرده و پاسخی مناسب برای آنها ارائه کنند. ها باید همه درخواستسیستم

 شود.استثتاءها نیز می این موضوع شامل مدیریت خطاها و

                                                      
136 Technology Portfolio Management 
131 Single Point of Failure 
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 ها باید ترمیم شوند.ها و دادهدر هنگاه رخداد خطا تمام تراکنش 

 ها پشتیبانی کنند.سکوها باید از ترمیم خرابی 

 ها کنترل شود. برای این منظور استفاده از ابزارهای صورت منظم سالمتی سیستمباید به

 ها و توافقات سطحسیستم کنترل و نظارت متمرکز جهت کنترل و نظارت بر سالمتی

 اند ضروری است.سرویسی که از پیش تعریف شده

 وکارتغییرات بر اساس نیازهای کسب 14-5

اصل  کار باشد. اینوها باید برای پاسخ به نیازهای کسبهای کاربردی و فناوریتغییرات در برنامه

 کار به خاطر انتخاب یک فناوری جدید قرار دارد.ودر مقابل تغییر کسب

 

 

 




