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 هفَْم هعواسي ػشٍيغ گشا

هعواسي ػشٍيغ گشا تعٌَاى پاسادايوي خْتت طشاحتي ٍ تحقت     •
فعاليت  ّاي كؼة ٍكاس تا اػتفادُ اص ػشٍيغ ّاي خَؽ تعشيت   
داساي ٍيظگي اتلال ػؼت ٍ هتـكل ٍ ّواٌّگ تتا فشايٌتذّاي   

 (تاًكذاسي)كؼة ٍ كاس 
ػثكي اص هعواسي كِ اص اتلال ػؼت ػشٍيغ ّا خْت اًعطتا   •

پزيشي ٍ تعاهل پزيشي كؼة ٍ كاس تلَست هؼتتقل اص فٌتاٍسي   
پـتيثاًي هي كٌذ ٍ اص تشكية هدوَعِ ػشٍيغ ّاي هثتٌتي تتش   
كؼة ٍ كاس تـكيل ؿذُ كِ ايي ػشٍيغ ّا تا اًعطا  پتزيشي ٍ  

 .پيكشتٌذي پَيا، فشايٌذّا سا هحق  هي كٌٌذ

 



 هفَْم هعواسي ػشٍيغ گشا
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 حاكويت هعواسي ػشٍيغ گشا

. تاًك ّا ًياصهٌذ ٍاكٌؾ ػشيع تِ تغييشات كؼة ٍ كتاس ّؼتتٌذ  •
ُ ّتاي ً تاستي ٍ        ايي تغييشات تاتَخِ تتِ ػياػتت ّتاي دػتتگا
هالح ات هتذيشيتي خْتت ايدتاد ّوتاٌّگي ٍ يكؼتاى كتشدى       
ِ ّا ٍ تٌَع دس اسائِ هحلَالت ٍ خذهات كَست هي پزيشد  .سٍي

آغاص اص كفش تشاي تحق  ايي ًياصهٌذي ّا ٍ ايداد يك صيشػتاخت  •
 .قاتل اًتخاب ًيؼت "خذيذ هقشٍى تلشفِ ًثَدُ ٍ اكَال

تايذ تتَاى اص داسايي ّاي هَخَد دس اهَس كاستشدي اػتفادُ ًوَد ٍ •
كاًال ّاي خذيذ تعاهل تا هـتشياى، ؿشكاء ٍ تتاهيي كٌٌتذگاى سا   

 .پـتيثاًي كشد
 

 



 حاكويت هعواسي ػشٍيغ گشا

پزيشؽ هعواسي ػشٍيغ گشا داساي فشايٌذ پيچيذُ اي اػتت ٍ تتذليل ايتي    •
پيچيذگي ػاصهاى ّا دس ايي هؼيش تا هـكالت هتعذدي هَاختِ ّؼتتٌذ ٍ   
 .چِ تؼا ايي هـكالت ػثة ؿكؼت حاكويت هعواسي ػشٍيغ گشا ؿَد

هيضاى حاكويت هعواسي ػشٍيغ گشا اص طشي  اسصياتي يك هتذل تلتَغ دس   •
 .ػاصهاى تعييي هي گشدد

 ّوشاػتايي اػتشاتظيك–
 تْثَد اسصؽ–
 هذيشيت هٌاتع–
 هذيشيت هخاطشات–
 هذيشيت كاسايي–

 



 هذل تلَغ هعواسي ػشٍيغ گشا
 سازمان فراينذ فناوري سطحتلوغ

 1ػطح 

آغاص هعواسي ػشٍيغ گشايي  
تا داًؾ ػاخت تلَست 

 فشدي

ٍخَد داًؾ ػاخت هعواسي 
 ػشٍيغ گشا

تشٍيح داًؾ هعواسي 
ػشٍيغ گشا اص طشي  

ؿايؼتگي ّا ٍ تَاًايي ّاي 
 كاسؿٌاػاى تاًك

هعواسي ػشٍيغ گشا دس 
 تاًك ٍخَد ًذاسد

 2ػطح 

تعشي  هعواسي ػشٍيغ گشا   
 دس هذيشيت اػتشاتظيك تاًك

آهادگي هعواسي تشاي اخشا 
 (ٍخَد طشح ّاي هعواسي)

هذل ػاصي فشايٌذّاي كؼة 
ٍ كتتاس ّوتتشاُ تتتا اختتضاي    
ػتتتتشٍيغ ّتتتتاي قاتتتتتل  

ُ ػاصي  اتتذا فشايٌذّاي )پياد
قاتل اػتتفادُ هدتذد هتذل    

 (هي ؿًَذ

ؿٌاػتتتتتايي پياهتتتتتذّاي 
اػتتتشاتظيك پيتتادُ ػتتاصي    

فشكتتتتت ّتتتتا، )هعوتتتتاسي 
قتتَت ٍ  تْذيتتذات، ًقتتاط   

 (ضع 

تعيتتتيي هؼتتتهَليت ّتتتاي  
ِ ػاصي ِ سيضي ٍ يكپاسچ  تشًاه

تعييي اٍلَيت ّتا ٍ الضاهتات   
 كؼة ٍكاس

 3ػطح 

تعشي  هذيشيت فشايٌذّا ٍ  
 تعييي اػتاًذاسد عوليات

پيادُ ػاصي هعواسي 
 ػشٍيغ گشا

هذل ػاصي، هؼتٌذػتاصي ٍ  
پيتتتادُ ػتتتاصي فشايٌتتتذّاي 
كؼتتة ٍ كتتاس تتتش اػتتاع    
تشاػاع اخضاي هعوتاسي دس  
 كليِ حَصُ ّاي كاسي تاًك

تعيتتتتيي هؼتتتتهَليت ّتتتتا 
دسخلتتتتَف حاكويتتتتت،  
عوليتتتتات ٍ پـتتتتتيثاًي،  
ِ سيضي ٍ تَػعِ، پايؾ،  تشًاه
ً است تش اسائتِ ختذهات دس   

 هعواسي ػشٍيغ گشا



 هذل تلَغ هعواسي ػشٍيغ گشا

 سازمان فراينذ فناوري سطحتلوغ

 4ػطح 

ٍ ً است تش  پايؾ 
 عولكشد

هاًيتَسيٌگ ٍ 
اًذاصُ گيشي كاسايي 
 ػيؼتن ّا

ِ سٍص  ً است تش فعال ٍ ت
تَدى چاسچَب ٍ اخضاي  
 هعواسي ػشٍيغ گشا

تعشي  هعياسّاي عولكشد  
دس فشايٌذّاي كؼة ٍ 

 كاس

   5ػطح 

 تْيٌِ ػاصي فشايٌذّا 

هذيشيت صيؼت چشخ  
هعواسي ػشٍيغ گشا ٍ 
تْثَد هؼتوش عوليات تا  
ِ ػاصي  سٍيكشد يكپاسچ

سٍيكتتتشد ػيؼتتتتواتيك 
تشاي ؿٌاػتايي ًياصّتاي   

هحلتتتَالت ٍ )خذيتتتذ 
ٍ تعيتيي  ( خذهات تاًكي

ؿكا  هَخَد تا اػتفادُ 
اص ػشٍيغ ّتاي هَختَد   
دس فشايٌتتذّاي كؼتتة ٍ  

 كاس

تعييي هؼهَليت ّا ٍ 
پاػخگَيي هٌاػة تِ 
 ًتايح تْثَد  



 هشاتة حاكويت هعواسي ػشٍيغ گشا

 چارچوبحاكميتمعماريسرويسگرا

 اتخارسرويسگرايي

 پيروي
 درسطحسازماني

 درسطحقواعذكاري

 درسطحفني

 تحقق

 ايجادانگيسه

 نقطهراه

 چالصها

 پيادهسازي
 استانذاردسازي

 سرويسهايخارجي

 عملياتسرويسگرايي

زيستچرخمذيريت  

 همترازيتاكسةوكار

 ارزشافسوده

 انتخابسرويس

 امنيت

 مذيريتكارايي

 تجاربعملي
 مسيترقاتتي

 چالطها

 هذايتونظارتسرويسگرايي
 اصولمعماري

 معيارهايموفقيت



 هشاتة حاكويت هعواسي ػشٍيغ گشا

تشاي تحق  هعواسي ػشٍيغ گشا دس كؼة ٍ كاس هَسد ً تش تايتذ   •
 .هعواسي تَخِ ًوَد صيؼت چشختِ 
 .ًياصهٌذي ّاي كؼة ٍ كاس خوع آٍسي هي ؿَد1.
 .فشايٌذّاي كؼة ٍ كاس تاًك طشاحي هي ؿَد2.
تْيٌِ ؿذى فشايٌذّا اص طشيت  كٌتاس ّتن قتشاس دادى ػتشٍيغ ّتاي هَختَد ٍ        3.

 .ػشٍيغ ّاي خذيذ كَست هي گيشد
 .دس يك هحيط اهي ٍ تا قاتليت تدويع تاال ًلة هي گشدًذ4.
هذيشاى ٍ كاسؿٌاػاى تاًك فشايٌذّا سا اص ً تش فٌتي ٍ گتشدؽ عوليتات هتَسد      5.

 .ً است ٍ هذيشيت قشاس هي دٌّذ
اطالعات خوع آٍسي ؿذُ، تاصخَسد خَاٌّذ داؿت تا تْثَد پيَػتِ فشايٌتذّا سا  6.

 .اهكاى پزيش ػاصد



 ؿٌاػايي ػشٍيغ ّا تش اػاع فشايٌذّاي كؼة ٍ كاس

 ؿٌاػايي تخلق ّاي كؼة ٍ كاس1.

ِ تٌذي فشايٌذّا تش اػاع تخلق ّا2.  دػت

 تحق  هؼهَليت ّاي كؼة ٍ كاس3.

 اػتخشاج ػشٍيغ ّا4.



 ؿٌاػايي ػشٍيغ ّا تش اػاع فشايٌذّاي كؼة ٍ كاس

 ػاختاس فشايٌذ كؼة ٍ كاس ٍ فشكت اػتخشاج ػشٍيغ•
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 ؿٌاػايي ػشٍيغ ّا تش اػاع فشايٌذّاي كؼة ٍ كاس

 خشياى فشايٌذ كؼة ٍ كاس هَثش تش سفتاس ػشٍيغ•

 



 هضاياي هعواسي ػشٍيغ گشا

ِ سيضي ٍ قثل اص پزيشؽ هعواسي ػشٍيغ گشا•  هضاياي هشتثط تا اهَس تشًاه
o      تعشي  عوَهي اص هعواسي ػشٍيغ گشا دس دسٍى ػتاصهاى، دس  تْتتش ٍ تتَهي ػتاصي هعوتاسي دس

 ػاصهاى
oتعشي  چـن اًذاص هذيشيتي تا اّذا  هـخق ٍ تلٌذ هذت 
o ( فشايٌتذ هحتَس يتا ختذهت گتشا     )ؿٌاػايي ًياصهٌذي ّاي ػاصهاًي ً يش ػاختاس خذيذ ػاصهاًي ٍ

 ًياصهٌذي ّاي فٌي اص قثيل فٌاٍسي هَسد اػتقادُ دس طشاحي ٍ پيادُ ػاصي ػشٍيغ ّا

 هضاياي حيي پزيشؽ•
oّذايت ػاصهاى دس خْت پزيشؽ هعواسي ػشٍيغ گشا 
o          ّواٌّگ ًوَدى هؼيشّاي هختلت  پتزيشؽ ً يتش تْثتَد فشايٌتذّا ٍ تْيٌتِ ػتاصي استثتاط تتا

 هـتشياى، ؿشكاء،  ٍ تاهيي كٌٌذگاى

oاًذ "تْشُ هٌذي اص فَايذ ٍ اثشات هثثت سٍؽ ّايي كِ قثال ِ  .هَسد اػتفادُ قشاس گشفت
oتؼْيل دس اسصياتي فشايٌذ پزيشؽ هعواسي ػشٍيغ گشا 



 هعاية هعواسي ػشٍيغ گشا

دس تهَسي ّاي اسائِ ؿذُ دس هذل تلَغ هعواسي ػشٍيغ گشا ٌّتَص تعشيت    •
 .يكتا ٍ اػتاًذاسدي تشاي هعواسي ػشٍيغ گشا ٍخَد ًذاسد

هذل تلَغ ًؼثت تِ پزيشؽ هعواسي ػشٍيغ گشا دس ػاصهاى ديذگاُ فٌتي  •
داسد دس حاليكِ تشاي ػٌدؾ تلَغ دس ػاصهاى تايذ تِ عتذم ٍاتؼتتگي تتِ    

 .فٌاٍسي تَخِ ًوَد
توشكض تهَسي ّاي اسائِ ؿذُ دس هذل تلَغ هعواسي ػشٍيغ گشا تيـتتش تتش   •

 .تلَغ تكٌَلَطي تكيِ داسد
اسائِ هذل تلَغ هعواسي ػشٍيغ گشا تيـتش اص خٌثِ تداسي ٍ ًتِ تشاػتاع   •

هثاًي علوي ٍ داًـگاّي ٍ تَػط ؿتشكت ّتاي تدتاسي هتي تاؿتذ ٍ لتزا       
ِ اًذ  .تيـتش تِ هحلَالت  ٍ فٌاٍسي خَد پشداخت



ِ ّاي كؼة ٍ كاس تاًك دس حاكويت هعواسي  استثاط هَلف

حاكويت هعواسي ػتشٍيغ گتشا دس تاًتك تتا پيتادُ ػتاصي ػتشٍيغ ّتاي         •
 .كؼة  ٍكاس تحق  هي ياتذ

ِ ّا ٍ عوليات تـكيل ؿذُ • ِ اي اص هـخل ّش ػشٍيغ دس ًْايت اص هدوَع
ِ ّتايي اػتت كتِ داساي      كِ تشاي پيادُ ػاصي آًْا ًياص تِ اػتفادُ اص هَلفت
كاستشد دس هعوتاسي ػتاصهاى، هعوتاسي اطالعتات ٍ صيشػتاخت ٍ فٌتاٍسي       

 .ّؼتٌذ
ِ ّاي كؼة ٍ كاس  تِ چْاس دػتِ تقؼين هي ؿًَذ•  :هَلف

 ساّثشدي1.

 ػاصهاًي2.

 كاسكشدي3.

 اطالعاتي4.



ِ ّاي كؼة ٍ كاس تاًك دس حاكويت هعواسي  استثاط هَلف

 
ىاهصاػ

يظتاشتػا  ذّ

ِدٌػ

ىاكه

ساك ٍ ةؼك غيٍشػ

ساك ٍ ةؼك دشكساك

ساك ٍ ةؼك ذٌياشف

داذخس

عفٌير

ؾقً

ساك ٍ ةؼك ءيؿ

يدشتساك ِهاًشت

ُذعاق

يذٌهصايً لكـه
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