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  مقدمه .1

وکار ی رقابت، رهبران کسبدر عرصه ها، جهانی شدن و لزوم ماندگاریوکار، سیل نوآوریکسبروزافرون نوسانات 

و در بسیاری مواقع  وکار سازمان خود را مجدد بررسیهای کسبکرده تا تمام جنبه نگری گذشتهمجبور به باز الباغ را

ی یپاسخگوراه حلی عاجل به منظور تواند فاوای سازمان می های کالندر معماری و طرح دگرگونی کنند. از نو بنیان

ستفاده از فناوری اطالعات و امروزه اعالوه بر آن،  وکار یک سازمان باشد.کسبروری ضنوین و بسیاری از نیازهای 

اما در . گرددمحسوب میکار وابزار توانمندساز، برای دستیابی به اهداف کسبمجموعه ، به عنوان یک (ICT)ارتباطات 

یی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بستگی مستقیم به درستی تشخیص آمیزان اثر بخشی و کاران، یاین م

برداری بهینه از فناوری اطالعات و ارتباطات در یک سازمان فناوری دارد. بهرهمجموعه نیازها و استفاده صحیح از این 

 تجزیه و تحلیل گردد.  محور،با نگرش معماری  های مختلف دستیابی به آنافتد و بایستی راهبه خودی خود اتفاق نمی

و  ها و خدمات مناسبه راه حلئارا مشاوره و با هدف 1382در سال  خانه توسعه فناوری اطالعاتشرکت 

طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات و و ارائه  هاسازمانفناوری اطالعات و ارتباطات به  خاص

منطبق با روندها و  و غیره نظارت موضوعیهای مشاوره و ، ایجاد طرحمعماری سازمانیرویکردهای 

متعهد و متخصص  کارشناسان و اساتید  راسخ و با همت و اعتقاد  تأسیسبومی شده روز و هب مللیِبین ال استانداردهای

شده است. مدیران و پرسنل این  در این زمینه های متعددی در مقیاس بزرگ و ملیکشورمان موفق به اجرای پروژه

ها را در انجام مأموریت هاآنی مشتری، هاسازماناند با استقرار فناوری اطالعات و ارتباطات در شرکت، همواره کوشیده

 ی به اهدافشان یاری نمایند.و دستیاب

 بین المللی )شرکت(تربرای انجام امور بین المللی از دف ی فناوری اطالعاتشرکت خانه توسعهالزم به ذکر است 

 . گیردبهره میکشور امارات  Internet City    واقع در خود
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 مشخصات شرکت .2

  )سهامی خاص( خانه توسعه فناوری اطالعات نام شرکت:

 214110 شماره ثبت:   1382 سال تاسیس:

و  فناوری اطالعاتمرتبط با های نگهداری کلیه پروژه تست و اندازی وراه، مشاوره، نظارت تولید، جامع ارائه طرح موضوع فعالیت:

 ریزی منابع سازمانیو برنامه معماری سازمانی ،ارتباطات

 آدرس کامل پستی شرکت: 

 3، ساختمان کوروش، طبقه دوم، واحد 2محله پونک جنوبی، خیابان ایران زمین شمالی، کوچه بهشت سوم، پالک ، تهران 

  1476736444                                                           : کدپستی 

  :وب سایت شرکت                            www.ictdhouse.com                           

   : 44487335-021                                                         تلفکس 

 

 International IT House الملل :دفتر امور بین

 آدرس کامل پستی:

 No. 126 – Bldg16 – Dubai Internet City 

  شرکت:سایت وب    www.iithouse.com 
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  خانه توسعه فناوری اطالعاتچارت سازمانی مصوب شرکت  .3
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 توسعه فناوری اطالعاتهای شرکت خانه اهم پروژه.  3.1

 سازمان یا موسسه طرف قرارداد تاریخ پروژه عنوان قرارداد

نظارت بر پروژه ساخت، توسعه، استقرار، اجرا، آموزش و انتقال سامانه 

 اطالعات مسافری
 وزارت کشور 1400

 سازمان ملّی زمین و مسکن 1399 تهیه و تدوین نقشه راه معماری سازمانی

ریزی سازی و استقرار سیستم برنامهمشاوره در زمینه پروژه طراحی و پیاده

 (ERP)منابع سازمانی 
 شرکت اپال پارسیان سنگان 1399

 سازمان فناوری اطالعات ایران 1399-1398 های فناوری اطالعات و ارتباطاتخدمات مشاوره در امور پایش شاخص

ازسنجی، شناخت محدوده پروژه، خرید خدمات مشاوره در زمینه مطالعه، نی

 (APIاطالعات مسافری ) جامعارائه مدل تجاری و انتخاب مجری سامانه 
 وزارت کشور 1397

 های دولتیسازمانشرکت اپال پارسیان سنگان و برخی  1396از  هادر اجرای پروژه های جامع فناوری اطالعات و ارتباطاتمشاور طرح

راهبردی فناوری اطالعات شرکت مهندسی و تدوین و توسعه سند برنامه 

 ساختمان صنایع نفت
 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 1397

 شرکت پتروشیمی کارون 1397 تدوین معماری سازمانی شرکت پتروشیمی کارون

 شرکت گروه مپنا 1395 معماری فناوری اطالعات سازمانی شرکت گروه مپنا

 فناوری اطالعات سالمتشرکت آوای  1394 خدمات مشاوره

های حوزه فاوای کلیه خدمات مشاوره و نظارت در خصوص توسعه سیستم

مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نقش مشاور مادر )و یا 

 عامل چهارم(

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1394

های پروژه خدمات مشاوره در خصوص یکپارچه سازی و آزمون سیستم

 (MBBموبایل باند پهن )
 شرکت بهپرداز جهان 1393

 شرکت ایز ایران 1393 طراحی سیستم جامع مدیریت خدمات فاوای نیروی انتظامی کشور

 سازمان فضای مجازی -پژوهشگاه فضای مجازی 1392 های الکترونیکی کشورمشاوره در تدوین الیحه تراکنش

 1391 فناوری اطالعات و ارتباطات کشورمشاوره در بازنگری الیحه نظام مهندسی 
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 )سازمان فناوری اطالعات ایران(

 شرکت توانیر 1389 معماری سازمانی شرکت توانیر

 وزارت کشور 1389 خدمات مشاوره در فرآیند انتخاب الکترونیک کشور

آن در صنایع و  های رادیو شناسه و کاربردهایخدمات مشاوره در فناوری

 معادن کشور
 وزارت صنایع و معادن 1389

 سازمان فناوری اطالعات ایران 1389 افزار کشورخدمات مشاوره در ایجاد سند ملی نظام توسعه صادرات نرم 
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 خانه توسعه فناوری اطالعات  های فعالیت شرکتزمینه .4

معرفی مختصرا مجموعه  این های فعالیتبرخی زمینهبعدی  هایبخشدر دهد. را نمایش می وکار شرکتخطوط اصلی کسبشکل زیر 

 خواهد شد.
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 (ICT Master Plan)های جامع فناوری اطالعات و ارتباطات تدوین طرحطراحی و  .5

گیرد و های مختلف محاسباتی و فناوری را نیز دربر میتر شده و جنبهمفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به گذشته وسیع

ها از خدمات فناوری اطالعات برای تسهیل امورد سازمان و رسیدن به همچنین سازماندهد. های مرتبط را نیز پوشش میبسیاری زمینه

های پایگاه داده، های مرتبط با مدیریت اطالعات، طراحی سیستمبه عنوان مثال زمینهکنند. ستفاده میاهداف خود بیش از پیش ا

فناوری  شود.نیز توسط فناوری اطالعات و ارتباطات پوشش داده می های مدیریت سازمان و غیره، سیستمیهای اطالعاتی مدیریتسیستم

ی این فناوری کار آسانی نیست لذا هبینی آیندتوسعه و پیشرفت دارد، از این رو پیش متبه ساطالعات و ارتباطات همچنین روند پرشتابی 

 های کالن این فناوری خواهد بود.فقط مرتبط با حوزه هابینیبسیاری از پیش

ها فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان یرشد و بلوغ دانش در جهان به خصوص در حوزه حرکت سریعِبه توجه ر حال حاضر با د

ها و این رقابت و پیشرفت جهانی منجر به ایجاد چارچوب. به همراهی با این حرکت هستند مجبور ی رقابتبرای ماندن در عرصه

رین استاندارد در ترا به عنوان مهم (ITIL v3) ی زیرساخت فناوری اطالعاتتوان کتابخانهاستانداردهایی در این حوزه شده است که می

 این حوزه نام برد.

های جامع فناوری اطالعات و طرح"های جهانی از ها نیز برای استفاده از این استانداردها و همراستایی با این پیشرفتسازمان

یافته در و تکاملبه عنوان یکی از رویکردهای جدید  "های جامع فناوری اطالعات و ارتباطاتطرح"اجرای  کنند.استفاده می "ارتباطات

 جهان مطرح گردیده است.

های های مدیریت اطالعات، فناوری اطالعات، مدیریت منابع اطالعاتی، سیستمطرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات، به حوزه

طرح، ظرفیت ایجاد ارتباط این پردازد. همچنین می های یک سازمانزیرمجموعه در ICTها و امور و تمامی جنبه ICT اطالعاتی و خدمات

عنوان  و باید بتواند به آیدمییک سازمان به شمار  فاوای هایاین طرح نقطة آغاز فعالیت .کندفراهم مینیز های سازمان را میان زیرمجموعه

برای سازمان ایجاد  ICT هایی کهها و فرصتها، اولویتها، مغایرتپوشانیمشناخت نواقص، هیک راهنمای مدیریتی مدون و جامع، به 

 .خواهد کرد، بپردازد

وضعیت ، شناسایی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت فناوری اطالعاتباید اهداف سازمانی،  جامع فناوری اطالعات و ارتباطاتطرح 

  و غیره را شامل شود. ضعیت هدفجاری و و

 

 طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات بر حاکم اصول 5.1

گزارش، اسناد باال ، اغلب برگرفته از رویکردهای قانونی، سیاسی و اسناد و فناوری اطالعات و ارتباطات جامع اصول حاکم بر یک طرح

ریزی مراحل اجرایی و سنجش عملکرد توان به مباحث مرتبط با طرحهای جامع را میخواهد بود. بیشتر، اصول حاکم بر طرح دستی و غیره

 ترین این اصول عبارت است از:. برخی از مهمگرددسازمان گردآوری و تدوین می ICT تقسیم کرد. این اصول توسط واحد

 هابهبود فرآیندهای کاری از طریق مهندسی دوباره فعالیت 

 اطمینان از وجود اطالعات ایمن و قابل دسترسی برای کاربران مجاز 

 ها و ارزیابی عملکردبهبود وضعیت پاسخگویی در برابر هزینه 
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  های های کلیدی، دانش فنی موجود و قابلیتای که مهارتگونههای سازمان بهگیری موثر از تواناییسازی و بهرهیکپارچه

 .گردند یکپارچههای سازمانی، کارکنان ، برای پشتیبانی از ماموریت

 های مدیریتی را در سطوح یهها و نظرهای خودارزیابی بتوانند سیاستگسترش آموزش، مشارکت و تفویض اختیار تا سیستم

 عملیاتی، به کارکنان منتقل کنند. 

  ایجاد تسهیالت الزم برای رشد سازمانی 

 طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات فرآیند تدوین 5.2

متناسب با پیچیدگی سازمان، نوع تعریف  دهد کههای کلی تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان میشکل زیر گام

 های متفاوت و مختلفی داشته باشد.های پروژه شکستپروژه تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن است فاز

 
 

و ، معماری خدمات فناوری اطالعات ی توسعه فناوری اطالعات در زمینه مشاوره و تدوین طرح جامع فناوری اطالعاتشرکت خانه

های مختلفی در این حوزه توسط تیم فنی این شرکت ، استانداردها و چارچوبهای مختلفی داشتهفعالیت مدیریت خدمات فناوری اطالعات

های دولتی های جامع فناوری اطالعات در برخی سازمانهمپنین شرکت مشاور و نظار طرح هایی نیز انجام داده است.و پروژه بررسی شده

 تواند مطابق شکل زیر باشد.می ارتباطات و اطالعات یفناور یکارکرد و یراهبرد یهاحوزه ک دیدگاه کلیدر ی بوده است.
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 تواند در حالت کلی مطابق زیر باشد:می جامع فناوری اطالعات و ارتباطاتطرح مراحل رسیدن به 

 ریزی پروژه فاز صفر: برنامه 

  فاز یک: انجام مطالعات تطبیقی 

 ی طرح جامع معماری فناوری اطالعات و ارتباطات فاز دو: ارائه 

 ی مدل فرآیندی طرح جامع معماری فناوری اطالعات و ارتباطاتفاز سه: تحلیل و ارائه (Business Modelling) 

 ی مدل سیستمی طرح جامع معماری فناوری اطالعات و ارتباطات فاز چهار: طراحی کالن و ارائه(ingSystem Modell) 

 فاز پنج: فاز انتقال 

ی مدیریت های مطرحِ حوزهموارد مشابهی در جهان و همچنین چارچوب در راستای رسیدن به این طرح جامع در فاز مطالعات تطبیقی

چهار مدل  شود.گیرد و مطالعاتی به جهت تطابق با سازمان هدف انجام میو استانداردسازی خدمات فاوا مورد مطالعه و بررسی قرار می

 شود.در جدول زیر مختصرا معرفی میمرجع صاحب نام در مقوله مدیریت خدمات فاوا 
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 توضیحات مدل مرجع

 – ی زیرساخت فناوری اطالعاتکتابخانه

3ITIL v 

 

این مدل مرجع از پنج گروه خدمات استراتژی خدمت، طراحی خدمت، انتقال خدمت، 

گروه خدمت  پنجی مستمر خدمت تشکیل شده است. این عملیات خدمت و توسعه

 باشد.شامل فرآیندهای متفاوت و مختلفی می

 

 MOF –چارچوب عملیاتی مایکروسافت 

 

، عملیات و مدیریت تشکیل شده این مدل مرجع از چهار گروه خدمت طراحی، تحویل

 باشد.این چهار گروه خدمت شامل فرآیندهای متفاوت و مختلفی می .است

 

 HPمدل مرجع مدیریت خدمات فاوا 

 

وکار، طراحی و مدیریت راستایی فاوا و کسبهمگروه خدمت  پنجاین مدل مرجع از 

 تشکیل شده است. خدمات، توسعه و استقرار خدمات، عملیات و تضمین ارائه خدمات

 باشد.این پنج گروه خدمت شامل فرآیندهای متفاوت و مختلفی می

 

 –برای فاوا  IBMمدل مرجع فرآیندی 

PRM IT 

 

مدیریت و حاکمیت، روابط مشتری، هدایت، گروه خدمت  هشتاین مدل مرجع از 

این هشت گروه  .پذیری و مدیریت تشکیل شده استتحقق، انتقال، عملیات، گسترش

 باشد.خدمت شامل فرآیندهای متفاوت و مختلفی می

 

 

ها استخراج شده و تحلیل و این چارچوب و موارد مشابه با سازمان هدف با یکدیگر مقایسه شده، همپوشانی در مطالعات تطبیقی

 دهد.را نشان می ITILو   IBMجع به عنوان نمونه شکل زیر همپوشانی دو مدل مر شود.های مرتبط دیگری نیز انجام میبررسی
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ی یباشد. فرآیندهامی  ITILکلیه فرآیندهای معین شده به رنگ سبز، به صورت مستقیم قابل بازیابی در مدل مرجع  فوقمطابق با شکل 

باشند که به صورت ویژه توسط مواردی می و سایر فرآیندها   ITIL  مدل مرجعاند به صورت ضمنی در که به رنگ قرمز نمایش داده شده

IBM اند .مورد توجه قرار گرفته 

 سازی طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت است از:اهداف و ضرورت تدوین و پیاده

 سازمانسازی فرآیندهای بهینه 

  تقویت حاکمیت فناوری اطالعات و ارتباطات 

 های سازمانیبهبود سرویس 

 گذاری روی فناوری اطالعات و ارتباطات بر مبنای اهداف کالن سرمایه 

 های مرتبط ایجاد بستر مناسب برای بکارگیری فناوری اطالعات و سیستم 

 های شرکت تعیین و تبیین جایگاه استراتژیک فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح وظایف و فعالیت 

 طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت است از:سازی تدوین و پیادهمزایا و کاربردهای 

 وکار همراستاسازی فناوری اطالعات با نیازهای کسب 

 ایجاد محیطی برای انتقال از فرهنگ فناوری محور به فرهنگ خدمت محور 
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 افزایش کیفیت خدمات فناوری اطالعات 

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتتر از قابلیتایجاد دیدگاهی روشن  

 های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانمدیریت ریسک 

  بهبودROI نرخ برگشت سرمایه( مربوط به فناوری اطالعات( 

 پذیری در خدماتپذیری افزوده و انطباقانعطاف 

 های مرتبط با توجیه اقتصادیارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت 

 هامسئولیتها و تعریف روشن نقش 

 

 شود.های مرتبط با طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات این شرکت معرفی میدر ادامه یکی از پروژه

 

 پروژه طراحی سیستم جامع مدیریت خدمات فاوای نیروی انتظامی کشور 5.3

های جدید و در حال رشد نیازمندیفقدان یک طرح جامع در مدیریت خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در هر سازمان با توجه به 

ها ناهای اخیر وابستگی سازمدر سالها در شرایط خاص ایجاد خواهد کرد. ناشک مشکالتی در بهبود و ارتقا سازمهای امروزی بیناسازم

تر ها مشکلریت بر آنها، مدیناهای مورد استفاده در سازمدر فناوری به فناوری اطالعات به شدت فزونی یافته و با افزایش پیچیدگی

شده است. بنابراین توسعه مدیریت خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مسائل در هر سازمان فاوا تلقی 

 گردد. می

تر مدیریت های بردر همین راستا، معاونت فاوا ناجا نیز تصمیم به ایجاد سیستم جامع مدیریت خدمات فاوا، مبتنی بر چارچوب

خدمات فاوای موجود گرفت. اهمیت این موضوع با توجه به ماهیت خاص ناجا که یک نهاد انتظامی، عمومی و غیرانتفاعی است، نیازمند 

تدوین و  "شدن این هدف پروژه باشد. در راستای برآوردهای متفاوت از رویکردهای عام و ژنریک میاتخاذ رویکردهای ویژه و تا اندازه

طبق اهداف  برای اولین بار و خاص این نهاد کشوری شکل گرفت. "چارچوب مدیریت خدمات فاوای ناجا و آموزش مدل مرجع طراحی

مدیریت خدمات فاوا خاص ناجا و مطابق با استانداردهای موجود مرتبط با این حوزه برای اولین بار در و ماهیت این پروژه یک چارچوب 

 .د ایجاد شدکشور و مطابق با اهداف این نها

الزم به ذکر است، در راستای تدوین چارچوب مدیریت خدمات فاوا از استانداردها و بهترین تجارب موجود و مورد استفاده در دنیا 

و غیره استفاده شده است.  چارچوب مدیریت خدمات  ITIL v3 ،IBM ،HP ،MOFهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات مانند چارچوب

های مرتبط با مدیریت خدمات فناوری اطالعات از راهبرد تا عملیاتی نمودن آن و مدیریت ی حوزهفناوری اطالعات استخراج شده کلیه

 شود.کلیه امور مرتبط با سازمان فاوای خاص ناجا را شامل می

 :عبارت است ازپروژه  نوآوری این  

 

 رائه چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطالعات مطابق با بهترین تجارب و خاص ناجا )مدل مرجع(ا .1
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 معماری سازمانیتدوین طراحی و  .6

ی معماری( را هاناکار )پیشروهای موجود و آتی کسببا چالش هاآنو مواجهه  هانامعماری سازمانی بستر الزم برای بقای سازم

ها و عناصر سازمان در جهت نیل به سازی و همسوسازی کلیه فعالیتسازمانی چارچوبی برای تببین، هماهنگمعماری سازد. فراهم می

چابکی سازمان و نرخ بازگشت سرمایه را افزایش داده و چارچوبی برای تصمیمات آتی در خصوص فناوری  که اهداف راهبردی سازمان است

برای دستیابی به اهداف  هاآنهای اصلی یک سازمان شناسایی شده و چگونگی ارتباط میان نماید. در معماری سازمانی مؤلفهایجاد می

یر هستند. اگر پذثیرگذار و تاثیربا هم داشته و نسبت به یکدیگر تا ها ارتباط تنگاتنگیلفهشود. این موکار، مشخص میوتعریف شده کسب

ها و منابع به هدر خواهد رفت و مشکالت نگ نباشد، حداقل بخشی از فعالیتههما هاآنها و ارتباط میان لفهتصمیمات در خصوص مو

ها و چگونگی لفهی معماری سازمانی، انتخاب صحیح مومدیریتی و عملکردی افزایش یافته و چابکی سازمان کاهش خواهد یافت. با اجرا

فازهای تدوین و طراحی معماری دد. شکل زیر بخشی از روند گربا یکدیگر در جهت افزایش کارایی سازمان تضمین می هاآنتعامل و کارکرد 

 دهد.سازمانی را نشان می

 

 به شرح زیر است:معماری سازمانی طراحی و تدوین مزایای 
 کار وسازی نیازهای فناوری اطالعات و ارتباطات با نیازهای کسبهمسو 

 های فناوری اطالعات و ارتباطات افزایش یکپارچگی و هماهنگی میان زیر ساخت 

 های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان گذاریو سرمایه هابهینه نمودن هزینه 

  ه خدمات با استفاده از فناوری اطالعات فیت خدمات از طریق بهبود سطح ارائکیبهبود 

 امنیت و سطح کنترل های فناوری اطالعات با ارتقاکنترل ریسک ، 

  های مبتنی بر فناوری اطالعات های ارائه خدمات با استفاده از سرویسهزینهکاهش 
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 ها ها و پروژهها و اجرای طرحمدیریت صحیح اولویت  

ی به عنوان نمونه شرح مختصر پروژهکه  هایی داشته استی پروژهسازمان یمعمار یشرکت خانه توسعه فناوری اطالعات در زمینه

 .در ادامه آورده شده است "یرشرکت توان یسازمان یمعمار"

 

 معماری سازمانی شرکت توانیرپروژه  6,1

تداوم استفاده بدون انسجام و   یشک به معنا یب یتخصص-مادر هایاز جمله  شرکت  یک طرح جامع در هر سازمانیفقدان 

و ارتقا  ییراتسازمان به همراه خواهد داشت و بهبود، تغ یبرا یروش استفاده مضرات یناز تکنولوژی اطالعات خواهد بود. ا یکپارچگی

طرح  یکبه  یازن یراخ یهااطالعات در سال یفناور یعسر ییراتبا توجه به تغ ،یگرد ی. از سوردرا با مشکل مواجه خواهد ک یندهدر آ

 .شودیبزرگ کشور کامال احساس م یهاناسازمان یافته، منسجم و فراگیر در سازم

 یناهداف ا یشبرددر پ مهمیاطالعات همواره نقش  یبوده و فناور تخصصی –شرکت مادر  یک یرشرکت توان ینکها توجه به با

 ها،یهو رو یندهافرآ یداده، خودکارساز ینهبه یریتاطالعات و ارتباطات امکان مد یکه فناور ییاز آنجا و شرکت داشته است

اطالعات و ارتباطات  یفناور ینسازد، بنابرایرا فراهم م یرشرکت توان ینفعانذ یهکل یبهتر برا گیرییماطالعات و تصم سازییکپارچه

انجام خدمات  " یراستا پروژه ین. در همرفتیهدف بشمار م ینجهت تحقق ا یکارآمد، اثربخش و اقتصاد یبه عنوان توانمندساز، بستر

و  یو استانداردساز یرشرکت توان یسازمان یمعمار یکپارچه جامع و یطرح ایجادبا هدف  "یرشرکت توان یسازمان یطرح جامع معمار

 ینخاص شکل گرفت. ا یبار در کشور با اهداف یناول یتجارب برا ینبر بهتر یروز و مبتنبه یشرکت با استانداردها ینتطابق ساختار ا

 خواهد نمود. یفاشرکت ا یناطالعات ا یدر بهبود فناور یو راهبرد یدیپروژه  نقش کل

مسائل و  ینموفق و همچن یاطالعات و ارتباطات مشخص شده سپس براساس تجارب و الگوها یبلوغ فناور یتوضع یرمس ینا در

سطوح  یهدر کل یروکار در شرکت توانکسب یرناپذ ییاطالعات و ارتباطات به عنوان جزء جدا یمطلوب فناور یتمشکالت موجود، وضع

 شرکت مشخص شده است. ینبار در ا یننخست رای)ستاد( بیرشرکت توان یسازمان یمعمار

 یسازمان یچارچوب معمار یبراساس متدلوژ یرشرکت توان یسازمان یاستفاده شده در طرح جامع معمار یبه ذکر است، متدلوژ الزم

 یشرکت بوم ینا یازهایو ن یربار خاص شرکت توان یناول یپروژه برا ینمرجع مرتبط با آن است که در ا یها( و مدلFEAFفدرال )

 است. هشد

 عبارت است از:های پروژه برخی نوآوری  

 ارائه طرح جامع معماری سازمانی شرکت توانیر بومی شده و مطابق با استانداردها و بهترین تجارب موجود  .1

 گیری راهبردی و کالن فناوری اطالعات برای شرکت توانیرارائه جهت .2

       

 ناپروژه معماری سازمانی شرکت گروه مپ 6,2

ها اقدام به تعریف پروژه های مشترک با زیرمجموعهمندسازی ساختار سازمان مادر و سرویسشرکت گروه مپنا در راستای نظام

باموفقیت به اتمام پروژه را  1397سال  درهمکاری مشاور خارجی  معماری سازمانی کرده است. شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات با

 .رساند
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 سازمانی سازمان ملی زمین و مسکنپروژه معماری  6,3

های وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعریف پروژه معماری سازمانی در ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از زیر مجموعهسازمان 

 اجرا شده است. 1399سال ابتدای نموده است که این پروژه توسط شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات از  1398سال 

 

 مانی شرکت پتروشیمی کارونمعماری ساز 6,4

پروژه تدوین معماری سازمانی شرکت پتروشیمی کارون نیز توسط شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات در قالب دو پروژه مجزا فاز 

 وضع موجود و وضع مطلوب اجرا شده است.
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 ی فاواخدمات مشاوره در حوزه .7

های جامع و ، ارائه مشاوره در انجام طرحفاواهای خاص خانه توسعه فناوری اطالعات با هدف پروژه های اصلی شرکتیکی از فعالیت

 عبارتست از:  شودتی که در این زمینه ارائه میباشد. از جمله خدمامیهای مختلف ی فاوا در زمینهدر حوزهبزرگ 

 ی فاواهاینه نحوه تعریف و اجرای پروژهمشاوره در زم 

  های فناوری اطالعاتریزیبرنامه ها واریذگزمینه سیاستمشاوره در 

  طراحی و تدوین برنامه استراتژیک فاوامشاوره در زمینه 

 ی فاواهای پژوهشی مرتبط با حوزهمشاوره در زمینه 

 بافزاری و مشاوره جهت انتخاب الگوی معماری مناس افزاری و نرم های سختخرید سیستم یارائه مشاوره در زمینه  

 ر حال اجراهای فاوا و نظارت آتی بر پروژه دمشاوره در تهیه اسناد مناقصه مرتبط با پروژه 

 

که به  داشته است ی مختلفیهاپروژه های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطاتمشاوره ینهاطالعات در زم یشرکت خانه توسعه فناور

نظام  یحهال یبازنگرمشاوره در " ،  "کشور یکیالکترون یهاتراکنش یحهال ینتدومشاوره "ی مرتبط پروژه سهشرح مختصر عنوان نمونه 

در ادامه آورده  "خدمات مشاوره در ایجاد سند ملی نظام توسعه صادرات نرم افزار کشور "و  " اطالعات و ارتباطات کشور یفناور یمهندس

 .شده است

 

 کشورهای الکترونیکی مشاوره تدوین الیحه تراکنشپروژه  7,1

دارند.  یکامور و حرکت به سمت دولت الکترون یرو سا یشدن خدمات تجار یکیبه سمت الکترون  یعیامروزه تمام جوامع حرکت سر

 ینترنتنمونه در ا یتمحبوب یکبه عنوان  یکیکرده است.  تجارت الکترون یلبه شهروندان را تسه یدهخدمت یکی،ارائه خدمات الکترون

. شودیمحقق م یکیالکترون یهاتراکنش یکسریبا انجام  یکیداشته است. خدمات الکترون یادیز یرتاث یاست که در صنعت خدمات مال

. ه استآغاز شد و تقریبا تا پایان این دهه دستاوردهایی نیز به همراه داشت 1380از سال  یکیالکترون یهابه ساماندهی تراکنش یمتصم

های الکترونیکی، قواعد و ضوابط زیربنایی حاکم بر که به دلیل نداشتن شناخت درست نسبت به چیستی تراکنش لیکن واقعیت اینست

اماندهی این حوزه کمکی اند و نه تنها به سبدون استناد رها شده هاآندر کالبد احکام قانونی، بیشتر  هاآنو چگونگی مدون کردن  هاآن

 اند.و بالتکلیفی محاکم دادگستری، مجریان قانون و شهروندان دامن زده بلکه بیشتر به سردرگمی اندنکرده
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های جدی روبرو کرده است، تدوین نظام حقوقی های بنیادین جامعه را با دشواریرفع این چالش بنیادین که براستی یکی از حوزه برای

 ینو تدو یبه اهداف سامانده یدنتحقق بخش یدر راستا حاکم بر ارتباطات و تعامالت الکترونیکی کشورمان در دستور کار قرار گرفت.

شکل گرفت. الزم به ذکر است،  " یکیالکترون یهاتراکنش یحهال نویسیشپ ینتدو " یپروژه یکیالکترون هایاکنشمقررات مرتبط با تر

، قانون انتشار و ایانهقانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رای توانیکه م وجود دارد یکتجارت الکترون یینهدر زم یمتنوع ینقوان

 یبرا یکیخاص تراکنش الکترون ییحهال یننام برده هدف تدو یرا به عنوان مثال نام برد. اما در پروژه یرهدسترسی آزاد به اطالعات و غ

 بار است. یناول

مطلوب  یتقرار گرفت. وضع یتجارب موجود مورد بررس بهترین و جهان رد مشابه موارد ها،هدف استاندارد ینبه ا یدنرس یراستا در

بار در  یناول یبرا یکیالکترون یهاتراکنش یحهال نویسیشپ ینحاصل از آن تدو یجهانجام شده استخراج شد که نت هاییبراساس بررس

 بود. یرانکشور ا

 نوآوری این پروژه عبارت است از:

 های الکترونیکی کشورتراکنشنویس الیحه تدوین پیش .1

 

 مشاوره در بازنگری الیحه نظام مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات کشورپروژه  7,2

آن در جهان امروز که به  یرو تاث یو اقتصاد یاجتماع یهادر تمام عرصه اطالعات یبا توجه به تحوالت گسترده نقش ارتباطات و فناور

ند توایرابطه م یندر ا یقجامع و دق یزیرو برنامه یموفق جهان یکردهایحوزه همسو با رو ینا یاست، استانداردساز یشرفتسرعت در حال پ

 ینبه ا یدنرس یرا فراهم کند.  در راستا ICTصنعت  یتدر کشور داشته باشد و موجبات تقو ICTصنعت  ییدر بلوغ و شکوفا ییبسزا یرتاث

 یدینقش کل تواندیشده، م یروز و موفق جهان اما بومبه یمطابق با استانداردها ینیقوان ینحوزه و تدو ینحاکم بر ا ینقوان یهدف، بازنگر

 حوزه داشته باشد. ینو بلوغ ا ولدر تح

 یسیونمذکور موفق به عبور از کم ییحهدولت نمود، اما ال یئتفاوا به ه ینظام مهندس یحهوزارت فاوا اقدام به ارائه ال 1386سال  در

به  یازامور، ن یرشدن خدمات تجارت و سا یکیجامعه به سمت الکترون یعفاوا و حرکت سر یتکنولوژ یشرفتمربوطه نشد. اکنون با پ

با توجه به  ،رو ین. از ااستبار در کشور مطرح شده  یناول یبرا ه و کشور کامال محسوس بود یفاوا یمند و استانداردسازنظام یسامانده

ارتباطات و  ینظام مهندس یحهال یخدمات مشاوره بازنگر " یفاوا، پروژه یسازمان نظام مهندس یجادبر ا یدوا و تاکسند نظام جامع فا

آن با  یشترهرچه ب یو همسوساز ICT ینظام مهندس ییحهال یبا هدف بازنگر "مربوطه یسازمان نظام مهندس یجاداطالعات و ا اوریفن

 ینحوزه شکل گرفت. ا ینا هاییسسرو یریتو مد یاقتصاد یهابخش یردر سا ICT یایو انتشار مزا یروز جهانمرتبط و به یاستانداردها

و  ینکشور مطابق با قوان ینظام فاوا یمند کردن و استانداردسازبهبود، نظام یبار در کشور با اهداف خاص و در راستا یناول یسازمان برا

خواهد نمود.  یفاکالن فاوا ا یکشور در برنامه یفاوا یدر مشارکت بخش خصوص یراهبردو  یدیشده و نقش کل یجادا یجهان یاستانداردها

 یاطالعات مورد بازنگر یفناور یایدن یروز و جهانبه یبار مطابق با استانداردها یناول یبرا یزن شورک یفاوا یمهندس نظام ییحهال ینهمچن

 کشور قرار گرفت. یفاوا یتبهبود موقع یدر راستا یدجد اییحهال ینو تدو

 های پروژه به شرح زیر است:برخی نوآوری

 ایجاد سازمان نظام مهندسی فاوا ایران .1

 بازنگری، تدوین و پیگیری تصویب الیحه نظام مهندسی فاوا ایران .2
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 خدمات مشاوره در ایجاد سند ملی نظام توسعه صادرات نرم افزار کشورپروژه  7,3

 به خود اختصاص داده است و صنعت برتر را یفناور یناز ا یژهبخش و یکاطالعات در جهان امروز،  فناوری محور عنوان به افزار نرم

برخوردار  یزن یباالتر یکمتر از سودآور گذارییهازده بوده و با سرماب زود افزار سخت یرنظ یفناور ینا هایبخش دیگر به نسبت افزار نرم

 امیدوار انداز چشم دار،هدف یراهبرد هایبرنامه یهاز کل یکشور بدون شک با برخوردار افزاری در صنعت نرم گذارییهباشد. سرمایم

از  برداریبهره یمنسجم برا هاییاستس یالزم و اجرا یراهبردها ینبا تدو ینصنعت به همراه خواهد داشت. بنابرا ینا یبرا ایکننده

صنعت  یندر ا گذارییهمناسب در مورد رشد سرما هاییزهانگ یجادو ا کشور یاجتماع –یتوسعه اقتصاد هاییاستامکانات، همسو با س

سند نظام جامع  ینخدمات مشاور تدو "هدف پروژه  ینبه ا یدنرس یکننده باشد. برا یدوارمناسب ام یکسب درآمد ارز یبرا تواندیم

 شکل گرفت. افزاری صنعت نرم سازیو استاندارد سازیهچیکپار یکشور در راستا دربار  یناول برای "کشور افزار توسعه صادرات نرم

مطلوب  یتقرار گرفت. وضع یتجارب موجود مورد بررس بهترین جهان، در مشاور موارد ها،هدف استاندارد ینبه ا یدنرس یراستا در

بار در  یناول برای افزار سند نظام جامع توسعه صادرات نرم ینحاصل از آن تدو یجهانجام شده استخراج شد که نت هاییبراساس بررس

 بود. یرانکشور ا

 نوآوری این پروژه عبارت است از:   

 تدوین سند نظام جامع توسعه صادرات نرم افزار کشور .1

 های پزشکیهای موجود معاونت توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشسازی سامانهپروژه یکپارچه 7,4

ساز مرکزی به های استاندارد و ایجاد یک هماهنگگرا، با استخراج وب سرویسدر این پروژه سعی گردید مبتنی بر یک راهکار سرویس

مبتنی بر نگاه معمارگونه در حوزه سازمانی و دارای های موجود برسیم. این مهم ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات در فرآیندهای درگیر سامانه

 گرا صورت گرفت.سرویس چارچوب فنی

 های فاوا معاونت توسعه مبتنی بر معماری کالن سازمانیروژه توسعه سامانهپ 7,5

سعی در اصالح فرآیندها و ایجاد بلوغ استاندارد در  SOMAو متدولوژی  FEAF v2.0در این پروژه برمبنای چارچوب معماری سازمانی 

لوگ خدمات ارائه شده در معاونت توسعه مبتنی بر رویکرد ایجاد ارزش یکپارچه و باشد. کاتافرآیندهای سازمانی در معاونت توسعه می

 یاشد.منسجم می

 پروژه سیستم جامع مدیریت اطالعات بیمارستانی 7,6

های کشور است. این سیستم جامع وظیفه ایجاد برقراری حوزه درمان نیازمند یک طرح جامع، یکپارچه و مبتنی بر معماری در بیمارستان

گرا در ایجاد تعامالت را دارد. این طرح سرویس HL7در تعامالت بین بیمارستانی از طریق ابر درمان و بین بیمارستانی مبتنی بر استاندارد 

 گردد.ایجاد می SOMAو متدولوژی  FEAF v2.0س چارچوب و بر اسا

 های فاوای معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلسپروژه طرح جامع توسعه سامانه 7,7

ها، نظارت های فرهنگی، دانشجویی و قرآنی و همچنین تدوین سیاستکلی مبتنی بر مدیریت فعالیت RFPدر این پروژه سعی در ارائه دو 

 دیده است.و ارزیابی گر

 پروژه تدوین و توسعه سند برنامه راهبردی فناوری اطالعات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 7,8

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و پیشنهاد در این پروژه هدف شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات،  تدوین سند راهبردی فاوا برای 

 به شرکت مربوطه است.فرایندهای استاندارد فاوا در سطح حاکمیت 
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خدمات مشاوره در زمینه مطالعه، نیازسنجی، شناخت محدوده پروژه، ارائه مدل تجاری و انتخاب مجری سامانه  7,9

 (APIاطالعات مسافری ) جامع

مطالعه، نیازسنجی، شناخت محدوده پروژه، ارائه مدل تجاری و انتخاب مجری در این پروژه هدف شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات،  

 است.در وزارت کشور  (APIاطالعات مسافری )جامع سامانه 

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتخدمات مشاوره در امور پایش شاخص 7,10

های ارزیابی فاوا در سازمان مربوطه منعقد شده شاخص این پروژه با سازمان فناوری اطالعات ایران به منظور خدمات مشاوره در امور پایش

 است.

شرکت اپال  (ERP)ریزی منابع سازمانی سازی و استقرار سیستم برنامهطراحی و پیاده پروژهمشاوره در زمینه  7,11

 ن سنگانپارسیا

در سازمان مربوطه منعقد  ERPاستقرار سیستم در امور و نظارت خدمات مشاوره ارائه به منظور  شرکت اپال پارسیان سنگاناین پروژه با 

 شده است.
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 ریزی، طراحی و آزمون نرم افزارخدمات برنامه .8

ی ترین مسائل مرتبط با توسعهاهمیت آزمون نرم افزار در موفقیت و پیشرفت نرم افزارهای طراحی شده بر همگان واضح است و یکی از مهم

للی مترین استاندارد بین المعروف دهد.ای کاهش میمرتبط با نرم افزارها را به مقدار قابل مالحظههای نرم افزار است. انجام آزمون هزینه

 ارائه شده است. ISTQBمربوط به تست نرم افزار توسط انجمن 

 
 ISTQBین المللی ق با استاندارد ببریزی، طراحی، آموزش و آزمون نرم افزار مطای برنامهشرکت خانه توسعه فناوری اطالعات در زمینه

 معرفی خواهد شد.به عنوان نمونه ها مختصرا از این فعالیت یکیدر ادامه  های متنوعی داشته است.فعالیت

 

تکنولوژی موبایل شرکت ارتباطات همراه  4و  3های نسل سازی سیستماندازی و پیادهراه ،تست خدمات مشاوره، 8,1

 اول

دسترسی به اینترنت با کیفیت باال رفتن انتظار و نیازهای کاربران، مانند تقاضای اینترنت و  های تلفن سیار، افزایش کاربرانرشد سیستم

های برآورده کردن این نیازها باشند. کاربران سرویسهایی شده است که قادر به سیم، منجر به طراحی سیستمبیهای باال از طریق سیستم

سیم نیز در اختیار بیکنند از یک محیط های ثابت دریافت میرا که از شبکههای مشابهی سدهند که سرویمخابراتی در آینده، ترجیح می

ها در هرصورت از ابزارهای مخابراتی چراکه آنپذیری بیشتر نمایند رود که عملکرد بهتر را قربانی حرکتنمیداشته باشند. البته انتظار 

به همین منظور  .های ثابت مجتمع شوندسیم با شبکههای بیکه سیستماستاین  هکارن رااستفاده خواهند کرد. بنابراین بهتریساکن هم 

 .باشندمی  IP "های تماماحرکت به سمت شبکهسیم به سرعت در حال تکامل و های بیشبکه

گیرند، ذاتا دارای میاستفاده قرار ، که فقط برای انتقال صوت مورد GSMهای سلولی نسل دوم( مانند های تلفن قدیمی )شبکهشبکه

 سوئیچ تکنولوژی از که هستند  2های نسلشبکه، مدل گسترش یافته GPRSمانند  5/2های نسل شبکهتکنولوژی سوئیچ مداری هستند. 

 بر کاربران که کندمی ایجاب مداری سوئیچ تکنولوژی. کنندمی استفاده داده تبادل برای ایبسته سوئیچ از و صوت انتقال برای مداری

 در  برای کاربر اختصاص داده شده است.پهنای باند فقط  چراکه شده، داده انتقال دیتای میزان مبنای بر نه شوند سنجیده زمان مبنای

 پهنای آوردن بدست برای رقابت اجازه کاربر هر هایبسته به و داده قرار استفاده مورد بیشتر را باند پهنای ای،بسته سوئیچ تکنولوژی مقابل،

استفاده از دهد. بنابراین حرکت به سمت ورد حسابرسی قرار میم ،یافته انتقال یداده میزان مبنای بر را کاربرها و دهدمی را باند

 یک امر طبیعی است.  IP هایشبکه آن تبع به و ایبسته  سوئیچ
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کنند. از جمله با آن روبرو شده بودند را بر طرف  5/2و  2های نسلمتعددی که قصد داشتند مشکالت  (UMTS) 3های نسل شبکه

در کشورهای مختلف اشاره   (TDMA/CDMA)های ناهمخوان و سازگار ناپذیرتکنولوژیتوان به سرعت پایین و وجود این مشکالت می

 کرد.

است که البته ثابت در کاربردهای  Mb/s  2ها ودر ماشینKb/s 128باند به ، افزایش پهنای داردوجود  3انتظاراتی که از نسل  

 هایشبکه دهندگانارائه و کنندگانتامین که گرددبرمی مسئله این به مشکل این از قسمت یک. اندازی آن وجود داردمشکالتی نیز در راه

 .کنندمی استفاده پشتیبانی و نگهداری برای مجزایی استانداردهای از حاضر حال در شمالی، آمریکای و اروپا در ارتباطی

های رادیویی وعه از واسطهممجکه دسترسی را از طریق یک  IPهای موبایل مبتنی بر سیستم، نامی است که به  4های نسل شبکه

واسط دسترسی کند و از طرف دیگر چندین را ارائه می ی بهترین سرویس اتصال، رومینگبرقرار G4است. شبکه کنند، داده شده تامین می

 تبدیل خواهد کرد. ،کندآن استفاده میرادیویی را به یک شبکه واحد که کاربر از 

در ضمن، راحتی های مختلف دسترسی پیدا کرده و پوشش بیشتری داشته باشند با این ویژگی، کاربران خواهند توانست به سرویس 

سیم کاهش کل هزینة دسترسی داشته و دسترسی بیکنند. از طرف دیگر یک صورتحساب را با سیله واحد را نیز تجربه استفاده از یک و

 داشته باشند.اعتمادی را حتی در صورت از دست دادن یک یا چند شبکه، قابل 

تلفن  4و  3فن همراه قصد دارد شبکه نسل های تلراستای همراستایی با پیشرفت جهانی شبکهشرکت ارتباطات سیار همراه اول نیز در 

اندازی این پروژه را بر ها جهت راهشرکت خانه توسعه فناوری اطالعات، وظایف مرتبط با مشاوره و آزمون سیستماندازی کند. همراه را راه

 عهده داشته است.
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 افزاری های نرمنظارت پروژه .9

های مختلفی همراه شود. در حالی که این رویکرد با چالشها توسط دو عامل کارفرما و پیمانکار انجام میدر کشور ما، مدیریت پروژه

ها با به همین علت، بیشتر پروژههای متنوع دشوار خواهد بود. است. زیرا در اکثر موارد، وظایف کارفرما گسترده است و مدیریت پروژه

تواند های دیگر نمیها مواجه است. در برخی موارد کارفرما به دلیل نداشتن دانش فنی و داشتن مشغلهان و افزایش هزینهتأخیر در زم

برای حل این موضوع، اخیرا  پروژه را از نظر فنی بررسی کندو در انتها خروجی پروژه تطابق اندکی با نیاز و درخواست اولیه کارفرما دارد.

 شود.ها با نظام سه عاملی کارفرما، پیمانکار و مشاور یا ناظر اجرا میژهمدیریت و نظارت پرو

 یمانکاردر کنار پ یپروژه خواهد بود و به نوع هاییخروج یهو نظارت کل یشپا یل،تحل ی،بررس یریت،دار مدناظر از طرف کارفرما عهده

ها در پروژه یفیتوجود ناظر با ک ینژه را خواهد داشت. بنابراپرو ییامور اجرا یلحال مشاوره و تسه ینو در ع یو کارفرما نقش نظارت

 است. ینه تنها الزم بلکه ضرور یچیدهپ یتبزرگ و با ماه هاخصوصا پروژه

های همچنین رویه تائید فرآورده. شودهای نظارتی معرفی و سازمان کاری مورد نیاز طراحی میدر انجام نظارت و کنترل پروژه، فعالیت

سنجی و اعتبارسنجی ها، ممیزی، صحتو خروجی پروژه تهیه، به پیمانکاران ابالغهای مورد نیاز جهت نظارت و کنترل رمپروژه و ف

های طرح مدیریت پروژه، طرح کنترل پروژه، طرح مدیریت پیکربندی و طرح کنترل گردد. همچنین از ابتدای پروژه چک لیستمی

  گیرد.های الزم صورت میارزیابیای کیفیت آماده گردیده و به صورت دوره

سنجی و یا اعتبارسنجی پروژه کلیه اقدامات نظارتی که اهم آنها نظارت فنی، نظارت قراردادی، نظارت زمانی و غیره با هدف صحت

نظارتی در  هایبایست در ابتدای پروژه در قالب فرآیندهایی تدوین شده و به تائید طرفین قرارداد برسد. گزارششود، میانجام می

بندی بایست به کارفرما ارائه شود. دستههای پروژه و غیره میهای مختلف با موضوعات خاص از جمله پیشرفت پروژه، چالشزمانبندی

 انواع خدمات قابل ارائه در قالب نظارت و مشاوره در شکل زیر نشان داده شده است:

 



 

 
 

 

ITH-CO.-RES  29از  26صفحه 

 

 شناسه

  خانه توسعه فناوری اطالعاتشرکت رزومه 

 است:مزایای نظارت توسط عامل سوم در پروژه به شرح زیر  

 کارفرما و پیمانکارها و انتظارات ایجاد توازن و تعادل میان خواسته 

 کارفرما و پیمانکارسازی و ایجاد اطمینان برای شفاف 

 ها. باال بردن ضریب موفقیت در دستیابی به اهداف پروژه 

 ها. های مفقوده در ارتباط با عوامل پروژهها و یافتن حلقهکاهش عارضه 

 نجام مراحل طرح )پروژه(. کاهش تأخیر در ا 

 حصول اطمینان از دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده 

 تمرکز بیشتر بر کیفیت ارائه و پیشرفت پروژه 

  .ایجاد مفاهیم مشترک میان دست اندرکاران پروژه 

 ها و عدم وقوع تأخیر و یا توقف در پروژه ها و گلوگاهتشخیص و رفع ریسک 

 پروژه در سازمان کارفرما سازی متناسب با نوعفرهنگ 

 ارائه خدمات مشاوره به کارفرما 

 های مختلفایجاد طرح نظارتی مناسب برای پروژه از جنبه 

 های احتمالیای و زمانبندی شده از پیشرفت پروژه و چالشهای دورهتهیه و ارائه گزارش 

 اطالعات ارائه شده است. ای و نظارتی شرکت خانه توسعه فناوریهای مشاورهدر ادامه برخی از پروژه

 اپال پارسیان سنگان (ERP)ریزی منابع سازمانی سازی سیستم برنامهنظارت بر پیاده 9,1

. های مختلفی رو به رو استها و پیچیدگیهای مختلف با چالشدر سازمان (ERP)ریزی منابع سازمانی سازی سیستم برنامهپیاده

شرکت اپال پارسیان باشند. سافته و قوی هستند و به مشاور و ناظر قدرتمند و دارای تجربه میها نیازمند مدیریت پروژه ساختارپروژهاین 

این شرکت را به عنوان مشاور و ناظر پروژه انتخاب کرده  (ERP)ریزی منابع سازمانی سازی سیستم برنامهپیادهسنگان در ابتدای پروژه 

ای و نظارتی به عنوان مشاور و ناظر پروژه با هدف پوشش دادن اهداف مشاوره اقدامات شرکت خانه توسعه فناوری اطالعاتاست. اهم 

 پروژه انجام شده و خالصه آن به شرح زیر است:

 حل و فصل مسائل پیمانکار و کارفرما 

 مشاوره به کارفرما در رابطه با موضوعات پروژه 

 نظارت بر اجرای به موقع پروژه مطابق قرارداد 

  اجرای پروژهنظارت بر صحت و درستی 

 های پروژهاعتبارسنجی محصول و خروجی 

 های پروژهسنجی محصول و خروجیصحت 

 برای شرکت اپال پارسیان سنگان در حال انجام است. 1399این پروژه از سال 
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 نظارت بر پروژه ساخت، توسعه، استقرار، اجرا، آموزش و انتقال سامانه اطالعات مسافری وزارت کشور 9,2

های فاوای کشور توان آن را یکی از بزرگتری پروژههای ملی کشور ایران است که میسامانه اطالعات مسافری یکی از بزرگتری سامانه

کلیه خدمات مشاوره به منظور تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه، انتخاب مجری و غیره توسط این شرکت انجام شده در نظر گرفت. 

 مات نظارت بر اجرای پروژه به شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات واگذار شده است.خدو پس از آن کلیه 

های حوزه فاوای مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پروژه خدمات مشاوره و نظارت در خصوص توسعه سیستم 9,3

 پزشکی در نقش مشاور مادر )و یا عامل چهارم(

های حوزه فاوای وزارت بهداشت ایفای نقش ت به عنوان عامل چهارم در کلیه پروژهدر این پروژه شرکت خانه توسعه فناوری اطالعا

 کرده است.

( شرکت اپال ERP) یمنابع سازمان یزیربرنامه یستمو استقرار س سازییادهو پ یپروژه طراح ینهمشاوره در زمهمچنین پروژه 

 شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات به نوعی ترکیب خدمات مشاوره و نظارت بر خدمات فاوا در شرکت مربوطه است. سنگان یانپارس
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 های تخصصیو آموزش های تحقیقاتیانجام پروژه .10

های کشور، توان انجام اعضای هیئت علمی دانشگاه و ارتباطات خوب با با دارا بودن تیم مجرب خانه توسعه فناوری اطالعاتشرکت 

 برخی تحقیقات انجام شده در شرکت در ادامه مختصرا معرفی خواهد شد.  .باشدرا دارا می های مختلفو ارائه آموزش های تحقیقاتیپروژه

 انجام شده و آموزشی تحقیقاتی یهابرخی پروژه 10,1

 ا فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله های مرجع مرتبط بها و مدلکامل چارچوب تحلیلITIL v3 ،IBM ،HP ،MOF  و

eTOM 

 فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله های مرجع مرتبط با نگاشت مدلITIL v3، IBM، HP  وMOF 

 های موجودجعهای مرارائه چارچوب خاص مدیریت خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات خاص ناجا مطابق با مدل 

 وکار فرآیندهای کسبکامل چارچوب  تحلیلeTOM  های مخابراتی ( و سایر چارچوب14.0مطابق با آخرین نسخه )نسخه

 (TMForum)ی مخابرات اتحادیه

 های کاربردی مخابراتی کامل چارچوب برنامه تحلیلTAM  های مخابراتی ( و سایر چارچوب14.0مطابق با آخرین نسخه )نسخه

 (TMForum)ی مخابرات اتحادیه

 نگاشت چارچوب( های مخابراتیTAM ،eTOM ،SIDمعرفی شده در اتحادیه ) ی مخابرات(TMForum)  

 وکار چارچوب فرآیندهای کسب سازیسفارشیeTOM های مخابراتیهای مرتبط برای شرکتو سایر چارچوب 

 هابرای شرکت های مرجع مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطاتها و مدلسازی چارچوبسفارشی 

 های مطرح شده و آزمون نرم افزارهای مرتبط با چارچوبآموزش 
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 (International IT House)معرفی شرکت بین المللی خانه توسعه فناوری اطالعات  .11

ی فناوری اطالعات و ارتباطات که برای بازار داخلی های داخلی مرتبط با حوزهشرکت خانه توسعه فناوری اطالعات عالوه بر پروژه

 دهد.الزم را انجام می( اقدامات  International IT House) اماراتمناسب است، برای انجام امور بین المللی و بازار خارجی توسط دفتر 

گرفته است و پس وکار شکل با هدف برآورده ساختن نیازهای جامعه کسب Dubai Internet Cityدر  2003این کمپانی در سال 

این کمپانی مشتریانش  دارد.زمان آغاز به کار هنوز هم به اهداف خود متعهد بوده و پیوسته در راه رشد و توسعه قدم برمیسال از  11از 

 کند.وکار یاری میی فناوری اطالعات و برطرف کردن مسائل کسبرا در استفاده از مزایا

اینترنت های امنیتی، های مبتنی بر تکنولوژی، سیستمهای هوشمنداین کمپانی همچنین در توسعه محصوالت مختلف مانند کارت

ونیکی و انتخابات الکترونیکی و غیره های مخابراتی، شناسایی الکتربانک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، شبکه سازمانی، سیستم

 مشارکت داشته است.

 وکار این شرکت به شرح زیر است: خطوط کسب 

 توسعه و نگهداری نرم افزار 

 ریزی استراتژیک فناوری اطالعاتطرح 

 ریزی معماری سازمانیطرح 

 های کاربردی مبتنی بر کارت هوشمندتوسعه برنامه 

 ایعملیاتی و حرفههای پشتیبانی و نگهداری سایت 

 سازی شبکهطراحی و پیاده 

 های فنیآموزش 

 .کننداز خدمات این شرکت استفاده می  Citrixو  ARH  ،FEITIAN ،Epicorهای مانند شرکت

 


