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 ده چكي

ها، استفاده از امکانات و ابزارهاي فناوري اطالعات و      هاي اصلي سازمان    امروزه يکي از دغدغه   

هاي اطالعاتي در سطح سازمان و افزايش         نظور يکپارچه سازي اطالعات و سيستم     م  ارتباطات به 

هـايي مختلـف      ها و متـدولوژي     ها، چارچوب    اين منظور مدل    به. وري در کليه سطوح است      بهره

ها را در جهـت دسـتيابي    ارايه شده است که سازمان) FEAF،TOGAF مانند (معماري سازماني

از آنجــايي کــه ايــن . نمايــد عــات و ارتباطــات يــاري مــيبــه يــک طــرح جــامع فنــاوري اطال 

رو   ايـن   انـد، از    صورت تخصصي براي صنايع مختلـف طراحـي نشـده           ها عام بوده و به      متدولوژي

عـالوه   ممکن است زمان و هزينه بسيار زيادي را جهت پياده سازي به خود اختصاص دهند و به      

ري اطالعـات و ارتباطـات بـراي صـنايع          هاي مرتبط بـا فنـاو       ريزي  باعث عدم يكپارچگي برنامه   

هاي مرتبط با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات           به جهت گستردگي فعاليت    .مختلف گردند 

شود تا    هاي مرجع فني ويژه صنايع احساس مي        چنين تنوع صنايع، نياز به مدل       ها و هم    در سازمان 

ت و ارتباطــات را در هــا اصــول و جوانــب مختلــف فنــي فنــاوري اطالعــا  بتــوان بــر اســاس آن

هـاي    افزون بر اين، بتوان فعاليت    . ها با توجه به نياز تخصصي صنايع مورد توجه قرار داد            سازمان

ويـژه در راسـتاي تحقـق دولـت           مرتبط با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات را در صـنايع بـه             

 در سـطح جهـان   هاي مرجـع معتبـر   در اين مقاله پس از بررسي مدل    . الكترونيك يكپارچه نمود  

هاي  به انتخاب يك مدل مرجع مناسب پرداخته شده و سپس با توجه به اسناد باالدستي دانشگاه            

 .سازي شده است ايران در سطح كشور اين مدل بومي
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 مقدمه 
. در اين تحقيق به توسعه مدل مرجع فني فناوري اطالعات و ارتباطات پرداختـه شـده اسـت                 

صـورت تخصصـي مـورد بررسـي قـرار            هاي مرجع، سـاختار يـك كسـب و كـار را بـه               مدل

هـاي مختلـف فنـاوري اطالعـات و           دهند و اصـول و قواعـد الزم بـراي توسـعه معمـاري               مي

توان اميدوار بـود تـا افـزون بـر همسوسـازي              به اين ترتيب مي   . نمايند  وين مي ارتباطات را تد  

ريـزي و توسـعه فنـاوري اطالعـات و            هـاي مختلـف كشـور در برنامـه          هـاي دانشـگاه     فعاليت

توان مدلي براي در نظـر گـرفتن زوايـاي     هارتباطات در راستاي اهداف دولت الكترونيكي، ب   

 .ها توسعه داد ر راستاي اهداف دانشگاهمختلف فناوري اطالعات و ارتباطات د

ويـژه   از آنجا كه تا كنون توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در صـنايع مختلـف بـه                 

ه نشـده اسـت، الزم      صصي مربوط به اين صنعت توسعه داد      آموزش عالي مطابق با اصول تخ     

هاي كشور    ههاي مختلف معماري فني را براي دانشگا        است تا مدلي توسعه داده شود تا جنبه       

اين تحقيق به عنـوان يـك تحقيـق ملـي در راسـتاي توسـعه دولـت                  . بتوان توسط آن بنا نهاد    

 :باشد الكترونيكي در حيطه آموزش عالي مطرح بوده و به داليل زير داراي اهميت مي

هاي جامع فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در       لزوم استانداردسازي در زمينه انجام طرح      •

 طور خاص در اين تحقيق دانشگاها؛   مختلف كشور و بهسطح كسب و كارهاي

ها بـا اسـتناد بـه       لزوم صرفه جويي در زمان و هزينه توسعه معماري سازماني در دانشگاه            •

 هاي مرجع؛  مدل

هاي كشور در زمينه توسعه فنـاوري اطالعـات    هاي دانشگاه سازي فعاليت  لزوم يكپارچه  •

 و ارتباطات؛ 

ريزي براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات و           رنامهنگري به بحث ب     لزوم تخصصي  •

 ويژه انجام طرح جامع فناوري اطالعات و ارتباطات؛  به

 هاي معتبر جهاني در راستاي توسعه دولت الكترونيكي؛  لزوم پيروي از مدل •
ها براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات          همسوسازي فناوري اطالعات در دانشگاه     •

 .  ولت الكترونيكيبا الزامات د

 مفهوم معماري سازماني
شود كه نيـاز بـه        هاي مورد بررسي باعث مي      هاي سيستم   ها و نيازمندي    ابعاد، پيچيدگي، جنبه  
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بـه  . شـود ريـزي احسـاس       گيري و برنامـه      تحليل پارامترهاي تصميم   برايايجاد يك معماري    

پيچيدگي از يك حد خـاص      عبارت ديگر هر جا كه نياز به طراحي سيستمي، از نظر ابعاد و              

طـور كامـل      ريزي را بـه     تر باشد، نياز به نگرشي همه جانبه وجود دارد تا بتوان برنامه             گسترده

طـور كلـي معمـاري عبـارت از ارايـه             بـه . اين نگرش همه جانبه، معماري نام دارد      . انجام داد 

م جـامع،   دهنـده سـاختار اجـزاي سيسـت         و يا توصيفي از سيستم جامع اسـت و نشـان            مفهومي  

از طرفـي از آنجـا كـه در    . باشـد   طراحي اجـزاء مـي   برايارتباط بين اجزا و اصول مورد نياز        

ها، اجزا و روابط از پيچيدگي نسـبتا زيـادي برخوردارنـد، بحـث معمـاري در مـورد                     سازمان

 . ]۴[شود گفته مي" معماري سازماني" كه به آن شود ها مطرح مي آن

 :نمايد صورت زير تعريف مي اني آن را بهزکمن از پيشگامان معماري سازم

کـه بتوانـد      هاي توصيفي در ارتباط با تشريح يک سـازمان، چنـان            اي از نمايش    مجموعه"

 . ]۲ [هاي حال و آينده و قابل حفظ در دوره حيات آن باشد منطبق بر نيازمندي

 :شود ماري سازماني به صورت زير تعريف مي، مع١در قانون کلينگر کوهن

ــاوري موجــود و کســب    " ــا نگهــداري از فن ــاء ي ــراي ارتق يــک چــارچوب يکپارچــه ب

هاي اطالعاتي جديـد، در جهـت نيـل بـه اهـداف راهبـردي و مـديريت منـابع يـک                        فناوري

 .]۲ ["سازمان

 :توان گفت طور کلي مي به

هـا و وظـايف سـازمان، فراينـدهاي کـاري،             معماري سازماني نگرش کالن به ماموريت     "

هاي ارتباطي، سلسله مراتب و ترتيب انجام کارهـا در يـک              هاي اطالعاتي، شبکه    موجوديت

هـاي اطالعـاتي يکپارچـه و کارآمـد           باشد، کـه بـا هـدف ايجـاد سيسـتم            سيستم گسترده مي  

 . ]۲ ["پذيرد صورت مي

 مفهوم مدل مرجع
 شـامل  را واقعـي  سيسـتم  از ييهـا   جنبـه  آن تنهـا  و اسـت  واقعيـت  از مجرد نمايش يک مدل

 . ]۱۲[هستند سازي مدل اهداف راستاي در و بوده اهميت حايز ساز مدل نظر از که شود مي
انـد محسـوب    ه توسـعه يافتـه  اي كـ  هاي مرجع در حقيقت يك نقشه راهنما در زمينه      مدل

هـا در نظـر گرفتـه         طور کلي از لحاظ ميزان شموليت، سه نوع مدل براي سازمان            به. شوند  مي

                                                      
١ .Klinger Kohn هاي وابسته به   به تصويب رسيده و کليه سازمان در دولت آمريکا۱۹۹۶ قانوني است که در سال

 .دولت را براي انجام معماري سازماني به اين قانون ملزم کرده است
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اي جزئيـات   يـک مـدل پـاره    . اي، مدل مرجع و مدل خاص       مدل پاره : شود که عبارتند از     مي

. گيـرد   يشود در بر مـ      اي از سازمان را که مدل مي        تر آن جنبه    کليدي مربوط به سطوح پايين    

اي است که مبنايي براي تدوين يک مدل خاص بـا       در واقع يک مدل مرجع نوعي مدل پاره       

 باشـد   گر تصوير يک سازمان معـين مـي         مدل خاص نيز بيان   . کند  جزئيات بيشتر را فراهم مي    

 . ]۲۳[  و]۳[

د كه كليـه كاركردهـا   ياب اي توسعه مي ب و كار به گونه   مدل مرجع براي يك حوزه كس     

هـاي يـك سـازمان     ندهاي آن كسب و كار را به صورت يكجا و صرفنظر از ويژگـي             و فرآي 

گـرا ارايـه    صـورت يكپارچـه و آرمـان    كارهاي مربـوط را بـه      گيرد و راه    خاص را در نظر مي    

 .]٧ [كند مي

براي . ممكن است برداشت شود كه مدل مرجع همان چارچوب معماري سازماني است           

وب معماري سازماني مثال  نقشه ساختمان را مطرح         روشن شدن تفاوت مدل مرجع و چارچ      

در اين حالت تفاوت    . فرض كنيد كه معماري سازماني چيزي شبيه ساختمان است        . كنيم  مي

 :صورت زير است چارچوب معماري سازماني و مدل مرجع به

چارچوب، همان ارايه نقشه ساختمان است كه تمامي اجزاي مورد نياز براي پيكربنـدي               •

 .كند ا مشخص ميساختمان ر
مثـل  (مدل مرجع، مثل معيارهايي است كه بايد رعايت شود تا ساختمان خوب بنـا شـود                •

هـا متفـاوت     به يقين اين معيارها متناسـب بـا نـوع كـاربري سـاختمان             ). مصالح مورد نياز  

 .باشد مي

 مفهوم مدل مرجع فني فناوري اطالعات و ارتباطات
است کـه بـه کمـک آن از         ) (١TRMمرجع فني يکي از دستاوردهاي معماري سازماني مدل       

هاي مـرتبط بـا هـم         پراکنده کاري و انجام اشتباهات فني در تعريف، توليد و استقرار سيستم           

هــاي گونــاگون فنــاوري اطالعــات و  شــود و امکــان همگــرا کـردن فعاليــت  جلـوگيري مــي 

 . ]٧[آورد ها را فراهم مي ارتباطات در سازمان

ورد استفاده براي بررسي مسائل مرتبط بـا تعامـل بـين            مدل مرجع فني يک مدل خاص م      

شـود کـه بايسـتي بـراي تسـهيل            هايي مـي    اين مدل يک سري کامل از رويه      . باشد  بخشي مي 

. ها پيـروي کـرد      ها در درون معماري سازمان از آن        هاي کاربردي و سيستم     تعامل بين سيستم  

                                                      
1. Technical Reference Model(TRM) 
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عبـارت ديگـر مـدل     بـه . تباط اسـت به همين دليل اين مدل مستقيما با معماري سازماني در ار         

هاي فناوري اطالعات و ارتباطـات را در          مرجع زيرساخت فني تصويري كالن از زيرساخت      

ايـن مـدل بـا ارايـه چهـارچوبي واحـد و جـامع كليـه نيازهـا و                    . دهـد   سطح سازمان نشان مي   

ــت ــه   فعالي ــاوريهــاي ســازمان را در زمين ــه و  فن ــر گرفت ــاطي را در ب  هــاي اطالعــاتي و ارتب

 . ]٧[نمايد دهي مي جهت
هـاي فنـي مـورد نيـاز کسـب و کـار        در واقع مدل مرجع فني توصيف کننده زيرسـاخت     

 . ]٢ [دهد  اين مدل پايه و اساس بنا نهادن معماري سازماني را تشکيل مي. سازمان است

هـاي معمـاري سـازماني معتبـر اشـاره           در زير به تعـاريف ارايـه شـده توسـط چـارچوب            

 :شود مي

بنـدي از      مدل مرجع فنـي يـك طبقـه        TOGAF١از ديدگاه چارچوب معماري سازماني       •

توان از آن براي بنا نهادن    دهد كه مي    آورد و مدلي را ارايه مي       خدمات فني را فراهم مي    

 .]۱۵[ معماري سيستمي استفاده كرد
اي بـراي توصـيف    رجع فني، يك مدل پايه  مدل م DoD٢از ديدگاه چارچوب معماري      •

هـا و     توان آن را براي تمامي سيسـتم        باشد و مي    ها مي   ها، و ارتباطات آن     خدمات، واسط 

 .]۱۶[و  ]۱۵[ هاي كاربردي مورد استفاده قرار داد برنامه
 مدل مرجع فني يک چارچوب فني مبتني FEA٣از ديدگاه چارچوب معماري سازماني       •

هاي مـورد نيـاز بـراي پشـتيباني و توانمندسـازي              انداردها و فناوري  بر اجزا است که است    

 .]۱۸[کند هاي خدمات را دسته بندي مي ارايه اجزا و قابليت

آيـد هـر يـک از         هاي معماري سازماني مختلف برمـي       طورکه از بررسي چارچوب     همان

ه ها از زواياي ديد مختلـف بـه يـک سـازمان بـه عنـوان يـک سيسـتم گسـترده و پيچيـد                          آن

هاي خود به تشريح اجزاي الزم بـراي اسـتقرار فنـاوري     نگرند و بنابراين بر مبناي ديدگاه     مي

هـاي     در چـارچوب   ICTبنابراين جايگاه مدل مرجـع فنـي        . پردازند  اطالعات و ارتباطات مي   

بنـدي   هاي بررسـي شـده و جمـع    با توجه به مدل .باشد مختلف معماري سازماني متفاوت مي

هاي بررسي  معمـاري سـازماني بـا توجـه بـه           ک مدل مفهومي از اليه    زير ي نمودار  محقق در   

اين مدل مفهومي از سه اليه مجزا ولي در راسـتاي           . مطالعات صورت گرفته ارايه شده است     

                                                      
1. The Open Group Architectural Framework (TOGAF) 
2. Department of Defence(DoD) 
3. Federal Enterprise Architecture(FEA) 
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 .]۱[و  ]۱۰[ ،]۱۳[شود  ها اشاره مي هم تشکيل شده است که در ادامه به آن

 
 اي مختلف و زواياي ديد معماري سازمانيه اليه. ١نمودار 

 

ساز فنـاوري اطالعـات       اين اليه مرتبط با عناصر راهبردي و جهت       : اليه عناصر راهبردي   •

در اين اليه تمامي راهبردهاي سازمان جهت همسوسازي اقدامات         . باشد  و ارتباطات مي  

 .شوند مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات تعريف مي

 در ايـن اليـه کليـه موردهـاي غيرفنـي شـامل آمـوزش و نيـروي                   : فني اليه معماري غير   •

ــات   ــاوري اطالع ــديريت فن ــاني، م ــار )IT Governance( انس ــاري کســب و ک  ، معم

)Business Architecture (شوند و غيره تعريف مي . 

 سازمان شامل نرم افزارهاي کـاربردي،       ICTدر اين اليه معماري فني      : اليه معماري فني   •

 . شود  زيرساخت ارتباطي و شبکه، امنيت و غيره ترسيم ميسخت افزار،

آيد جايگاه مدل مرجع فنـي در معمـاري سـازماني             طور که از مطالب يادشده برمي       همان

هاي معماري سازماني مختلف بـا توجـه بـه            در چارچوب . شود  در اليه معماري فني واقع مي     

 . شود عريف ميها در اين اليه چندين مدل مرجع ت رويکرد و ديدگاه آن

بنا به مطالب يادشده تعريف محقق از مـدل مرجـع فنـي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات                    

 :عبارت است از

کننده تمامي اجزاي فني و استانداردهاي       ، مدلي است که مشخص    ICTمدل مرجع فني    "

  در سازمان بـوده و     ICTفناوري اطالعات و ارتباطات مورد نياز براي ارايه خدمات مبتني بر            

 ."را به سهولت در سازمان توسعه داد ICTبتوان با استناد به آن معماري فني 

اليه عناصر
ا

 اليه معماري غير فني
Non Technical Architecture 

اليه معماري فني
Technical Architecture 

TRM 
 مدل مرجع فني
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 هاي مرجع فناوري اطالعات و ارتباطات انواع مدل
هـا    باشـد، کـه بـه آن        هاي مرجع فناوري اطالعات و ارتباطات داري انواع مختلفـي مـي             مدل

معمـاري   از   شـخص کننـده ُبعـد خاصـي       هـاي مرجـع م      هريک از ايـن مـدل     . دگرد   اشاره مي 

 :باشند سازماني مي

 PRM(1( مدل مرجع عملكرد
مدل عملكـرد يـك چـارچوب بـراي ارزيـابي و سـنجش عملكـرد بـا ارايـه معيارهـاي                      اين  

هـا امكـان مـديريت بهتـر كسـب و كـار                براي سازمان   فوق مدل. آورد  فراهم مي را  خروجي  

معمـاري سـازماني بـه منظـور        دولت را در سطح راهبردي با  ارايه ابزارهايي براي استفاده از             

هـا بـر دسـتاوردهاي         و اثـر آن    ITگـذاري بـر روي        گيـري موفقيـت خـود در سـرمايه          اندازه

مدل ياد شده، اين اهداف را با ايجاد يك زبان رايج كه به             . آورد  وجود مي   راهبردي خود به  

رد هاي خود را توصـيف كننـد و معيارهـاي مـو             وسيله آن معماران سازماني بتوانند خروجي     

 . ]۱۸[سازد استفاده براي دستيابي به اهداف برنامه و كسب و كار تعريف نمايند، برآورده مي

 BRM(2( مدل مرجع كسب و كار
را در مـورد    ) جـاي سـازماني     بـه (كند كه ديدگاه كـاركردي        اين مدل چارچوبي را ارايه مي     

هـا،    سـازمان شامل عمليات دروني و خدمات براي مشـتريان، فـارغ از سـاختار    كسب و كار

هـاي   اين مدل همانند مدل. آورد وجود مي كنند به   ها را ارايه مي     جات، و دفاتري كه آن      اداره

وجـود    هـا را بـه      مرجع ديگر معماري سازماني اگرچه شيوه نويني از تفكر راجـع بـه سـازمان              

كـار    صـورت كـارا و مـوثر بـه          را به   ها آن   آورد اما تنها زماني مفيد خواهد بود كه سازمان          مي

 .]۲۰[ برند

 DRM(3( مدل مرجع داده
اطالعـات در سـطح     /مدل مرجع داده به منظور تعريف،استفاده، و به اشـتراك گـذاري داده            

عنـوان مبنـايي بـراي        ايـن مـدل بـه     . شـود   ها ايجاد مي    ها از طريق استانداردسازي داده      سازمان

 .]۲۲[آورد ميها در جهت دستيابي به دولت الکترونيکي را فراهم  يكپارچگي داده

                                                      
1. Performance Reference Model(PRM) 
2. Business Reference Model(BRM) 
3. Data Reference Model(DRM) 
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 SRM(1( مدل مرجع خدمات
يك مدل در راستاي كسب و كار و يك چارچوب كاركردي است كه اجزاي خـدمات را                 

. كند  مي بندي  طبقه عملكرد و كار و كسب اهداف از ها  آن كردن پشتيباني چگونگي براساس

هـا و   بندي اجزاي خدمات عمـودي و افقـي كـه از سـازمان     منظور تعريف و طبقه   اين مدل به  

 .]۲۱[گيرد  كند مورد استفاده قرار مي ها پشتيباني مي  آنITها و اموال  گذاري سرمايه

 TRM(2(مدل مرجع فني 
هـاي الزم بـراي پشـتيباني و          يك چارچوب مبتني بر اجزا و فني است كه معيارها و فنـاوري            

چنـين    هم. نمايد بندي مي   بندي و دسته    هاي خدمات را طبقه     توانمندسازي ارايه اجزا و قابليت    

اي بـراي پيشـبرد در        ها را با دولت الكترونيكي با ارايه پايه         هاي فني سازمان    اين مدل معماري  

گستر، يكسان    استفاده مجدد و استانداردسازي فناوري و اجزاي خدمات از زاويه ديد دولت           

 .]۱۸[نمايد  مي

 هاي مرجع فني فناوري اطالعات و ارتباطات معتبر مدل
هـا اشـاره    اند که در زير بـه آن  توسعه داده شدهدر حال حاضر  کمي معتبر جع فنيمرهاي    مدل

 . شود مي

 FEA(3( مدل مرجع فني معماري سازماني دولت فدرال
ا ، بــاداره دولـت الكترونيكـي و فنــاوري اطالعـات ســازمان مـديريت و بودجــه آمريكـا     

  اطالعـات فـدرال    پشتيباني و همكاري مـديريت خـدمات عمـومي و كميتـه مـديران ارشـد               

)CIOs Council(را تهيه نموده است، كه اين برنامـه يـك   ٥ برنامه معماري سازماني فدرال٤ 

اداره . كنـد   طرح مفهومي از تمامي دولـت فـدرال در راسـتاي كسـب و كـار آن ايجـاد مـي                    

واقـع شـده اسـت، سـازمان مـديريت و بودجـه و               ITو   E-Gov كـه در اداره      ٦مديريت برنامه 

ــز كــرده هــاي ســازمان ــه چــارچوبي تجهي ــدرال را ب ــد    ف ــا اســتفاده از آن بتوانن اســت كــه ب

 توصيف و تحليل كنند، همكاري خود را با يكديگر ITهاي خود را در مورد  گذاري سرمايه

، و مبتنـي    ١گـرا   ، نتيجـه  ٧گرا  افزايش دهند و در نهايت دولت فدرال را به يك دولت شهروند           

                                                      
1. Service Reference Model(SRM) 
2. Technical Reference Model(TRM) 
3. Federal Enterprise Architecture (FEA) 
4. Chief Information Officers Council(CIOs Council) 
5. Federal Enterprise Architecture(FEA) 
6. FEA Program Management Office(PMO) 
7. Citizen-centered 
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 .]۱۱[ تبديل كنند ٢بر بازار

 دولـت فـدرال آمريكـا       ۲۰۰۵سـال    IT حول سه محـور كـه در راهبردهـاي           FEAه  برنام

 ]۱۱[ :اين سه محور عبارتند از. وجود دارد طراحي شده است

هاي راهبـردي و      طور كامل همسو با برنامه      كه به    زماني FEA: ٣در راستاي كسب و كار     •

. خواهد بـود  تر    هاي سطوح اجرايي باشد بسيار كاربردي       راهبردي دولت و خط و مشي     

هاي مـديريت سـازمان، و كسـب و كـار سـازمان،             بيانيه ماموريت سازمان، خط و مشي     

 .كنند  را تعيين ميFEAمسير معماري سازماني آن و 
ز طريـق شـراكت      ا FEAكـارگيري     بـه : ٤فراكنشي و همكارانه در سطح دولـت فـدرال         •

 FEAمجمــع . شــود  در توســعه و اســتفاده از آن نايــل مــيEAفعاالنــه توســط مجمــع 

 . را به عهده داردFEAكارگيري  مسئوليت توسعه، ارتقا، و به
توسـعه معمـاري    : دهـد   معماري كارايي و اثربخشي منابع اطالعاتي دولت را بهبود مـي           •

گـذاري نبايسـتي    گونـه سـرمايه   هيچ. گذاري است اي از فرايند سرمايه    پارچه  بخش يك 

 .ام شودبدون معماري مورد تاييد كسب و كار سازمان انج
FEA   باشد كـه بـه جهـت         پيوسته مي   به هم " هاي مرجع   مدل"اي از      در برگيرنده مجموعه

ها بـراي همكـاري درون و    ها و فرصت ها، شكاف گذاري تسهيل در تحليل و تعريف سرمايه 

هـاي مرجـع چـارچوبي را بـراي           عبـارت ديگـر مـدل       بـه . انـد   ها طراحي شـده     در بين سازمان  

 .كنند اي رايج و با ثبات ارايه مي  به شيوهFEAتوصيف عناصر مهم در 

 را بهتر مديريت كـرده و       ITهاي    توان پرتفوليو   ها مي   كارگيري اين چارچوب    از طريق به  

هاي مرجع    جا به اهداف و ساختار هريك از مدل         در اين . سازي نمود   در سطح دولت يكسان   

 :د از عبارتنFEAهاي مرجع  مدل. شود  اشاره ميFEAمعماري سازماني 

 مدل مرجع عملكرد  •
 مدل مرجع كسب و كار  •
 مدل مرجع خدمات •
 مدل مرجع فني •
 مدل مرجع داده •

                                                                                                                             
1. Results-oriented 
2. Market-based 
3. Business-Driven 
4. Proactive and Collaborative across Federal Government 
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) ۲(دهند در نمودار شـماره         را تشكيل مي   FEAهاي مرجع نامبرده كه اجزاي پيكره         مدل

 .]۱۸[نشان داده شده است 
 

 
 ]۱۱[ (FEA)معماري دولت فدرال. ٢نمودار 

 

 در  FEAعنـوان اليـه آخـر مـدل            به FEAمدل مرجع فني فناوري اطالعات و ارتباطات        

پارچگي و توسعه معيارهـاي فنـي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در                 جهت پشتيباني از يک   

مـدل مرجـع فنـي معمـاري فـدرال شـامل چهـار بخـش                . سطح دولت فدرال تهيه شده است     

واسـط و   "و  " چـارچوب اجـزا   "،"زيرسـاختار خـدمات   فـرم     ، پلـت  "دماتدسترسي و ارايه خ   "

هـاي عمليـاتي      باشد كه هر اليه معيارها، مشخصات و فنـاوري         مي" سازي خدمات   پارچه  يك

 :اين چهاراليه درزير آمده است. ]۱۸[ نمايد تر را مشخص مي اليه پايين

ريح هـا را بـه منظـور تشـ          اي از استانداردها و ويژگي      مجموعه: دسترسي و ارايه خدمات    •

 . نمايد چگونگي انتقال و ارايه خدمات ارايه مي
هاي مختلـف زيرسـاخت را بـراي ارايـه      هاي حوزه نيازمندي: پلتفرم زيرساخت خدمات   •

هـاي فنـاوري مـورد        افزاري و با توجه به نيازمنـدي        افزاري و نرم    خدمات و از نظر سخت    

 .دهد بررسي قرار مي

هــاي مختلــف  معمــاري را در حــوزههــاي گونــاگون  مولفــه): مولفــه(چــارچوب اجــزا  •

 .دهد ساخت مورد بررسي قرار مي زير

هـــاي فنـــاوري و  در ايـــن اليـــه نيازمنـــدي: ســـازي خـــدمات پارچـــه واســـط و يـــك •

 .گيرد سازي ارايه خدمات مورد بررسي قرار مي گذاري براي يكپارچه استاندارد

(PRM)مدل مرجع عملكرد
 ها و نتاي  ها ـ خروجي ورودي
  هاي عملكردشاخص

(BRM)مدل مرجع كسب و كار
 خطوط كسب و كار 

ها ـ شركاها ـ مشتريسازمان

(SRM)دماتمدل مرجع خ
  انواع خدمات ‐دامنه خدمات

 اجزاي كسب و كار و خدمت 

  (DRM)هامدل مرجع داده
 استاندارد داده مبتني بر كسب و كار  

 تبادالت اطالعاتي بين سازماني 

  (TRM)مدل مرجع فني
 عملكــرد بــين ‐هــاي خــدمات واســط
بخشي

 
ا
ز
ج
ا
 
ر
ب
 
ين
ت
ب
م
 
ي
ر
ا
م
ع
م

(C
B

A
)

 

 
و
 
د
ر
ك
ل
م
ع
 
ي
ا
ت
س
ا
ر
 
ر
د

ر
ا
آ

و
ب
س
آ زا 

ج
ر ا
ي ب
بتن
ي م
ار
عم
م

(C
B

A
)

 

ب و كار 
ي عملكرد و كس

در راستا
 



 ... مدل مرجع توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات  
 

 

٦٧

 مدل مرجع فني وزارت دفاع آمريكا
ــاوري اطالعــات و ا  مــدل ــراي اهــداف  DoDرتباطــات هــاي مرجــع فن  مــدل مــديريتي را ب

هـا بـراي توسـعه فنـاوري اطالعـات و             ايـن مـدل   . کننـد   ريزي در سطح ملي ارايـه مـي         برنامه

 FEAهـا در راسـتاي مـدل          ايـن مـدل   . انـد   ارتباطات بر مبناي رويکرد خدمت گرا ارايه شده       

 مثالي براي چشم   DoDهاي مرجع     مدل. باشند  اند و با آن هم راستا و هم جهت مي           ارايه شده 

اجزاي اين مدل از ديدگاه معماري      . باشد  گرا مي    با استفاده از رويکرد خدمت     انداز مشترک 

اي از     بـه عنـوان خالصـه      DoDهاي مرجع معمـاري سـازماني         مدل. اند  گرا ارايه شده    خدمت

 ارايه شده است که يک ديدگاه واحد براي توسـعه           ١)GIG(معماري نقشه اطالعاتي جهاني     

گران معماري،    ريزان، تحليل   آورد که اين معماري براي برنامه       عماري سازماني را فراهم مي    م

گيري اجرايـي مـورد اسـتفاده         چنين فرايندهاي تصميم    و فرايندهاي مديريتي اطالعات و هم     

در اين رويكرد عمليات مديريت سازمان از تمرکز داخلي بـه تمرکـز خـارج               . گيرد  قرار مي 

شـمار    عنـوان جزئـي از معمـاري دولـت فـدرال آمريکـا بـه                به DoD ر واقع يابد، د   توسعه مي 

 .]۱۷[رود  مي

هـايي را كـه در        هـا، و فنـاوري       معيارهـا،ويژگي  DoDمدل مرجع فني معماري سـازماني       

اجـزاء  ( هـاي كـاربردي     هـاي سيسـتم     مجموع از ارايه، تبادل، و ايجاد كسب و كـار و مولفـه            

كرده و در پشتيباني اقدامات دولت الكترونيكي نيز مـورد          اي امن پشتيباني      به شيوه ) خدمات

آوري    گـرد  ٣، و مبتنـي بـر اجـزاء       ٢گـرا   گيرنـد را در يـك معمـاري خـدمت           استفاده قرارمـي  

هـاي    مراجع استانداردهاي فني موجود را كـه توسـط مولفـه       DoDمدل مرجع فني    . نمايد  مي

DoD    و راهنمايي e-Gov       اي را بـراي پيشـبرد در          پايـه   ارايه شده است را يكنواخت كرده و

چنين سراسـر دولـت فـدرال          و هم  DoDاستفاده مجدد از خدمات اجزا و فناوري در سراسر          

 .]۱۶[ وجود آورده است به

 )TOGAF( مدل مرجع فني چارچوب معماري گروه باز
بندي از خدمات فنـي را فـراهم          ، مدل مرجع فني يك ساختار و يا طبقه        TOGAFاز ديدگاه   

سـازي    ها قابل پيـاده     شود كه در همه سازمان      اي طراحي مي    گونه   مدل مرجع فني به    .آورد  مي

عنصـر  . توان براي بنا نهادن هر نوع معماري سيسـتم اسـتفاده كـرد              و بنابراين از آن مي    . باشد

                                                      
1. Global Information Grid(GIG) 
2. Service-Oriented 
3. Component-Based 
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باشد كه پايگاه   مي١)SIB(، پايگاه اطالعاتي معيارها  TOGAFناپذير مدل مرجع فني       جدايي

ها براي تعريف خدمات يا سـاير اجـزاي معمـاري             توان از آن    رهايي را كه مي   اي از معيا      داده

معمـاري  " در مجمـوع     SIB و   TRMاين دو مدل يعني     . نمايد  سازماني استفاده كرد ارايه مي    

 هـر مـدل مرجـع فنـي از دو جـزء             TOGAFاز ديدگاه   . دهند   را تشكيل مي   ٢"TOGAFپايه  

 :]۱۵[شود اصلي تشكيل مي

كنـد و توصـيف مناسـبي از اجـزا و              كه واژگـان فنـي را تعريـف مـي          ؛٣بندي  يك طبقه  •

 .آورد ساختار مفهومي هر نوع سيستم اطالعاتي را فراهم مي

بندي مناسب    يك شكل گرافيكي از مدل مرجع فني مرتبط؛ كه ارايه تصويري از طبقه             •

 .ارايه شده است
 از سـه    TOGAFي  شود، مـدل مرجـع فنـ        مالحظه مي ) ۳(طور كه در نمودار شماره        همان

، و زيرسـاختار    ٥هـاي سيسـتم كـاربردي       فـرم   ،پلـت ٤هـاي كـاربردي     سيستم(موجوديت اصلي 

فرم سيسـتم     يعني واسط پلت  ) (٧اينترفيس(تشكيل شده است كه توسط دو واسط      ) ٦ارتباطات

 .]۱۵[اند به هم متصل شده) ٩، و واسط زيرساختار ارتباطات٨كاربردي

                                                      
1. Standard Information Base(SIB) 
2. TOGAF Foundation Architecture 
3. Taxonomy 
4. Applications 
5. Application Platforms  
6. Communication Infrastructure 
7. Interface 
8. Application Platform Interface 
9. Communication Infrastructure Interface 
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 ]TOGAF ]۱۵مدل مرجع فني . ٣نمودار 

 هاي ايران مدل مرجع فني براي دانشگاه
هـاي    مطابق با روش تحقيق و تجربيات محققين فرايند توسعه مدل مرجع فني براي دانشـگاه              

 . تعريف شده است) ۴(صورت نمودار شماره  ايران به

فراينـد اسـتخراج اطالعـات،      ) ۵(ترشدن مطلب در نمـودار شـماره          چنين براي روشن    هم

 .اوري اطالعات و ارتباطات در ارتباط با هم نمايش داده شده استهاي مرجع فن مدل

 انتخاب مدل مرجع فني معتبر
هـاي    هاي مرجع فناوري اطالعات و ارتباطات براي دانشگاه         اولين گام در جهت توسعه مدل     

بـراي انتخـاب مـدل مرجـع        . باشـد   سازي مـي    ايران انتخاب يك مدل مرجع معتبر براي پياده       

ســه دســته ) TOGAF و FEA،DoDهــاي  شــامل مــدل(طالعــات انجــام شــدهمناســب از بــين م

 ]۱۴[:اند هاي معماري در نظر گرفته شده هاي زير به عنوان عناصر كليدي مدل شاخص
 .گيرد در اين دسته مدل، از ديدگاه اهداف معماري مورد بررسي قرار مي: اهداف •

 .شوند ه ميها با يكديگر مقايس هاي مدل در اين دسته ورودي: ها ورودي •

 .شوند ها با هم مقايسه مي هاي مدل در اين دسته خروجي: ها خروجي •
 :شوند هاي مورد استفاده در هر بخش آورده مي در ادامه شاخص

 ديهاي كاربرسيستم
(Applications) 

هاي كاربردي فرم سيستمپلت
 

(Application Platforms) 

 زيرساختار ارتباطي 
(Communication 
Infrastructure) 

 افزاري فرم نرماينترفيس پلت
(Application Platforms Interface) 

 اينترفيسي زيرساختار ارتباطي
(Communication Infrastructure Interface) 

تنوع
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 هاي ايران شناسي توسعه مدل مرجع فناوري اطالعات و ارتباطات براي دانشگاه فرايند روش. ۴نمودار 

 

 
 هاي مرجع فناوري اطالعات و ارتباطات فرايند استخراج اطالعات مدل. ٥نمودار 

هاي مرجع معتبر فنيمدل
 ) اي مطالعه كتابخانه(

اسناد باالدستي كشوري
انتخاب مدل مرجع

مناسب براي 

سازي در دانشگاه  پياده

تدوين مدل مرجع مناسب
هاي ايران با  براي دانشگاه

تمركز بر مدل مرجع 
انتخاب شده

تدوين طرح جامع
فناوري اطالعات و 

گاه نمونه ارتباطات دانش

اسناد باالدستي ساز ماني 

 SAPمدل
 TOGAF مدل

 DoD مدل
  FEA مدل مرجع

)افتا(سند ملي امنيت فضاي تبادل اطالعات
 تكفا در وزارت علوم 

 عناصر راهبردي وزارت علوم 
 برنامه چهارم توسعه كشور 

  ساله كشور انداز بيست سند چشم

  دانشگاه ICTهبردي عناصر را
استفاده از تجارب به   عناصر راهبردي دانشگاه

 دست آمده 

استفاده از اطالعات 
 دست آمده  به

ICTعناصر راهبردي

 دانشگاه 
عناصر راهبردي دانشگاه 

 مدل مرجع داده
(DRM) 

 مدل مرجع 
  كسب و كار

(BRM)  

مدل مرجع فني
(TRM) 

مدل مرجع خدمات 
(SRM) 

مشخص
كند مي

گيرنددر تعامل با هم شكل مي

ت
ساخ

زير
 

 را 
ياز

رد ن
 مو

اي
ه

مي
ص 

شخ
م

 
نند

ك
 

كل
ر ش

مسي
 

ب 
كس

ي 
گير

ي 
رفن

 غي
ي
مار

 مع
ر و

وكا
مي

ن 
عيي
را ت

 
د 
كنن

 

مشخص
كند مي

 تعريف
كند مي

 تعريف
كند مي

تعريف
دكن مي

تعريف
كند مي

معماري فني

معماري داده

 معماري سيستم

معماري 
كسب و كار 

حوزه خدمت
مقوله خدمت

استاندارد خدمت

 دامنه خدمت

 نوع خدمت

 مولفه

 حوزه كسب و كار

 وكار كاركرد كسب

 زيركاركرد كسب و كار

مفهوم داده
تسهيم داده
توصيف داده

رديسطح راهب
(Strategy level) 

سطح معماري غيرفني
(Non Technical  level) 

سطح معماري فني
(Technical level) 
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 اهداف
 ميزان تطابق با اهداف توسعه دولت الكترونيكي: در راستاي دولت الكترونيكي •
ميزان كامل بودن مدل از نظـر تعـاريف و مفـاهيم ارايـه شـده در                 : تعريف و درك مدل    •

 مدل
 ن وضوح فرايند تدوين مدل مرجعميزا: فرايند تدوين مدل •
 روزآوري مدل وجود چارچوبي براي پشتيباني از تكامل و به: پشتيباني از تكامل مدل •
آوري و تحليل اطالعات بـراي سـاخت          هايي براي جمع    ميزان ارايه ديدگاه  : تحليل مدل  •

 مدل
 هاي مناسب با مشخصات كامل وجود مدل: هاي مرجع مدل •
 نداردهاي كافي براي مدلوجود استا: استانداردسازي •
ميزان وجود اطالعات يا توضيحات مناسب در طراحي مدل براي بـازنگري            : اعتبار مدل  •

 و اعتبارسنجي مدل
 

 ها ورودي
ــيش • ــري وجــود اهــداف، جهــت : وكــار كســب هــاي ران پ ــا و   گي ــا، اصــول، راهبرده ه

 هاي مدل اولويت
هــا،  فــرم مل پلــتهــاي فنــاوري شــا وجــود معيارهــاي زيرســاخت: هــاي فنــاوري ورودي •

 معماري، تعامل بين بخشي و غيره
هاي داده و يا  وجود الزامات كاربران، الزامات عملياتي، نيازمندي: الزامات كسب و كار    •

 ها هاي كسب و كار مرتبط با نيازمندي سيستم
هـاي فنـي، منـابع و         بنـدي، محـدوديت     وجود بودجه، زمان  : هاي اطالعاتي   محيط سيستم  •

 سازماني، و غيرهها، ساختار  تخصص
پـذيري،   پذيري، مقياس وجود الزامات كيفيت خدمات مثل در دسترس : الزامات غيرعملياتي  •

 پذيري امنيت، عملكرد، تعامل بين بخشي، پويايي، و مديريت
 

 ها خروجي
 وجود مدلي براي سنجش و ارزيابي عملكرد معماري: مدل مرجع عملكرد •

ر، الزامات كسب و كار، و فراينـدهاي  وجود مدل كسب و كا  : مدل مرجع كسب و كار     •

 كسب و كار
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 ها ها و ارتباطات داده بندي داده وجود مدلي براي طبقه: مدل مرجع داده •

 ها وجود مدلي براي مشخص نمودن اجزاي سيستم:  مدل مرجع سيستم •

وجـود مـدلي بـراي مشـخص نمـودن الزامـات فنـي و اسـتانداردها و                  : مدل مرجع فنـي    •

  آنهاهاي مورد نياز ويژگي
 

 هاي مرجع نتايج اولويت بندي و انتخاب مدل. ١نگاره 

DoD 
RMs 

TOGAF 
RMs 

FEA 
RMs وزن  شاخصها

 حوزه شاخص

 ۲۱/۰ در راستاي دولت الكترونيكي ٩ ١ ٥
 ۱۲/۰ تعريف و درك مدل ٩ ٩ ٩
 ۱۳/۰ فرايند تدوين مدل ٩ ٩ ٩
 ۰۴/۰ پشتيباني از تكامل مدل ٩ ٩ ٩
 ۰۸/۰ لتحليل مد ٩ ٩ ٩
 ۲۴/۰ هاي مرجع مدل ٩ ٥ ٩
 ۰۷/۰ استانداردسازي ٥ ٩ ٩
 ۱۱/۰ اعتبار مدل ٩ ٩ ٩

 اهداف

 ۲۶/۰ رانهاي كسب و كار پيش ٩ ٩ ٩

 ۱۸/۰ وروديهاي فناوري ٩ ٩ ٩

 ۱۹/۰ الزامات كسب و كار ٩ ٩ ٩

 ۱۶/۰ هاي اطالعاتي محيط سيستم ٩ ٩ ٩

 ۲۱/۰ الزامات غيرعملياتي ۵ ٩ ٥

 وروديها

 ۱۱/۰ مدل مرجع عملكرد ٩ ١ ٩
 ۲۱/۰ مدل مرجع كسب و كار ٩ ١ ٩
 ۱۵/۰ مدل مرجع داده ٩ ١ ٩
 ۲۴/۰  مدل مرجع سيستم ٩ ١ ٩
 ۲۹/۰ مدل مرجع فني ٩ ٩ ٩

 خروجيها

  امتياز كل ٨٨/٢٥ ٦٨/١٨ ٣٢/٢٥

 

روش بـردار   ها بـا اسـتفاده از   بندي و انتخاب شاخصها در هريك از حوزه       جهت اولويت 

بنـدي كـه توسـط خبرگـان و متخصصـين             آوري اطالعـات اولويـت      چنين جمـع    و هم  1ويژه

هـا خواسـته     از هريـك از خبـره     . انـد   معماري اطالعات انجام شده است، تخصيص داده شده       

                                                      
1. Eigenvector Function 
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بـا تحليـل نتـايج ايـن        . شده است تا شاخصهاي هر حوزه را به ترتيب اولويـت مرتـب كننـد              

) ۱(در نگـاره شـماره      . جع فني برتـر انتخـاب شـد        به عنوان مدل مر    FEAبررسي مدل مرجع    

چنين امتيازات داده شده به هر مـدل در هرشـاخص    هم .خالصه نتايج اين تحقيق آمده است

 .]۱۴[با استفاده از نتايج تحقيقي در همين زمينه استخراج شده است 

 هاي كشور تدوين مدل مرجع فني دانشگاه
شور مطابق با اسناد راهبردي فناوري اطالعات و        هاي ک   براي تدوين مدل مرجع فني دانشگاه     

چنـين انجـام طـرح جـامع فنـاوري اطالعـات و               ارتباطات و اسناد باالدسـتي كشـوري و هـم         

 . ارتباطات به عنوان مطالعه موردي در دانشگاه نمونه شناسايي شده است

 هاي کشور اسناد باالدستي مرتبط با بررسي مدل مرجع فني دانشگاه

 : باشند اند به قرار زير مي رد بررسي قرار گرفتهاسنادي که مو

 

o اسناد باالدستي كشوري : 
 ساله كشور؛  انداز بيست سند چشم 

 برنامه چهارم توسعه كشور؛  

 طرح توسعه دولت الكترونيكي؛  

 ؛ )افتا(سند ملي امنيت فضاي تبادل اطالعات 

  .  و فناوري،تحقيقات عناصر راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت علوم 
 
o اسناد باالدستي دانشگاه نمونه : 

 عناصر راهبردي دانشگاه نمونه؛  

 . نمونه عناصر راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه 

اسناد باالدستي مورد اشاره بررسي شده و رويکردهاي فني مرتبط بـراي محقـق سـاختن               

هـاي فنـي در ادامـه مـورد         فهرست و شرح مختصـر ايـن رويکرد       . ها استخراج شده است     آن

هاي معماري،    در بررسي رويکردهاي فني استخراج شده، مولفه      . بررسي قرار خواهد گرفت   

 .شود چنين استانداردهاي مرتبط شناسايي مي ها و هم فناوري
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 استخراج رويكردهاي فني از اسناد باالدستي
ات كـه در سـاير      هاي توسـعه فنـاوري اطالعـ        براي توسعه مدل مرجع فني، از تجربيات طرح       

بـه همـين    . ؛ استفاده شده اسـت    ]۶[و  ] ۲ [،]۷ [،]۸ [،]۱ [،]۹[ ،]۵[ها انجام شده است،       سازمان

ويژه دانشـگاه نمونـه مـورد بررسـي قـرار گرفتـه               هاي مختلف و به     سبب نقاط ضعف سازمان   

دهنـده وضـعيت آينـده فنـاوري اطالعـات و             است و با توجه بـه اسـناد باالدسـتي كـه نشـان             

باشد، رويكردهاي فني براي ترسيم وضعيت مطلوب استخراج شـده            طات در كشور مي   ارتبا

 : باشد بنابراين رويكرد توسعه كلي مدل مرجع فني به شرح زير مي. است

o هاي كشور در توسعه و استفاده از  هاي دانشگاه برطرف كردن ضعفICT ؛ 

o وزارت و كشور كلي يرويكردها به توجه با كشور هاي دانشگاه براي جامع ارايه مدلي 

 علوم؛ 

با توجه به اسناد باالدستي در زمينـه توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در كشـور و            

هـا، رويكردهـاي فنـي مـرتبط شناسـايي شـده و در ادامـه مـورد اشـاره قـرار            ويژه دانشگاه  به

 .اشدب ها به شرح زير مي فهرست رويكردهاي فني توسعه مدل مرجع فني دانشگاه. گيرد مي

 

o  توسعه آموزش الكترونيك و دانشگاه مجازي؛ 

 امکـان فراگيـري مسـتقل از زمـان و مکـان را بـراي                 و دانشگاه مجازي   آموزش الکترونيکي 

آمـوزش الکترونيکـي بـراي ارايـه محتـوي از         . آورد  فـراهم مـي   و دانشـجويان    پژوهان   دانش

نيميشـن، گرافيـک و     مـتن، ويـدئو، صـدا، ا      : هـاي متفـاوت نظيـر       عناصر اطالعاتي بـا فرمـت     

 هـاي   در ايـن رويکـرد حـوزه      . نمايـد   سـازي شـده اسـتفاده مـي        هاي مجازي و يا شـبيه       محيط

هـا و اسـتانداردهاي آن شناسـايي          شناسـايي و مولفـه    آموزش الکترونيک شامل مـوارد زيـر        

 .گرديد

پرتال، ( الکترونيک آموزش هاي اليه شامل الکترونيک آموزش قالب منطق 

 )هاي اطالعاتي مورد نياز هاي آموزشي و پايگاه  سرويسهاي نظارتي، سرويس

بندي  استانداردهاي آموزش الکترونيک شامل استانداردهاي معماري، ابر داده، بسته 

 مطالب و محتويات و ارزيابي فراگيرنده
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o  توسعه سيستم مديريت امنيت اطالعات؛ 

نيت اطالعات در كشور به عنوان متولي ام شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطالعات كشور

تدوين نظام ملي امنيت فضاي تبادل اطالعات كشور، بررسي ضـوابط           مشخص شده است و     

 تبـادل اطالعـات و سياسـتگذاري، همـاهنگي و           فضـاي تحقيقات در حوزه امنيـت       دهي  نظام

 هاي امنيت فضايي تبادل اطالعات كشـور از جملـه وظـايف ايـن     بر اجراي سياست نظارت

هاي تامين امنيت اطالعات در سـطح       كارها و دستور العمل     اين شورا به تدوين راه    . شوراست

سازي سيستم مديريت امنيـت اطالعـات         هاي دولتي پرداخته است و پياده       ها و ارگان    سازمان

)ISMS(نمايد ها توصيه مي  را به سازمان. 

 
o كارهاي طرح تكفا در وزارت علوم؛  راه 

هـاي    وري اطالعات و ارتباطـات طـرح ايجـاد بسـتر آمـوزش            در جهت توسعه استفاده از فنا     

ايده كلي  . دانشگاهي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سه فاز تعريف گرديده است            

هـاي نمونـه و سـپس توسـعه آن در سـاير               توسعه بستر فوق به صـورت پـايلوت در دانشـگاه          

 .باشد فازهاي اين طرح به شرح زير مي. باشد ها مي دانشگاه

بررسي نيازها، استانداردها، تجزيه و تحليل و تعريف مشخصات بستر ملي :از يكف 

 )مجري دانشگاه اميركبير(ها   مجازي در دانشگاه آموزش

سازي و هم بندي سيستم تحت وب مديريت آموزش مجازي و  طراحي،پياده :فاز دو 

 )مجري دانشگاه علم و صنعت(مديريت دروس

 بندي سيستم تحت وب طراحي درس مسازي و ه طراحي،پياده: فاز سه 

) سه درس(سازي سيستم نمونه آموزش مجازي دانشگاهي بندي و پياده هم: فاز چهار 

 در سه دانشگاه صنعتي اميركبير، علم و صنعت و صنعتي شريف

 .باشد ها به شرح زير مي هاي پيشنهادي طرح تكفا براي دانشگاه پروژه 

 ها و مراکز پژوهشي  اداري و مالي دانشگاهافزارهاي اتوماسيون پارچه سازي نرم يک 

 ها فناوري اطالعات و مديريت فناوري در دانشگاه راه اندازي دوره مهندسي 

 ها علم و فناوري ها و مراکز پزوهشي و پارک دانشگاه کمک به اجراي شبکه داخلي 

 زها و مراک کامپيوتري دانشگاه تجهيز مراکز خدمات 
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 زي مجا هاي توسعه زير ساخت آموزش 

  درس مجازي۵۰الکترونيکي فاز اول طراحي و توليد  توسعه محتوي دروس 

 مجازي  توسعه استاندارد سازي دروس 

دروس  محتواي توليد مرکز سه تجهيز صورت به مجازي هاي آموزشي نهادها توسعه 

 الکترونيکي

 
o افزارهاي كد باز؛  استفاده از نرم 

 اريـ ز در اختيـ ه نيـ  ترجمـه شـده، کـد اول   عـالوه بـر نسـخه    Open Source نرم افزارهاىدر 

آن متناسب   نمودنيا سفارشيرات و ييب امکان اعمال تغين ترتيبد .رديگ يان قرار ميمتقاض

ت يـ حما Open Source دهيـ کـه از ا ي  افـراد .شـود  مـي کنندگان، فـراهم   با خواسته استفاده

ه يـ ر کد اولييمند به تغ القهاشخاصى که ع ن اعتقاد هستند که با اجازه دادن بهي بر ا،ندينما مى

از برنامـه فـراهم و احتمـال بـروز خطـا در آنـان، کـاهش         دتريـ مى باشند، امکان اسـتفاده مف 

با توجه با مزايا و معايب نرم افزارهاي کد باز، و نيز شرايط خـاص کشـور مـا                   . افتيخواهد  

 .ر باشدهاي کشو کار مناسبي براي دانشگاه تواند راه استفاده از نرم افزارها، مي

 
o افزارهاي  توسعه نرمERP ؛ 

، مـديريت يكپارچـه منـابع     هـا  در زمينه تحول سازمان هاي اطالعات يكي از آخرين فناوري

در تمـام مراحـل    IT درايـن فنـاوري، نفـوذ    هـدف اصـلي   .اسـت  ERP سازمان معروف بـه 

يـت  تـا منـابع مختلـف بـا يكـديگر و رعا     ، يا بنگاه اقتصـادي اسـت   هاي يك سازمان فعاليت

 ERP معمـاري و سـاختار       .كننـد  اي ارايـه   پارچـه  ، خروجـي يـك      تبادالت منطقـي بـين هـم      

پـارچگي و جامعيـت اطالعـات سـطح سـازمان را فـراهم نمـوده و                  اي است که يـک     گونه هب

 .آورد هاي مختلف سازمان را فراهم مي جريان روان اطالعات بين بخش

 
o  توسعه مراكز داده؛ 

گـرفتن   مراكـز داده جهـت در بـر   هـاي مختلـف،    بران به سرويسامروزه با رشد نيازهاي کار   

هاي كاربردي حساس در فضايي كامالً مطمئن و داراي قابليت            تجهيزات، اطالعات و برنامه   

هـاي   ها تحكيم و تثبيت منابع محاسباتي بسيار مهم را در محيط            آن. اند  گسترش طراحي شده  
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شود كه تشكيالت اقتصـادي    باعث ميسازند و كنترلي، تحت يك مديريت واحد فراهم مي   

 .هاي دقيق خود عمل كنند بندي هاي مختلف مطابق نيازهاي تجاري و بر طبق زمان و سازمان 

 : شوند  فراهم آوردن موارد زير تعريف ميبرايبه طور كلي مراكز داده به عنوان مكاني 

 ديجيتال؛ ذخيره سازي، مديريت، پردازش و تبادل اطالعات ) الف

 هاي اطالعاتي   پردازشبرايهاي كاربردي يا مديريت  اهم آوردن سرويسفر) ب

هـاي آن مـورد بررسـي        هـا و نيازمنـدي      هاي مرکـز داده، سـرويس       در اين رويکرد مولفه   

 .قرارگرفته است

 
o افزارها؛  سازي نرم هاي پياده سازي فناوري رويكرد يكپارچه 

منظـور طراحـي و      هاي متفـاوتي بـه      فناوريها و     ، معماري   افزار تاكنون   از بدو مطرح شدن نرم    

فـرد خـود      هاي منحصر به    ها و ويژگي    سازي ارايه شده است هر معماري داراي شاخص         پياده

شـوند،    سـازي مـي     هاي يادشـده پيـاده      افزارهايي كه با اتكاء بر هر يك از معماري          بوده و نرم  

نيز هاي كشور  دانشگاه. دكارگرفته شده به ارث خواهند بر       هاي خود را از معماري به       ويژگي

هـاي متفـاوتي در       ها و معمـاري      خود بسته به زمان و شرايط از فناوري         در طي دوران فعاليت   

ها   سازي اين فعاليت    اند، كه نياز به يكپارچه      افزارهاي كاربردي خود استفاده نموده      توسعه نرم 

بـه همـين منظـور در       سازي نيـز      هاي پياده   سازي فناوري   رويكرد يكپارچه . نمايد  ضروري مي 

 .نظر گرفته شده است

 
o توسعه پرتال 

هـاي کـاربردي بـا اسـتفاده از      هـا و برنامـه   پارچـه سـازي داده   با هدف تجميع و يک ها پرتال

سازوكارهاي دستيابي پيشرفته به اطالعات از چندين منبع بـه صـورت هـم زمـان بـه وجـود                    

هـاي    هـاي متنـوع سـازمان       ني از نيازمنـدي   هـا توانـايي پشـتيبا       رو امروزه پرتال    اين  از. اند  آمده

Enterprise را دارا هستند . 

 رهـ نگاشت بين اسناد باالدستي و رويكردهـاي اسـتخراج شـده از             )  ۲(در نگاره شماره    

 .يك آمده است
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 استخراج رويكردهاي فني از اسناد باال دستي. ٢نگاره 

 اسناد باال دستي
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  √  √  توسعه آموزش الكترونيك و دانشگاه مجازي

   √ √  توسعه سيستم مديريت امنيت اطالعات

  √    ر وزارت علومكارهاي طرح تكفا د راه

     √ افزارهاي كد باز استفاده از نرم

 √ √    ERPافزارهاي  توسعه نرم
 √ √    توسعه مراكز داده

 هاي  سازي فناوري پارچه رويكرد يك
 افزارها سازي نرم پياده

   √ √ 

  √  √ √ توسعه پرتال
 

 

 هاي ايران تدوين مدل مرجع فني براي دانشگاه
طـور    هاي ايران همـان     مرجع فني فناوري اطالعات و ارتباطات براي دانشگاه       در تدوين مدل    

اشاره شد پس از انجام طرح جامع فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات              ) ۴(كه در نمودار شماره     

ريـزي     در دانشگاه نمونه به عنوان يك پـروژه عملـي در حـوزه برنامـه               EAPشناسي    با روش 

ICT     هـاي     مولفـه   و هـا   ابتدا حـوزه  . ي و تحليل قرار گرفت    ، معماري فني دانشگاه مورد بررس

 سـپس بـا     )۳نگاره شـماره    (شد  استخراج  ) ۵وجه به نمودار شماره     با ت (معماري فني دانشگاه    

 به عنوان چـارچوب مناسـب بـراي توسـعه مـدل مرجـع فنـي                 FEA توجه به مدل مرجع فني    

هاي فراينـد معمـاري       روجيهاي مختلف معماري فني دانشگاه نمونه به عنوان يكي از خ            اليه

 و  FEA چارچوب معماري سازماني     )TRM(هاي مدل مرجع فني     سازماني، نگاشتي بين اليه   

هاي معماري فني انجام شد، تا از قرار گرفتن تمـامي اجـزاي معمـاري فنـي                   ها و مولفه    حوزه

ر طور كـه د  همان) ۴نگاره شماره . ( اطمينان حاصل شودFEAدانشگاه نمونه در مدل مرجع    

 تمـامي  )FEA TRM( شـود، مـدل مرجـع فنـي انتخـاب شـده       نيـز مشـاهده مـي   فـوق  نگاره 

 .دهد هاي معماري فني دانشگاه نمونه را پوشش مي حوزه
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 هاي معماري فني دانشگاه نمونه ها و مولفه حوزه. ٣نگاره 
ها حوزه

 
 معماري

 ي معماري ها مولفه استانداردهاي مرتبط

 افزار نرم

ها،  انواع فناوري
هاي توسعه،  شناسي روش
 سازي هاي مدل روش

پايگاه : ها شامل فناوري
نويسي و  داده، زبان برنامه

... 

هاي توسعه و  استاندارد
هاي توسعه شناسي روش

رويكردهاي توسعه 
 افزار نرم

 افزار سخت
هاي معماري  انواع مدل

 افزاري سخت

مدل معماري 

 افزاري سخت

مشخصات هاServer هاي  ويژگي

فزاري ا سخت
هاي كاري ايستگاه

 شبكه
هاي معماري  انواع فناوري

 شبكه
ساختار معماري و 

 ها بندي و فناوري هم
طراحي شبكه 

 )MAN(گسترده
طراحي نمونه شبكه 

 )LAN(محلي
 دانشگاه

 امنيت
انواع استانداردهاي امنيت 

 اطالعات
توصيف سيستم مديريت 

 امنيت اطالعات
هاي امنيتي در  نيازمندي
  مختلفهاي حوزه

توصيف تشكيالت 
تامين امنيت 

 اطالعات

 

 FEAهاي معماري فني دانشگاه نمونه با مدل مرجع فني  نگاشت حوزه. ٤نگاره 

هاي معماري فني ها و مولفه حوزه هاي معماري فني دانشگاه اليه
 
 
 
 

 FEAهاي مدل مرجع  مولفه

ت
سخ

 
زار

اف
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   √ √ هاي دسترسي كانال ۱‐۱

  √   هاي ارايه خدمات كانال ۲‐۱

 √ √   الزامات خدمات ۳‐۱

دسترسي و ارايه 

 خدمات

 √ √   انتقال خدمت ۴‐۱
   √ √ هاي پشتيباني پلتفرم ۱‐۲

    √ سرورهاي ارايه خدمات ۲‐۲

    √ افزار مهندسي نرم ۳‐۲

  √  √ سازي ذخيره/ داده پايگاه ۴‐۲

فرم زيرساختار پلت
 خدمات

  √ √  زير ساخت/ سخت افزار ۵‐۲

 √ √   امنيت ۱‐۳

    √ تبادل داده ۲‐۳

    √ واسط/ارايه ۳‐۳

    √ مديريت داده ۴‐۳

 چارچوب اجزا

    √ منطق كسب و كار ۵‐۳

    √ پارچه سازي يك ۱‐۴

۴‐۲ 
 Interoperability 

    √ )تعامل بين بخشي(

واسط و 
سازي  پارچه يك

    √ واسط ۳‐۴ خدمات
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هـا و     هـا، فنـاوري     در انتها با توجه بـه رويكردهـاي اسـتخراج شـده از اسـناد بـاال دسـتي، مولفـه                    

 سپس رويكردهـاي مختلـف در       .)۵نگاره شماره   (استانداردهاي مرتبط با رويكرد استخراج گرديد       

هــا و  هــا، فنــاوري دهنــده مولفــه  تاثيرگــذار پوشــشهــاي  جايــابي و مولفــهFEAمــدل مرجــع فنــي 

 بـراي   TRM قـرار داده شـد تـا مـدل           FEAهاي    استاندارهاي مرتبط با رويكردها در هريك از اليه       

هـاي تاثيرگـذار در       هاي ايران استخراج شود، در نهايت اصالحات انجام شده توسط مولفـه             دانشگاه

). ۶نگاره شماره (ايران انجام شد هاي  دانشگاه براي استخراج مدل مرجع فني     FEAمدل مرجع فني    

 ).باشد  مي۴در اين جدول كدهاي ارايه شده مطابق كدهاي نگاره شماره 

 
 ها و استانداردهاي مرتبط با رويكردهاي استخراح شده ها، فناوري مولفه. ٥نگاره 

 داردهاي مرتبطها و استان ها، فناوري مولفه رويكردهاي استخراج شده از اسناد باالدستي رديف

 توسعه آموزش الكترونيك و دانشگاه مجازي ۱

 هاي مجازي تجهيزات مورد نياز دانشگاه

 هاي آموزش الكترونيكي اليه

 بندي استانداردهاي دسته

 توسعه سيستم مديريت امنيت اطالعات ۲
 )ISMS( سيستم مديريت امنيت اطالعات  توسعه

 BS7799(2005)استاندارد 

 ح تكفا در وزارت علومكارهاي طر راه ۳

 Studioتجهيزات 

 تجهيزات كالس مجازي

 هاي آموزش الكترونيكي زيرساخت

 افزارهاي كد باز استفاده از نرم ۴

 نويسي كد باز هاي برنامه زبان

 هاي داده كد باز پايگاه

 هاي كد باز سيستم عامل

 ERPافزارهاي  توسعه نرم ۵

 افزاري مهاي جامع نر هاي سيستمMiddleware توسعه 

بـــراي مـــديريت جريـــان WorkFlowEngineتوســـعه 

 افزارهاي جامع ها در نرم فعاليت

 توسعه مراكز داده ۶

 DNSو  NTP،FTPشبكه نظير هاي پايه در سرويس

 هاي مركز داده سرويس

 هاي عمومي مركز داده سرورهاي سرويس

۷ 
 هاي  سازي فناوري پارچه رويكرد يك

 افزارها سازي نرم پياده

 افزار ري نرممعما

 شناسي توسعه روش

 توسعه پرتال ۸

Indexing 
 مديريت محتوي

 جستجو
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 )TRM( هاي تاثيرگذار در مدل مرجع فني مولفه. ٦نگاره 

رويكردهاي استخراج شده از اسناد  رديف
 هاي تاثيرگذار در مدل مرجع فني مولفه باالدستي

جايابي در 
مدل مرجع 

 )TRM( فني
 ۵‐۳ هاي آموزش الكترونيكي اليه

 LTSA ۳‐۵ معماري استاندارد

 ۳‐۳ داده استاندارد ابر

 ۳‐۳ استاندارد مطالب

۱ 
 نيك وتوسعه آموزش الكترو

 دانشگاه مجازي

 ۳‐۳ آموزش الكترونيك

 BS7799 (2005) ۳‐۱استانداردهاي 
۲ 

 توسعه سيستم مديريت

 ISMS ۱‐۳ امنيت اطالعات

 Studio ۲‐۵تجهيزات 

 ۵‐۲ تجهيزات كالس مجازي

 ۱‐۱ تخته هوشمند
۳ 

 كارهاي طرح تكفا در راه
 وزارت علوم

 Story board ۱‐۱ 

 ۱‐۲ افزارهاي كد باز نرم افزارهاي كد باز استفاده از نرم ۴

 ERP ۴‐۱هاي جامع  رويكردهاي سيستم ERPافزارهاي  توسعه نرم ۵

 ۴‐۱ هاي مركز داده پرتكل

 توسعه مراكز داده ۶ ۵‐۲ هاي مركز داده سرويس

 ۲‐۲ هاي عمومي مركز داده سرورهاي سرويس

۷ 
هاي  سازي فناوري پارچه رويكرد يك
 افزارها سازي نرم پياده

سـازي    هـاي پيـاده     سازي فنـاوري    پارچه  يك
 افزارها نرم

۲‐۳ 

 توسعه پرتال ۸
،جســـتجو و مـــديريت  Indexing( پرتـــال
 )محتوا

۴‐۳ 

 

) TRM(چنين طي رونـد ارايـه شـده، مـدل مرجـع فنـي                 و هم ) ٦(ه  مطابق با نگاره شمار   

هاي كشور شامل يك چارچوب فني براي مشخص نمودن استانداردها، مشخصـات           دانشگاه

طـور كـه در       همان. شود  ها ارايه مي    هاي سرويس   هاي پشتيباني، ارايه اجزا و قابليت       و فناوري 

هاي كشـور     ت مطلوب فني دانشگاه   قسمت رويكردهاي فني مورد اشاره قرار گرفت، وضعي       

با توجه بـه اسـناد باالدسـتي بررسـي شـده اسـت و رويكردهـاي فنـي مـرتبط از ايـن اسـناد                          

هاي فني رويكردهاي فنـي،     هاي صورت گرفته مولفه     با توجه به بررسي   . استخراج شده است  

ه شـده  هاي مختلف استخراج شده در مدل مرجع فني اضاف       ها و معماري    استانداردها، فناوري 

 FEAهـاي كشـور بـر اسـاس مـدل مرجـع            كه مدل مرجع فني دانشـگاه       با توجه به اين   . است

هـاي كشـور منطبـق بـا          هاي مختلف مـدل مرجـع دانشـگاه         ها و اليه    توسعه يافته است، مولفه   
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هاي استخراج شده  ها، استانداردها و مولفه باشد و معماري  ميFEAهاي مدل مرجع فني      اليه

. به آن اضافه شده اسـت ) هاي كشور  اوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه    خاص بسترهاي فن  (

بـه  ) ۶(هـاي كشـور در  نمـودار شـماره              دانشـگاه  )TRM( شكل شماتيك مدل مرجـع فنـي      

 .نمايش در آمده است

 
 هاي کشور  دانشگاه)TRM (مرجع فني مدل. ٦نمودار 

 

 آزمون اعتبارسنجي مدل
رسنجي مدل ارايه شده تحت عنوان مدل مرجـع فنـي فرمـي طراحـي شـده و بـين                    براي اعتبا 

هاي مرتبط با فناوري اطالعـات و ارتباطـات           ريزي  اساتيد و كارشناسان خبره در زمينه برنامه      

سئواالت مـرتبط بـا     . ۲هاي مطرح     شاخص. ۱: باشد  اين فرم حاوي دو قسمت مي     . توزيع شد 

هـاي ارايـه شـده و     در زيـر بـه شـاخص   . نمايد يان مييك كه منظور از طرح شاخص را ب      هر

 :چنين سئواالت مربوط به هريك اشاره شده است هم

 دسترسي و ارايه خدمت 

انتقل خدمت
 انتقال خدمات شبكه  •
 هاي مركز داده  پرتكل •

 فرم و زيرساختار خدمت پلت

چارچوب مولفه

 سازي خدمت واسط و يكپارچه

الزامات خدمت
• Legislative/Compliance 
• Authentication/ Single 
• Sign on Hosting  
• ISMS 

 هاي ارايه كانال
 اينترانت/اينترنت •
 اكسترانت •
• Peer to Peer (P2P) 
شبكه اختصاصي مجازي  •

(VPN) 
• Server Farm 

 هاي دسترسي كانال
 مرورگرهاي وب  •
 PDAسيم و  ابزارهاي بي •
 ارتباطات /همكاري •
 هاي الكترونيكي ديگر  كانال •
  تخته هوشمند •
• Story Board 

 هاي پشتبانيفرمپلت
• Wireless/Mobile 
 (J2EE) فرم مستقل از پلت •
 (NET)  فرم وابسته به پلت •
  افزارهاي كدباز نرم •

سرورهاي ارائه
 وب مديا •
 هاي كاربردي سيستم •
 پرتال  •
 هاي عمومي مركز داده  سرورهاي سرويس •

زيرساختار/افزارسخت •
 كامپيوترها/ سرورها •
• Embeded Technology 
• Devices 
• Peripherals 
• WAN/LAN 
 استانداردهاي شبكه / ابزارها •
 كنفرانس ويدئويي •
 Studioتجهيزات  •
 تجهيزات كالس مجازي  •
 ه اي مركز دادهسرويس •

 هاي پشتبانيفرمپلت
• Wireless/Mobile 
 (J2EE) فرم مستقل از پلت •
 (NET) فرم وابسته به پلت •
 افزارهاي كدباز  نرم •

سرورهاي ارائه
 وب مديا •
 هاي كاربردي سيستم •
 پرتال  •
 هاي عمومي مركز داده  سرورهاي سرويس •

 سازي  رچهيكپا
 ميان افزار  •
 دسترسي به پايگاه داده  •
 پردازش تراكنش  •
• Object Request Broker 
 هاي كاربردي  سازماني  يكپارچگي سيستم •
  ERPهاي جامع رويكردهاي سيستم •

تعامل بين بخشي
 ها  بندي داده طبقه/فرمت •
 ها  اعتبار داده/ انواع  •
  ها تبديل داده •

واسط
 كشف خدمت  •
 واسط خدمت / توصيف  •
 )  جستجو و مديريت محتواindexing(پرتال  •

سب و كارمنطق ك
 فرم  مستقل از پلت •
 فرم   وابسته به پلت •
 هاي آموزشي  اليه •
 الكترونيك  •
 LTSAمعماري استاندارد  •

مديريت داده
 

 اتصال به پايگاه داده  •
 دهي و تحليل  گزارش •

واسط/ارائه
 نمايش ايستا  •
 نمايش پويا  •
• Content Rendering 
• Wireless/Mobile/Voice 
 استاندارد ابر داده  •
استاندارد مطالب آموزش  •

 الكترونيك

 تبادل داده 
 

 تبادل داده  •

 امنيت 
 

امضاهاي / ها گواهينامه •
 ديجيتال 

 ت امنيت خدما •
  BS7799 (2005)استاندارد  •
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مـدل ارايـه شـده بـه عنـوان مـدل مرجـع فنـي فنـاوري                   :در راستاي دولت الكترونيكـي     .١

هاي ايـران تـا چـه حـد در راسـتاي تعـالي و دسـتيابي بـه                     اطالعات و ارتباطات دانشگاه   

 باشد؟ مي و تحقق آن اهداف دولت الكترونيكي

مدل مرجع فني تدوين شده تا چه حد متناسب با الزامات داخلي كشـور و                :بومي بودن  .۲

هـاي كشـور    اسناد باالدستي كشوري در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه     

  باشد؟ مي

اي هـ  مدل مرجع فني تدوين شده تا چه حد متناسب با نيازهاي دانشـگاه    :نيازها مبتني بر  .۳

  باشد؟ كشور در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات مي
سـازي مشـكالت ناشـي از         توانـد بـه برطـرف       تا چه حد مدل ارايـه شـده مـي          :اثربخشي .۴

ها در زمينه توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در سـطح كشـور و عـدم                    ناهماهنگي

 بكاهد؟هاي بيش از حد  كاري ها و دوباره پارچگي كمك كرده و از هزينه يك
تواند به تكميل زنجيـره كسـب و          تا چه حد مدل ارايه شده مي       :در راستاي كسب و كار     .۵

هاي ايران كمك كرده و در فراينـد كسـب و كـار آمـوزش عـالي كشـور            كار دانشگاه 

  افزوده ايجادكند؟ ارزش
تا چه اندازه مدل ارايـه شـده جـامع بـوده و تمـامي زوايـاي فنـي فنـاوري                      :جامع بودن  .۶

  دهد؟ هاي كشور را پوشش مي و ارتباطات در دانشگاهاطالعات 
 به چه ميزان مدل ارايه شده كـالن بـوده و از وارد شـدن بـه جزئيـات فنـي                      :نگري  كالن .۷

  پرهيز نموده است؟
هـاي كشـور    سـازي در دانشـگاه   به چه اندازه مدل ارايه شده قابل پياده      :قابل اجرا بودن   .٨

هـاي    انشـگاه  حـد فراينـد معمـاري فنـي را در د           باشد؟ بعبارتي مدل ارايه شده تا چـه         مي

 نمايد؟ كشور تسهيل مي

ن فنـي در زمينـه فنـاوري        اتا چه حد مدل ارايه شـده بـراي متخصصـ           :قابل درك بودن   .٩

 باشد؟ رتباطات قابل درك و فهم مياطالعات و ا

به چه ميزان مدل ارايه شـده قابليـت بـازنگري، اصـالح و               :روزآوري و توسعه   هقابليت ب  .۱۰

  باشد؟  ه را دارا ميتوسع
ها و الزامات فني آتي فناوري اطالعات و ارتباطات تا چـه ميـزان    نيازمندي :نگري  آينده .۱۱

  در مدل ارايه شده لحاظ شده است؟
هاي مـدل ارايـه شـده بـه خـوبي تـدوين              ه اندازه ورودي  چ تا   :ها مشخص بودن ورودي   .١٢

هـا تـا چـه     عنـوان ورودي  فتـه بـه  كارر عبارتي در فرايند توسعه مدل عناصر به       هاند؟ ب   شده
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  اندازه كامل و دقيق هستند؟

هاي مدل ارايه شده بـه خـوبي تـدوين           تا چه اندازه خروجي    :ها مشخص بودن خروجي   .۱۳

هـاي   عبارتي در فرايند توسعه مدل عناصر استخراج شده به عنـوان خروجـي             هاند؟ ب   شده

  مدل تا چه اندازه كامل و دقيق هستند؟
اندازه فرايند توسعه مدل صـحيح و مبتنـي بـر اصـول             تا چه  :توسعهمشخص بودن فرايند     .۱۴

  باشد؟ علمي مي

هـا بـا    هاي يادشده از خبرگان خواسته شد كه ابتدا به هريك از شاخص مطابق با شاخص  

هـا   معيار امتيازدهي به شـاخص    .  را اختصاص دهند   ۷،۹، ۵، ۳، ۱توجه به سئواالت امتيازهاي     

 زياد خيلي. ۹زياد، . ۷متوسط، . ۵كم، . ۳كم،  خيلي. ۱:صورت مقابل است به

هـا بـا اسـتفاده از         ها را نسبت به بقيـه شـاخص         سپس ترجيح و اولويت هريك از شاخص      

گـر   بديهي است كه امتياز داده شده به هر شاخص بيـان       .  مشخص نمايند  ۱۰ و   ۱اعدادي بين   

 .باشد ميزان اهميت آن شاخص براي آن خبره مي

 اوزان Excellافــزار  چنــين اســتفاده از نــرم  بــردار ويــژه و هــمســپس بــا توجــه بــه روش

آمـده از خبرگـان مطـابق بـا نگـاره       دست در انتها با توجه به نتايج بهها بدست آمد و   شاخص

شـود امتيـاز مـدل        طور كه مالحظـه مـي       همان. امتياز مدل مطرح شده محاسبه شد     ) ٧(شماره  

% ٢٥/٧١ار مدل را حساب كنيم اين عـدد برابـر          اگر بخواهيم درصد اعتب   . باشد   مي ٩ از   ٤١/٦

 .باشد خواهد بود كه درصد مناسبي است و بنابراين مدل ارايه شده داراي اعتبار مي

 گيري بندي و نتيجه جمع
هاي مرجع معتبر فناوري اطالعـات و ارتباطـات بـه انتخـاب               در اين مقاله پس از معرفي مدل      

بـومي  سـپس بـه جهـت       . ردار ويژه پرداخته شد   يک مدل مرجع مناسب با استفاده از روش ب        

 هاي ايران مانند برنامـه      هاي ايران اسناد باالدستي دانشگاه      سازي مدل مورد نظر براي دانشگاه     

هاي وزارت علـوم و غيـره مـورد        ، سياست )افتا(چهارم توسعه، امنيت فضاي تبادل اطالعات       

. هـاي ايـران ترسـيم گرديـد       شـگاه بررسي قرار گرفته و مبتني بر آن مدل مرجع فني براي دان           

تواند به عنوان يـک نقشـه راهنمـا بـراي پيشـبرد               هاي ايران مي    مدل مرجع فني براي دانشگاه    

هـاي کشـور مـورد       هاي جامع فناوري اطالعـات و ارتباطـات در دانشـگاه            معماري فني طرح  

 لحــاظ هزينــه و زمــان در اســتفاده قــرار گرفتــه و بــه همــين دليــل باعــث صــرفه جــويي بــه  
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هـاي کشـور      هاي الزم براي توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در دانشـگاه                ريزي  برنامه

هـاي    توان اميدوار بـود کـه در آينـده تمـامي فعاليـت              چنين با رعايت اين مدل مي       هم. گردد

 .پارچه نمود ها را يک مرتبط در زمينه آموزش عالي کشور در دانشگاه

 

 هاي ايران جع فني استخراج شده براي دانشگاهجدول امتيازدهي به مدل مر. ٧نگاره 

 خبرگان

ف
ردي

 

زن نام شاخص
و

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ميانگين  ميانگين

 دار وزن

۱ 
در راستاي دولت 
 الكترونيكي

۵۳/۹ ۵ ۵ ۳ ۵ ۳ ۷ ۷ ۵ ۷ ۷ ۴۰/۵ ۵۱/۰ 

 ۶۹/۱ ۰۰/۷ ۹ ۹ ۷ ۷ ۹ ۳ ۹ ۵ ۳ ۹ ۱۰/۲۴ بومي بودن ۲

 ۵۶/۰ ۴۰/۶ ۹ ۵ ۳ ۵ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۶۹/۸ مبتني بر نيازها ۳

 ۶۸/۰ ۲۰/۶ ۷ ۷ ۵ ۵ ۷ ۷ ۵ ۷ ۳ ۹ ۹۳/۱۰ اثربخشي ۴

۵ 
در راستاي كسب و 

 كار
۸۲/۳ ۷ ۵ ۱ ۹ ۷ ۷ ۳ ۳ ۷ ۵ ۴۰/۵ ۲۱/۰ 

 ۴۸/۰ ۰۰/۷ ۵ ۹ ۹ ۷ ۷ ۵ ۹ ۷ ۳ ۹ ۸۵/۶ جامع بودن ۶

 ۱۶/۰ ۴۰/۷ ۹ ۷ ۹ ۹ ۷ ۵ ۷ ۷ ۷ ۷ ۱۷/۲ نگري كالن ۷

 ۰۰/۱ ۸۰/۶ ۷ ۷ ۷ ۵ ۹ ۷ ۵ ۷ ۵ ۹ ۷۰/۱۴ قابل اجرا بودن ۸

 ۳۳/۰ ۰۰/۷ ۷ ۷ ۷ ۵ ۹ ۵ ۷ ۹ ۷ ۷ ۷۵/۴ قابل درك بودن ۹

۱۰ 
قابليت بروزآوري و 

 توسعه
۰۷/۳ ۵ ۷ ۷ ۹ ۵ ۹ ۵ ۵ ۷ ۷ ۶۰/۶ ۲۰/۰ 

 ۱۵/۰ ۴۰/۵ ۷ ۵ ۵ ۵ ۷ ۵ ۵ ۵ ۳ ۷ ۸۲/۲ نگري آينده ۱۱

۱۲ 
بودن  مشخص

 ها ورودي
۳۸/۳ ۷ ۵ ۵ ۵ ۳ ۵ ۳ ۳ ۷ ۵ ۸۰/۴ ۱۶/۰ 

۱۳ 
بودن  شخصم

 ها خروجي
۸۰/۲ ۷ ۵ ۵ ۷ ۵ ۵ ۵ ۷ ۷ ۵ ۸۰/۵ ۱۶/۰ 

۱۴ 
بودن فرايند  مشخص

 توسعه
۳۷/۲ ۷ ۷ ۳ ۳ ۷ ۳ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۰/۵ ۱۲/۰ 

امتياز 
 كل

۴۱/۶ 
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ــاوران ســپهرارتباط .٨ ــاوري اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه   ). ١٣٨٤ (.فن طــرح جــامع فن

 . ارتباط، تهران اصفهان، شركت فناوران سپهر
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