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 چکیده 

تفکیک و  ا نگاه مهندسیب)سیستم( را  صر مختلف سازماناها و عنکپارچه و جامع که جنبهمعماری سازمانی رویکردی است ی"

به وضعیت  ایی برای تحول از وضعیت موجودتانداردها و اقدامات اجرها، اسنماید و شامل مجموعه مستندات، مدلتحلیل می

رسانی وزو بر و سپس به صورت مداوم توسعهمطلوب با محوریت فناوری اطالعات است که در قالب یک طرح مشخص اجرا شده 

 "شود.می

ف اهداه به با توج ،دخوزی عملیات اس ها و استانداردجهت بررسی فعالیت سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز

 گاهیاج یتقارا نیو همچن ییو کارا یاثربخش شیدر افزا یدینقش کل تواندیمعماری سازمانی را که م کالن این سازمان،

ثبتی بر مدمات اثر خنموده و از طریق استانداردسازی فرآیندها و ارتقای سطح کمی و کیفی  فایا نفعانیاز نگاه ذسازمان 

ناوری عماری فلیکن با توجه به تنوع و گستردگی خدمات شهرداری شیراز تدوین م .ن داشته باشده ارزش آن سازمازنجیر

دوین سند براین تپیچیده و چالش برانگیز می باشد بنا کسب و کار و خدمات شهرداری امریاطالعات منطبق بر فرایند های 

ده در تهیه ش ای و سپس یکپارچه سازی مستنداتی به صورت حوزه فوق منجر به اتخاذ تصمیم تهیه مستند معماری سازمان

 قالب پروژه مجزا گردید.
 

 ، BPMNعملکردی،  هایشاخص سازی، محوریت فناوری اطالعات، معماری سازمانی، فرایند ،استانداردواژگان كلیدی: 
  ITIL، چارچوب و متدولوژی
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 :مقدمه 

دمات و خر کلیه دتوجه به گسترش نقش و کارکرد فناوری اطالعات رتباطات شهرداری شیراز با سازمان فناوری اطالعات و ا

ا ماموریت و باوا ستاسازی اهداف و فعالیت های فراهم"و با هدف  "شهر هوشمند"زیرساختهای شهرداری با محوریت شعار 

خاب راهکارهای انت جامع در ، نگاه"سازمانیتم ها و بانک های اطالعات یکپارچگی خدمات، سیس"، "یرازاهداف شهرداری ش

و  یکی کارامدارائه خدمات الکترون"و  "مدیریت پذیری و کاهش هزینه های فناوری اطالعات"، "فاوای مناسب و متناسب

ه ری شیراز نمودا شهرداتصمیم به پیاده سازی معماری سازمانی جهت اجرا در سازمان فاو "نیکپارچه سازمانی به شهروندا

  .است

 : طرحكلیات 
 قو تدقی ازمانسی ندهاسازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، با هدف مستندسازی و بهبود فرآی تبا محوری رازشهرداری شی

 ندها،یبر فرآ و داده های موثر ستمهاسی رساختها،از جمله زی های مختلف معماری سازمانیحوزه  ی های خود درازمندنی

شهرداری  ازمانیجهت انتخاب مشاور معماری س شنهاداتپی افتساختار و عملکرد سازمان، نسبت به برگزاری فراخوان و دری

حدهای وا هلیکه معماری سازمانی در سطح ل پروژاقدام نموده و در گام بعد نسبت به انتخاب مجری و اجرای کام رازشی

صول فوق بر ح ی معماریبررسی تاثیرات پیاده ساز و تهیه مستند معماری سازمانیو در این راستا  داقدام نمای رازشهرداری شی

 بررسی می گردد. اهداف و برنامه ها و ارتقاءکیفیت خدمات فناوری اطالعات

 : اجرای طرحمحدوده 
خدمات  یابی بلوغمستندسازی و بهبود فرآیندها و ارز در بخشاز بوده و ز نظر جغرافیایی شهر شیرپروژه امحدوده اجرای 

ظارت بر نها و فناوری اطالعات در سطح سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز و در بخش تدقیق نیازمندی

بوده  اری شیرازنهای شهردو واحدهای ستادی و سازماگانه ه یازددر مناطق اجرای پروژه معماری سازمانی شهرداری شیراز 

ن معماری خدمت ( تدوی 1000حوزه و  52یکن با توجه به تنوع و گستردگی خدمات شهرداری شیراز )نزدیک به ل ،است

 ندسازیستمشد و می با فناوری اطالعات منطبق بر فرایند های کسب و کار و خدمات شهرداری امری پیچیده و چالش برانگیز

 ن سند فوقن تدویز مستلزم هزینه و زمان زیادی خواهد بود بنابرایمانی در سطح شهرداری شیراو پیاده سازی معماری ساز

ر قالب ده شده منجر به اتخاذ تصمیم تهیه مستند معماری سازمانی به صورت حوزه ای و سپس یکپارچه سازی مستندات تهی

 پروژه مجزا گردید.

 :طرح رت انجام ضرو
شده در  مه های تعریفات و ارتباطات شهرداری شیراز و اتمام برناز طرح جامع فناوری اطالعسال ا6ه به گذشت بیش از با توج

ت سریع وا و تحوالازمان فانیازمندیهای امروز س طرح، بلوغ الزم جهت ورود به پروژه معماری سازمانی بوجود آمده و با توجه به 

 ود.شسازمان اجرا  سازمانی با قید فوریت درزم است که پروژه معماری طات الاصنعت فناوری اطالعات و ارتب

 : اجرای طرحاهداف 

 سنجش سطح بلوغ معماری سازمانی در شهرداری شیراز 

 مستندسازی و بهبود فرآیندهای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز 

 جع ارزیابی سطح بلوغ خدمات سازمانی بر مبنای مدل مرITIL  در سطح سازمان فاوا 

 ش و فرهنگسازی مدیریت خدماتوزآم 

 سازی اجرای پروژه در شهرداری آموزش مفاهیم معماری سازمانی و فرهنگ 

 اتتحلیل نیازمندیهای واحدهای عملیاتی و ستادی شهرداری در حوزه های مرتبط با فناوری اطالع 
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 ی در شهرداریسازمانری های پیشین معماارزیابی بلوغ و بررسی نتایج پروژه 

 های پروژه و اجرای رویه های  فی خروجیکنترل کیV&V 

 نظارت بر اجرای طرح ها و فرآورده های پروژه معماری سازمانی در شهرداری شیراز 

 های فناوری اطالعات سازمان فاوا شهرداری شیرازها و طرحپایش وضعیت پروژه 

 

  :  باشد می رح به شرح جدول زیراجرای این ط د استفاده دراستانداردهای مورچارچوب ها و 

 

 موضوع
مورد  چارچوب و استاندارد

 استفاده
 حاتیتوض

 EA هیپا یساختار و معمار

(Enterprise Architecture) 
…………… 

 BPM ییروش اجرا

(Business-Process Management) 

Business Process Management (BPM) is a discipline 
involving any combination of modeling, automation, 

execution, control, measurement and optimization of 

business activity flows, in support of enterprise goals, 

spanning systems, employees, customers and partners 
within and beyond the enterprise boundaries 

 BPMM مدل بلوغ

(Business Process Maturity Model) 

The business process management maturity and adoption 

model provides guidance for how your organization can 

more easily navigate the challenges of becoming process 

managed 

 BPMN2 یسازاستاندارد مدل 

Business Process Model and Notation (BPMN) is a 

standard for business process modeling that provides a 

graphical notation for specifying business processes in a 
Business Process Diagram (BPD), based on a flowcharting 

technique very similar to activity diagrams from Unified 

Modeling 

Language (UML). The objective of BPMN is to support 
business process management, for both technical users and 

business users, by providing a notation that is intuitive to 

business users, yet able to represent complex process 

semantics 

 

 : ی طرحروش اجرا
ه از کل ده پروژپس از بررسی های انجام شده و تغییر محدوراستای اجرای طرح معماری سازمانی در شهرداری شیراز و  در

ه صورت ای طرح بهاهداف و خروجی  روند اجرای پروژه،و  شهرداری شیراز به سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری

   نظر گرفته شده است.زیر در 

 : یسازمان یمعمار یفراخوان و انتخاب مجر یبرگزار
آن سند  یورود بوده و رازیش یشهردار یسازمان یپروژه معمار یفراخوان جهت انتخاب مجر یفاز تمرکز بر برگزار نیدر ا

 بخش شامل : نیا های تی. فعالباشد یپروژه و اسناد فراخوان م یها یازمندین
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 انیبه متقاض یده ازیو امت یفیک یابیاسناد ارز یسبررو  افتیانتشار، در ،یساز یینها 

 شرکت در فراخوان انیو پرسش و پاسخ با متقاض یهیجلسات توج یبرگزار 

 رازیش یشهردار یسازمان یسند شرح خدمات پروژه معمار یساز ییو نها انیمتقاض یطرحها یجمع بند 

 پروژه ییانتشار سند شرح خدمات نها 

 انیبه متقاض یازدهیو امت یفن یابیاسناد ارز یو بررس افتیانتشار، در ،یساز یینها 

 مورد توافق با کارفرما وهیبه ش رازیش یشهردار یسازمان یپروژه معمار یانتخاب مجر 

 : مستندسازی و بهبود فرآیندهای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
نقش  تواندیم این طرح اجرای اهداف کالن این سازمان،به با توجه و  خودات ها و استانداردسازی عملیبه منظور بررسی فعالیت

زی تانداردساز طریق اسانموده و  فایا نفعانیاز نگاه ذسازمان  گاهیجا یارتقا نیو همچن ییو کارا یاثربخش شیدر افزا یدیکل

 . ان داشته باشدفرآیندها و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات اثر مثبتی بر زنجیره ارزش آن سازم

 : سازی، آموزش و تحلیل نیازمندیهاهنگرف
زوم ل شتر بابه منظور درک بهتر و افزایش همکاری واحدها، جلسات توجیهی مدیران جهت آشنایی هرچه بی بخش  در این

 .دشپروژه برگزار گردیده و پروژه با برگزاری دوره آموزشی در خصوص مفاهیم معماری سازمانی آغاز خواهد 

 تشخیص ساسن بر اسازد. همچنی ان را فراهم میقدمات ایجاد تفکر سرویس گرا در سازمدر این دوره، م زشهای ارائه شدهآمو

از  یهای آنانیازمندن کارفرما، جلسات مصاحبه با معاونین و مدیران سازمانهای زیرمجموعه شهرداری شیراز برگزار گردیده و

 پروژه نهایی خواهد شد. 

 : ITILمدل مرجع  یازمان فاوا بر مبناعات ساطال یمات فناوربلوغ خد یابیارز
گان ارائه دهند یمااست و راهن یخدمات سازمان تیریمد یالگوها برا نیاز بهتر یمجموعه ا ITIL یالملل نیاساس تجارب ببر 

 نی. اشود یب ممحسو یخدمات سازمان تیریمد یبرا ازیمورد ن یها تیقابل ریکارکردها و سا ندها،یخدمت در حوزه فرآ

بوده که  العاتاط یخدمات فناور تیریمد نهیمعتبر و صاحب نام در زم یاسازمانه اتیتجرب یکاو نهیچارچوب که ماحصل به

راسر انها در سسازم از یاریمدل مرجع بس نیبا استفاده از ا ،باشد یم میخدمات سازمان به طور گسترده قابل تعم تیریبه مد

 را برداشته اند. یمؤثر های خدمات خود گام یزسا نهیو به یخشاثرب شیدر جهت افزا ایدن

سنجش  خصوص در یو کاربرد یآن بصورت علم جیو گزارش نتا افتهیساختار یو بررس لیبخش انجام تحل نیا تیفعال موضوع

  ITIL یساز هادیراجع به پ یمقدمات یمطالعه کاربرد زی( و نCMMIمدل بلوغ ) یخدمات سازمان بر مبنا تیریسطح بلوغ مد

 باشد. یاستاندارد مربوطه م یستهایمراه چک له هب

 هنجام گرفتوزه اح نیو با استفاده از کارشناسان ا یخدمات سازمان تیریدر خصوص مد نیشیپ اتیبر اساس تجرب تیفعال نیا 

 باشد. یخدمت م تیریمختلف مد های بلوغ سازمان در خصوص حوزه تیآن وضع یو فرآورده اصل است

 

 ای پروژهجدول فازبندی اجر

 درصد از کل عنوان فاز

 5 یو هدف گذار هیاول ییشناسا صفر

 20 ندیفرا ییشناسا یک

 30 ندیفرا یمدل ساز دو
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 15 هیولا هیدییتا افتیو در یو اصالح احتمال نفعانیارائه به ذ سه

 20 ندیفرا ریز لیتحل چهار

 5 یینها دییو تا قیتصد پنج

 3 استاندارد سازی فرایند شش

 2 اطالعات یارائه به واحد فن آور هفت

 

 : یهدف گذارشناخت اولیه و فاز صفر : 
 طالعات بهناوری افدر طرح جامع سوابق زیر  شهرداری شیراز با توجه به بررسی های انجام شده در سازمان فناوری اطالعات

 اجرا شده است.پیشینه طرح صورت 

 1392 اتتدوین طرح جامع توسعه فن آوری اطالعات و ارتباط    

  : ر و برنامه گذا آینده پژوهی، تعریف وضع مطلوب، تحلیل شکاف، تدوین ، شناخت وضع موجود ،فاز 7مراحل تدوین

 ارائه مدل اجرا و پایش

  : سند راهبردی و عملیاتی 14خروجی 

 صله راز در فاشی اریتها و برنامه های توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرداجرا  این طرح مبنای کلیه فعالی

 ب پروژه های تعریف شده در طرح به پایان رسیده است .بوده است و غال1397الی 1392سالهای 

 

 

 
 طرح جامع فناوری اطالعاتپیشرفت 

 

 آنالیز پروژه های طرح جامع فناوری

 

 تعدادپروژه های انجام شده

 ر حال انجامو د

تعداد پروژه های انجام 

 نشده
 صد پیشرفتدر تعداد کل پروژه ها

 %89 138 15 123 پروژه های طرح جامع فناوری
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 : ندیفرا ییشناسافاز یک : 
ی و خود محیط طدر این فاز به شناسایی و مستند سازی فرایند بر اساس اهداف و استراتژی های مرتبط با توجه به شرای

 ررسی می گردد.و همچنین موارد زیر به صورت کامل ب شود یان فرایند پرداخته میرمج اظهاری

 یمستندات و اسناد باالدست یررسب 

 ندیفرا انیمصاحبه با مجر 

 ندیفرا نفعانیمصاحبه با ذ 

 نفعانیجلسات مشترک با ذ 

 ینرم افزار یها ستمیابزارها و س یبررس 

 یستمیس ریو غ یستمیمنابع اطالعات س یبررس 

 : ندیفرا یمدل سازدوم :  فاز
 ی و تحلیلصور سازاساس مسائل مورد نظر مدیران در قالب مدل های استاندارد جهت مدر این فاز فرایند ها و اطالعات بر 

 (زیر مانند نمونه.)شوند می پذیری مدل سازی

 

 
 ل سازی فرایند مرکز امور مشتریاندم

 

 : هیاول هیدییتا افتیو در یو اصالح احتمال نفعانیارائه به ذفاز سوم : 
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 و نهایی ن اصالحد نهایی به ذینفعان مختلف ارائه شده و بر اساس نظرات ایشااییتدر این فاز مدل های تدوین شده جهت 

 .گردد سازی می

 : ندیفرا ریز لیتحلفاز چهارم : 
 زم شبیهالطالعات اامکان و وجود  این فاز در جهت صحت سنجی ، اندازه گیری و بررسی شیوه اجرایی فرایند ها در صورتدر 

سازی مورد تحلیل  و در راستای بهینه و نیازمندیهای مدیریتی )کارسنجی،مدیریت منابع و (سازی و بر اساس اهداف پروژه 

 . گیرند قرارمی

 

 یر فرایندتحلیل ز

 
 یینها دییو تا قیتصدفاز پنجم : 

بود هب هکارهاییید راای صورت گرفته به ذینفعان ارائه شده و ضمن تادر این فاز فرایندهای مدل سازی شده بر اساس تحلیل ه

 .دیجهت استاندارد سازی فرایند تدوین گرد

 فرایندفاز ششم : استاندار سازی 
 با هدف ییراستاهم اساس میزان مطابقت نتایج شناسایی فرایند،تحلیل فرایند و تحلیل اطالعات و چگونگی در این فاز بر

رائه ا BPMMب زی فرایند در چارچوا فرایند پیشنهاد های تحلیلی در خصوص مدیریت پذیری و بهینه سامرتبط ب سازمانی

 .گردد می

 اطالعات یورانارائه به واحد ففاز هفتم : 

م در اولین قد شد لذااساس و مبنای  توسعه سامانه های مکانیزه تهیه فرایندهای بهینه و منطبق بر کسب و کار بنگاه می با

 ی ط استدر همین را ،ایندهای کاری دستگاه می باشد ابزارها و سامانه های مبتنی بر فناوری اطالعات مستند سازی فر توسعه

وری ازمان فناس به نیزهسامانه های  مکامورد تایید جهت توسعه تایید شده ذینفعان به عنوان فرایندهای  فرایند هایاین فاز 

 .و توسعه گردند یطراحسامانه ها  های فنی سامانه ها تهیه و در ادامه  RFPاساس اطالعات و ارتباطات ارائه تا بر این 

با توجه به گستردگی و تنوع خدمات شهرداری شیراز و شرح وظایف سازمانی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات مبنی بر 

به عنوان برنامه اجرایی مدون و طرح معماری سازمانی مکانیزاسیون حداکثری فرایند ها و خدمات شهرداری ، لزوم تدوین 
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رویکردی یکپارچه و جامع که و با مطلوب با محوریت فناوری طالعات  ت موجود به وضعیتتحول از وضعیمشخص با هدف  

ماید و سپس به صورت مداوم توسعه و ن ها و عناصر مختلف سازمان)سیستم( را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیلجنبه

 مری بدیهی و ناگزیر است .گردد ارسانی بروز

اری فناوری خدمت ( تدوین معم 1000حوزه و  52)نزدیک به  ات شهرداری شیرازلیکن با توجه به تنوع و گستردگی خدم

ه زی و پیادستندسااطالعات منطبق بر فرایند های کسب و کار و خدمات شهرداری امری پیچیده و چالش برانگیز می باشد و م

منجر به  د فوقنسنابراین تدوین در سطح شهرداری شیراز مستلزم هزینه و زمان زیادی خواهد بود ب سازی معماری سازمانی

روژه پقالب  اتخاذ تصمیم تهیه مستند معماری سازمانی به صورت حوزه ای و سپس یکپارچه سازی مستندات تهیه شده در

 مجزا گردید.

 طرح بوده است.بدین ترتیب موارد زیر نیز از نتایج ارزنده اجرای این 

 کارکردی هایبلوک و سازمانی واحدهای شناسایی  

 سازمانی و فرآیندی نکال مشکالت ناساییش 

 های اصلی هر یک از اداراتتعریف مأموریت 

 های تعریف شدهپیشنهاد تنظیمات ساختاری جهت پوشش کامل کلیه ماموریت  

 مانند دسترس در فرآیندی هایچارچوب از استفاده با) سازمان فعلی فرآیندهای در بهبود و مستندسازی 

APQC مرتبط ردهایاستاندا و تجارب و) 

 فرآیندها عملکردی هایشاخص تعیین 

 شده طراحی تعیین کارکردهای واحدها مبتنی بر فرآیندهای 

 

 یآت شنهاداتیپ

 معماری  یکی از مهمترین مالحظات  در تهیه مستندبررسی های صورت گرفته گذشته و تجارب سنوات  بر اساس

ه سازی چرخ ل پیادهفناوری اطالعات و ارتباطات در وهله اوسازی و پیاده معماری فوق در شهرداری شیراز و سازمان 

ستند شده و می باشد در این راستا الزامی است فرایندهای سازمانی به طور شفاف م  (BPM)مدیریت فرایندها 

 در بدو پایش و به روز رسانی گردند لذا ضروری استذاری گردند و  بر اساس شاخص های مذکور سپس شاخص گ

یید وجه به تاتست با دیریت فرایندهای کسب و کار در دستور کار سازمان فاوا قرار گیرد) الزم به ذکر اامر پروژه م

ر راتور کار قدر دس با پیمانکار ذی صالح مدیریت ارشد سازمان فاوا بازنگری فرایندهای سازمانی طی قرارداد مشاور

 دارد(.

  در مرحله بعد پیاده سازی فرایند های سازمانی درBPMS ی می باشد تا از الزامات پیاده سازی معماری سازمان

در همین  ل گرددبواسطه سامانه فوق یکپارچگی در سامانه های نرم افزاری و فرایندهای کاری و خدماتی فاوا حاص

زار فادر نرم   سازمانی پیاده سازی فرایندهای نمونه، کار  و کسب الب قرارداد بازنگری مدیریت فرایند هایراستا در ق

 مد نظر می باشد.ویژوال پارادایم 

  ت ه سیاسببه نظر می رسد بازنگری کلی در معماری و تکنولوژی سامانه های موجود شهرداری شیراز با توجه

 SOEمت و حرکت به س می باشدفرایندی ارائه خدمات ضروری  پشتیبانی از مدلیکپارچه سازی سامانه ها و 

 . تیبانی از ارائه خدمات شهرداری خواهد بود )سازمان سرویس گرا( از ضروریات پش
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