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 هدف . ١
 

هاي  راي استفاده كاركنان پروژه     هدف از تهيه اين جزوه، آموزش مفاهيم و روشهاي پايه ب                  
ريزي  اصول، مفاهيم، مراحل و روشهاي برنامه          .  باشد ميريزي استراتژيك اطالعات       برنامه

 .  با ذكر مثالهاي متعددي تشريح شده است(ISP)استراتژيك اطالعات 
 
 
 دامنه كاربرد. ٢
 

ه شده است و جزو اسناد      مطالب ذكر شده در اين جزوه صرفا به منظور استفاده آموزشي داخلي تهي            
 .باشد ها نمي آور پروژه رسمي و الزام
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 منابع و مراجع. ٣
 

 : در تدوين اين جزوه از منابع و مراجع زير استفاده شده است
 

• Barker R., CASE*METHOD Tasks and Deliverables, Addison–
Wesley, 1990 

 
• Martin, J. , Information Engineering, Book II: Planning and 

Analysis, Prntice-Hall, 1990 
 
هاي  يافته طراحي سيستم    تحليل روشهاي ساخت   آقا، رضا كرمي، مهرداد وفا،       )  هما(زهرا •

اطالعاتي و تعيين الگوي مناسب در طراحي نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرايي               
ات توسعه    موسسه تحقيق    -، ويرايش نهايي     )  گزارش نهايي (جمهوري اسالمي ايران       

 ١٣٧٨احسان ، آذرماه 
 
پردازي  ، شركت داده     (BSP) هاي اطالعاتي    ريزي سيستم  راهنماي برنامه نرگس مينا،    •

 ١٣٧٧ايران، 
 

.  برگزيده شده است   واژگان پروژه واژگان و اصطالحات فني به كار رفته در سند حاضر، از نشريه              
توان به سند ياد شده       ها، مي  ر اين واژه  براي دستيابي به تعاريف، مفاهيم و ساير برابرهاي ديگ           

 . مراجعه نمود
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٤ .ISP چيست؟  
پردازان   و نظريه   (IE) جيمز مارتين كه خود از طراحان اصلي متدولوژي مهندسي اطالعات                 

 : را چنين تعريف كرده استISPهاي اطالعاتي است،  تاثيرگذار سيستم
 

ISP: Information Strategic Planning  ريزي استراتژيك اطالعات برنامه

معماري ،  معماري اطالعات هاي اطالعاتي يك سازمان كه در آن           اي در توسعه سيستم     مرحله
هاي اطالعاتي    آنها مشخص شده و برمبناي آن سيستم          معماري فني  و   هاي اطالعاتي  سيستم

 .يابد سازمان توسعه مي

 
عاتي در سازمانها تا كنون سه مرحله        هاي اطال  در توضيح اين تعريف بايد گفت كه توسعه سيستم         

 :تاريخي را پشت سرگذاشته است
 

 هاي اطالعاتي متمركز سيستم: نسل اول
هاي اطالعاتي و اطالعات مورد نياز همه واحدها در          در آغاز استفاده سازمانها از كامپيوترها، سيستم      

ات كامپيوتري ناميده   يك واحد مركزي كه معموال واحد خدمات ماشيني، واحد كامپيوتر، يا خدم             
واسطه اين واحد    شد، متمركز بود و همه كاركنان سازمان براي رفع نيازهاي خود ناگزير بودند به              مي

 .ها دسترسي يابند مركزي به اطالعات و سيستم
 

Data

Mainframe
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 :اشكال اين مدل اين بود كه

ا واسطه و معموال به سختي صورت          كنندگان به اطالعات مورد نياز ب         دسترسي استفاده  •
 .گرفت مي

 .شد نياز واحدهاي سازماني براي اطالعات بدرستي شناسايي و ارضا نمي •

 .افزارهاي الزم معموال بسيار گران و پرهزينه بود افزارها و نرم سخت •

 .شد و جوابگوي نيازهاي مديران نبود ها، براي استفاده عملياتي تهيه مي اكثر سيستم •

 پردازش اطالعات معموال قدرت بسياري براي كنترل تصميمات سازماني              واحد مركزي  •
 .داشت

 
 هاي اطالعاتي پراكنده سيستم: نسل دوم

در .  وجود آمد   الگوي ديگري در سازمانها به      (PC)پس از پيدايش و رواج كامپيوترهاي شخصي         
ازها و امكانات خود    بسته به ني  )  و گاه هر يك از كاركنان يا مديران        (اين مدل هر واحد سازماني       

به همين دليل مركزيت اطالعات و      .  كرد  و پايگاه اطالعاتي مورد نياز خود مي         اقدام به تهيه سيستم   
هاي اطالعاتي كوچك، پراكنده، نامرتبط و          ها از بين رفته و سازمانها آكنده از سيستم              سيستم

 .شداي  جزيرهاصطالحاًً 

 

Da
ta1

PC

Dat
a1

PC

Dat
a1

PC

 



 

  ISP مفاهيم پايه  
 ٧ 

 
 :از آن جمله. اي بود و نيز به نوبه خود داراي اشكاالت عمدهاين الگ

 .ها بين واحدهاي مختلف سازماني وجود نداشت امكان اشتراك اطالعات و سيستم •

 .ها و تشكيل پايگاههاي اطالعاتي وجود نداشت استانداردهاي واحدي براي توسعه سيستم •

وجود آمده و باعث صرف       به  و تكرار اطالعات در سازمان     (redunancy)پديده افزونگي    •
 .شد هاي اضافي براي توليد و نگهداري اطالعات همسان مي هزينه

 .رفت كنترل مركزي بر اطالعات و امنيت آنها از ميان مي •

 .هدف و غيراقتصادي بود هاي اطالعاتي بي گذاري بر روي سيستم سرمايه •

 .ي سازماني نبودها و اطالعات نگهداري شده در خدمت اهداف و استراتژيها سيستم •

 . ها بسيار پرهزينه و مشكل بود نگهداري سيستم •
 

 هاي اطالعاتي يكپارچه سيستم: نسل سوم
 كه به   (integrated IS)هاي اطالعاتي يكپارچه     براي رفع اشكاالت دو الگوي قبلي، مدل سيستم        

وجود  ود، به ش  نيز تاميده مي   MISهاي    يا به غلط سيستم    (total systems)هاي جامع    نام سيستم 
در اين الگو اطالعات سازمان از نطر مفهومي و منطقي متمركز و از نظر فيزيكي پراكنده است،                 .  آمد

 به  (application)تواند از طريق يك برنامه كاربردي         و هر واحد سازماني بسته به نياز خود مي         
 .پايگاه اطالعات يكپارچه سازمان دسترسي يافته و از آن استفاده كند
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Data
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توان به موارد زير     اين الگو در مقايسه با دو الگوي قبلي داراي مزايايي است كه از آن جمله مي                   

 :اشاره كرد

 .شود جامعيت و يكپارچگي اطالعات در سطح سازمان حفظ مي •

وجود استانداردها و ابزارهاي يكسان در كل سازمان امكان اشتراك اطالعات و منابع                    •
 .سازد طالعاتي را فراهم ميا

عليرغم يكپارچگي اطالعات در سطح مفهومي و منطقي، امكان استفاده از سخت افزارهاي               •
 . شود متنوع در شبكه سازمان فراهم مي

 .يابد به دليل حذف افزونگي، هزينه كل مديريت اطالعات كاهش مي •

، براي مديريت سازمان    هاي اطالعاتي  ريزي متمركز سيستم   گذاري  و برنامه    امكان سياست  •
هاي اطالعاتي را در خدمت اهداف و           توان سيستم  و به اين ترتيب مي      .  شود فراهم مي 

 .استراتژيهاي سازماني بكارگرفت

 و ربانهاي   SQLتواند با استفاده از ابزارهاي استانداردي مانند زبان           هر واحد سازماني مي    •
 .سرعت و سهولت استخراج نمايد ه اطالعات مورد نياز خود را ب4GLافزار  توسعه نرم

 
سازمانهاي مختلف اداري ، تجاري و صنعتي به طور روزافزوني با نيازهاي اطالعاتي داخلي و                    

هاي عملياتي منفرد و نامرتبط، بيش       شوند كه برآورده كردن آنها با تهيه سيستم         رو مي  خارجي روبه 
طلبد و يكي از اين        سازماني مي حلهاي   مشكالت سازماني ، راه    .  گردد   از پيش غيرممكن مي    

مشكالت سازماني در دوران جديد،  نياز فزاينده و همگاني به اطالعات در درون و بيرون                         
تنها )  هاي يكپارچه سازماني   سيستم(طراحي و تهيه سيستم هاي جامع اطالعاتي           .  سازمانهاست  

.  درون سازمانها ممكن سازد    تواند استفاده بهينه از منابع مشترك اطالعاتي را         حلي است كه مي    راه
 : هايي، مراحل زير بايد طي شود براي دستيابي به چنين سيستم

سنجي، تدوين برنامه استراتژي اطالعاتي،      شامل مطالعات راهبردي، امكان     :  ريزي مرحله برنامه  •
 و تعيين پروژه هاي بعدي 

 مه كالن شامل تحليل و طراحي زيرسيستم هاي تعيين شده در برنا : مرحله طراحي •

 شامل تهيه ، آزمون و اجراي زيرسيستم ها  : مرحله پياده سازي •

 شامل نگهداري و ارتقاي مستمر زيرسيستم ها  : برداري مرحله بهره •

با توجه به هزينه و زمان قابل مالحظه اي كه معموالً بايد براي دستيابي به يك سيستم جامع در                       
شود،  ريزي كالن كار در آن انجام مي       ل كه برنامه  سازمان صرف شود ، اهميت و حساسيت مرحله او        

 .گردد آشكار مي
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  ISPمزاياي . ٥
 

مديريت را علم استفاده بهينه از منابع براي دستيابي به اهداف سازمان دانسته اند، و هر چه اين                       
 ها، روشها و فنون موردنياز براي مديريت منابع ، از            تر و دورنگرتر باشد، نظريه      اهداف درازمدت 

گرايش بيشتري  )   راهبردي(هدايت و راهبري امور روزمره دورتر شده و به مديريت استراتژيك               
به بيان ديگر، مديريت استراتژيك سازمان در گروي تدوين راهبردها ، سياست ها و                   .  يابد   مي

 . هاي كالن در جهت تامين و استفاده بهينه از منابع سازماني است  برنامه
 

 گونه اطالعات و ارتباطات در عصرما ، توجه روز افزوني را به اهميت نقش               رشد و گسترش انفجار   
) استراتژيك(ريزي راهبردي    اطالعات در مديريت نوين سبب گشته و از سوي ديگر رويكرد برنامه           

اين رويكرد مبتني   .  ها پديد آورده است      اطالعات را در مرز ميان علوم مديريت و مهندسي سيستم          
 : بر اصول زير است 

 
 . است ) Enterprise Resource(اطالعات، يك منبع سازماني  -١

همچون هر منبع سازماني ديگر ، اطالعات نيز بايد در سطح سازمان به اشتراك گذاشته                  -٢
 )Enterprise-wide Information sharing.     (شود 

 توليد، انباشت ، توزيع و مصرف اطالعات در سطح سازمان بايد مبتني بريك برنامه                    -٣
 . باشد ) Strategic Plan(راهبردي    

استفاده بهينه از اطالعات به عنوان يك منبع سازماني ، با معيار توانايي برآورده كردن                    -٤
 . شود  نيازها و كمك به دستيابي به اهداف سازماني در سطوح مختلف ، سنجيده مي

 
هر سازمان ، هم از نظر      اهداف  .  هدفمند است   )  سيستم  (توضيح آنكه هر سازماني ، يك مجموعه        

از نظر زماني،   .  زماني و هم به لحاظ رده هاي تشكيالتي ، داراي سطوح و مراتب مختلفي است                   
سطح بندي اهداف   .  اهداف سازمان به اهداف دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت تقسيم ميشوند               

 مي آورد كه گاهي از آنها       در رده هاي تشكيالتي نيز سلسله مراتبي از اهداف كالن تا جزيي را پديد             
هنگامي .  شود   تعبير مي )  objectives(و اهداف    )  goals(، آماجها    )  mission(به رسالت    

توان مديريت يك سازمان را كارا و هدفمند به شمار آورد كه نحوه توليد و مصرف هر منبع                       مي
طبق يك طرح يا برنامه      .  )  .  .  اعتبارات مالي ، دارائيها ، نيروي انساني ، مواد اوليه و               (سازماني  

 . راهبردي ، در خدمت نيل به اهداف سازمان ، طراحي شده باشد 
 



 

  ISP مفاهيم پايه  
 ١٠ 

اطالعات توليد شده ، انباشته شده و يا توزيع شده در            .  اطالعات نيز از اين قاعده مستثني نيست         
 بديهي است .  درون يا بيرون سازمان بايد در جهت دستيابي به اهداف سازمان طراحي شده باشد                 

اي كه ارتباط اطالعات را با اهداف سازمان           يعني تهيه برنامه  (  ريزي راهبردي اطالعات     كه برنامه 
، فعاليتي نيست كه اين يا آن واحد سازماني ، به صورت مستقل و تنها با توجه به                  )  سازد   روشن مي 

الن سازماني و   ريزي فعاليتي است در سطح ك       اين برنامه .  نيازهاي ويژه خود ، بتوانند انجام دهند       
سازي ، همسوكردن و متعادل ساختن نيازهاي همه واحدهاي سازماني با                   هدف آن هماهنگ   

 . اطالعات توليد شده است 
 

هاي  نگر توسعه سيستم   كه در همه متدلوژي هاي سازمان     )  ISP(  برنامه ريزي استراتژيك اطالعات     
ستم هاي اطالعاتي پراكنده  تاكيد دارند ،        اطالعاتي، بر انجام آن قبل از تهيه و يا يكپارچه سازي سي           

 :شماريم ويژگيها و  امتيازاتي دارد كه برخي از آنها را به اختصار  برمي
 

به عنوان يك منبع    (ريزي استراتژيك اطالعات با روشن ساختن نقش و جايگاه اطالعات            برنامه •
عاتي را در نظام     در برآورده كردن اهداف سازمان، اطالعات و سيستم هاي اطال             )  سازماني

 . راهبردهاي سازماني ادغام مي كند 

ريزي استراتژيك اطالعات به جاي توجه به سيستم هاي عملياتي ، كه براي رفع نيازهاي                 برنامه •
شوند ، طراحي پايگاههاي اطالعاتي را در كانون           عملياتي اين يا آن واحد سازماني تهيه مي         

ارچوب پايدارتري براي نظام اطالعاتي سازمان       دهد و به اين ترتيب چه       توجه خود قرار مي    
 . فراهم مي آورد 

ريزي استراتژيك اطالعات با ادغام و يكپارچه سازي بانكها ي اطالعاتي پراكنده و متفرق               برنامه •
و اتالف اطالعات را كاهش      )  redunancy(  در پايگاههاي داده مركزي سازمان ، افزونگي          

از اينرو تهيه و اجراي برنامه       .  كند   و مديريت را كم مي     داده و هزينه هاي سربار اطالعات         
هاي سازمان   استراتژي اطالعاتي ، گامي است در جهت افزايش كارايي و بازده اقتصادي فعاليت            

 . 

در تهيه يك برنامه استراتژي اطالعاتي ، هدف مديريت منابع اطالعاتي است نه مديريت                      •
تغييرات سريع فناوري اطالعات، سازمان چهارچوب      به همين دليل با     )  .  تكنولوژي  (  فناوري  

 . كند  هاي اطالعاتي خود را حفظ مي

هاي  ها و پايگاه   پس از تدوين برنامه استراتژي اطالعاتي ، نقشه و طرح اجرايي گسترش سيستم             •
در نتيجه سمت و سوي      .  اطالعاتي مشخص شده و به تائيد مديريت ارشد سازمان مي رسد            

 .  ي سازمان نسبتاً از تغييرات سريع مديريتي و تشكيالتي ، مستقل مي شودگسترش نظام اطالعات
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است و  )  requirement-oriented(برنامه ريزي استراتژي اطالعاتي ، يك رويكرد نيازمدار           •
 . كند از توليد ، انباشت و توزيع اطالعات بي مصرف يا كم مصرف ، تا حد زيادي جلوگيري مي

گيري از فناوري هاي پيشرفته در زمينه        اتژي اطالعاتي شناخت و بهره    يكي از وجوه برنامه استر     •
گيري از دستاوردهاي    سازماني كه به تحوالت سريع فناوري اطالعات و بهره         .  اطالعات است   

از .  افتد آن بي اعتنا باشد ، بسرعت از گردونه در عرصه توليد و مصرف اطالعات عقب مي                   
برنامه به همه دستاوردهاي تكنولوژيك جديد ، به هرج و          سوي ديگر، رويكرد شتابزده و بدون       

يكي از كاركردهاي برنامه استراتژي      .  مرج و ناهماهنگي منابع اطالعاتي سازمان مي انجامد           
اطالعاتي سازمان ، يافتن راه حل مناسب براي گسترش خدمات انفورماتيك سازمان است كه                

 . از نوآوريها برقرار كند حد تعادلي ميان پايداري ابزارها و بهره گيري 

يكي از بزرگترين مشكالت سازمانها گسترده در زمينه اطالعات ، ناهماهنگي منابع اطالعاتي                 •
برنامه استراتژي اطالعاتي با    .  موجود و دشواري ارتباط و انتقال اطالعات در بين منابع است              

 و ارتباط اطالعات فراهم     تعيين محيط و استانداردهاي مشترك در سازمان ، بستري براي انتقال          
 . مي آورد 

 
 ريزي استراتژيك اطالعات   مجموعه ويژگيها و امتيازات ياد شده ، ضرورت و اهميت انجام برنامه            

ISP را، به عنوان پايه همه پروژه هاي آينده در زمينه IT كامالً آشكار مي سازد . 
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٦ .ISP چه چيزي نيست؟  

 
ريزي استراتژيك اطالعات به طور اخص در        به طور اعم و برنامه    به دليل آنكه مديريت استراتژيك      

هاي مرتبط اشتباه     با ساير فعاليت   ISPهاي   سازمانهاي ما چندان شناخته شده نيست، اغلب پروژه        
 : عبارتند ازISPبرخي از پندارهاي غلط رايج در باره . شود مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي جامع سازماني است، ولي بايد توجه داشت كه            سيستماي الزم در تهيه        مرحله ISPهر چند   
فرآورده .  فرق دارد )  گيرد كه در مرحله بعد صورت مي      (هاي اطالعاتي     با تهيه سيستم   ISPپروژه  

ISPها هاي اطالعاتي است، نه خود اين سيستم  برنامه توسعه سيستم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISP =  سيستم جامع 
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ISP ازماني  ريزي استراتژيك س    برنامه(Business Strategic Planning)    هم نيست، هرچند 
در هر . توان با وروديهاي معتبرتري آغاز كرد   را مي  ISPاگر استراتژي سازماني مشخص شده باشد،       
در پيوند با استراتژي     ( تعيين استراتژي اطالعاتي      ISPصورت بايد در نظر داشت كه هدف از            

 .زمانياست و نه تعيين استراتژي سا) سازمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود  هدف از فعاليتهايي كه در سازمانها براي بهبود و اصالح روشها و سيستمهاي عملياتي انجام مي               
شود، بهبود    و يا عناوين مشابه شناخته مي        BPR   ، Re-engineeringو معموال تحت عنوان      

 ISPدر يك پروژه    .   است مكانيزمها و روشهاي انجام كار، از نظر سرعت، دقت، هزينه يا كارايي             
گيرد، و بهيود    اصوال جزئيات روشها و مكانيزمهاي انجام وظايف سازماني مورد توجه قرار نمي               

 .باشد ها جزء اهداف پروژه نمي روشها و سيستم
 

 
 
 

ISP =  استراتژي سازماني 

 
 
 

ISP =  بهبود روشها 
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هاي  شوند كه درخواست براي تهيه سيستم        معموال زماني در سازمانها مطرح مي       ISPهاي    پروژه
به همين دليل مديراني كه نياز شديدي       .  عاتي در واحدهاي مختلف سازماني فزوني گرفته باشد       اطال

هاي   را مانعي براي تهيه سريع سيستم       ISPكنند، انجام پروژه     هاي اطالعاتي احساس مي    به سيستم 
  اين است كه   ISPهرچند توصيه مجريان پروژه     .  اين تصور اشتباه است   .  پندارند مورد نياز خود مي   

هاي اطالعاتي بايد بر مبناي يك طرح و برنامه استراتژيك صورت گيرد، اما اين بدان                توسعه سيستم 
هاي اطالعاتي، ناديده انگاشته شود،       معنا نيست كه نيازهاي فوري و اضطراري سازمان به سيستم           

 را به همراه    هاي بعدي  كاري  خطر دوباره  ISPها قبل از ارائه نتايج       اي از سيستم   حتي اگر تهيه پاره   
فوريت تهيه شوند، بر عهده        بايد به )  ها(گيري در مورد اينكه كدام سيستم         تصميم.  داشته باشد 

 .مديريت ارشد سازمان است
 

 
 

ISP    باعث تاخير در تهيه
 !شودها ميسيستم
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 سازمان و اهداف آن . ٧

 بپردازيم، الزمست با برخي از مفاهيم مقدماتي مديريت              ISPپيش از آنكه به روش اجراي          
يم منظور از سازمان چيست؟ سازمان كه ما آن را در مقابل                نخست ببين .  استراتژيك آشنا شويم  

ها  خود اين واژه   (بريم   مي  بكار    Corporation يا    Organization يا    Enterpriseهاي   واژه
، به هرگونه نهاد دائمي اجتماعي،        )گذريم تفاوتهاي مختصري با هم دارند كه فعال از آنها مي              

. شود، كه براي انجام يك يا چند ماموريت ايجاد شده باشد           يگفته م ....  اقتصادي، نظامي، آموزشي و     
يا بخشي  )  وزارت كشور، كارخانه ايران خودرو، دانشگاه شيراز       (سازمان ممكن است مستقل باشد      

معاونت عمراني وزارت كشور، واحد خدمات پس از فروش ايران خودرو،            (از يك سازمان بزرگتر     
 كدام بخش از     ISPاين است كه در حوزه كاري پروژه          مهم  ).  دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز    

 .سازمان مورد نظر باشد
 

Enterprise  سازمان

هر نهادي كه براي انجام يك يا چند ماموريت و تحقق يك يا چند هدف ايجاد شده باشد،                        
 .شود سازمان ناميده مي

 
 

يك بخشي از وظايف    شود كه هر     هر سازمان معموال به چندين واحد يا بخش جداگانه تقسيم مي           
 يا  (Business Unit)  واحد سازماني هر كدام از اين بخشها را يك        .  دهند كل سازمان را انجام مي    

ارتباط واحدهاي سازماني با هم، سلسله مراتبي است، يعني هر واحد              .  نامند  مي BUبه اختصار   
اين ارتباط را با استفاده     ).  تر پايين(دارد و يك يا چند واحد تابعه        )  باالتر(سازماني يك واحد متبوع     

 معروف است، نشان    (Organization Chart)  نمودار تشكيالتي از يك نمودار درختي كه به        
 .دهند مي
 
 
 
 

 شهردار

عمراني-معاونت فني مالي-معاونت اداري   معاونت اجتماعي 

  فنيمديريت مديريت عمراني
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اهداف يك سازمان همه در يك سطح        .  شود هر سازمان براي تحقق يك يا چند هدف ايجاد مي           
ارتباط بين اهداف سازمان نير      .  دتر از بقيه هستن    برخي از اهداف اصلي، درازمدت و مهم       .  نيستند
 آن  (Mission)  ماموريتباالترين و مهمترين هدف يا وظيفه يك سازمان را           .  مراتبي است  سلسه

 .به عبارت ديگر ماموريت يك سازمان، همان علت وجودي آن سازمان است. نامند سازمان مي

 :از ماموريت سازمانها) فرضي(هاي زير مثالهايي است  نمونه
 

 سازمان تماموري

هاي پژوهشي و  تربيت نيروي متخصص براي انجام فعاليت
 اجرايي در كشور

 دانشگاه تهران

گسترش امكانات ورزشي در كشور و فراهم نمودن دسترسي 
 همگان به اين امكانات

 سازمان تربيت بدني

 كارخانه كفش ملي توليد انبوه و صادرات كفش و مصنوعات چرمي

 قوانين و مقررات موضوعه در برقراري امنيت و اجراي
 كشور

 نيروي انتظامي

  
تري هستند   شود كه در مرتبه پايين     ماموريت سازمان، منجر به تعريف اهداف و وظايف ديگري مي          

تر اهداف   اهداف كالن و اهداف كمي سازمان مراتب پايين         .  و يا كليت و عموميت كمتري دارند       
 :دهند سازماني را تشكيل مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يك توصيف عمومي و كلي در مورد سمت و سوي حركت            (Objective)   هدف كالن منظور ار   
شود و ميزان تحقق اين اهداف را         براي اهداف كالن زمان دقيق تعيين نمي       .  سازمان در آينده است   

 ماموريت

اهداف كالن

اهداف كمي
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 .صورت كمي محاسبه كرد توان به نمي

. صوصي متحقق شود   موقعيت يا شاخص مشخصي است كه بايد در زمان بخ           (Goal)  هدف كمي 
صورت كمي سنجش پذير     برخالف اهداف كالن، اهداف كمي بايد داراي زمان تحقق مشخص و به           

 .باشند

ها و طرحهاي مشخص براي تحقق اين اهداف         اي از اهداف كالن، اهداف كمي و سياست        مجموعه
 .گويند  سازمان مياستراتژيرا ) معموال درازمدت(در يك دوره زماني 

 : از سلسله مراتب اهداف يك سازمان است) فرضي(ير مثالهايي هاي ز نمونه
 
 

 سازمان سازمان اتوبوسراني

حمل و نقل شهروندان در مسيرهاي داخل شهري 
 به وسيله ناوگان اتوبوسهاي شهري

 ماموريت

 استراتژي بهبود الگوي مسيرهاي اتوبوسراني

 هدف كالن سودآور كردن مسيرهاي اتوبوسراني

 ي با درصد اشغال صندلي كمتر از حذف مسيرها

 ١٣٨٠تا پايان سال % ٣٠
 هدف كمي

 
 :توان استفاده كرد براي شناخت اهداف و سياستهاي يك سازمان ار منابع رير مي

 ...)قانون تشكيل، اساسنامه، (مستندات قانوني كه منجر به تشكيل سازمان شده است  •

هاي دولت، تصميمات    نامه جلس، آيين مصوبات م (مصوبات قانوني ناظر بر عملكرد سازمان        •
 ...)مجمع يا هيئت مديره شركتها، 

 مصاحبه با مديريت ارشد سازمان •

 ساير مدارك و مستندات مرتبط •
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  (CSF)عوامل عمده موفقيت . ٨
يكي ديگر از مباحثي كه آشنايي با آن براي شناخت استراتژيها و سياستهاي سازمان اهميت دارد،                   

=     يا عامل تعيين كننده موفقيت              (عامل عمده موفقيت   يك  .  استعوامل عمده موفقيت      
Critical Success Factor    (      كه به اختصارCSF  اي  شود، نتيجه، رويداد يا حوزه       ناميده مي

 .است كه موفقيت در آن، در تحقق اهداف سازمان تاثير قطعي دارد

كنند كه   كنند، يعني مشخص مي    عيين مي عوامل عمده موفقيت نيازهاي اطالعاتي مديران سازمان را ت        
اگر سازمان بخواهد در دستيابي به اهدافش موفق باشد، مديران سازمان بايد به چه اطالعاتي                      

 .هاي اطالعاتي مورد نياز سازمان را تعيين كرد توان سيستم از اين مطلب مي. دسترسي داشته باشند

 :ازمانهاست هاي برخي سCSFاز ) فرضي(هاي زير مثالهايي  نمونه
 
 

CSF سازمان 

 پذيرش دانشجويان مستعد •

 جذب استادان  •

 هاي جاري دانشگاه  هزينه •
 

 دانشگاه تهران

 تبليغ براي همگاني كردن ورزش •

 المللي موفقيت در مسابقات بين •

 ساخت و بهسازي ورزشگاههاي عمومي  •
 

 سازمان تربيت بدني

 بهبود كيفيت محصوالت •

 تنوع محصوالت •

 خلي  گسترش بازار دا •
 

 كارخانه كفش ملي

 تصوير نيرو در اذهان عمومي •

 انظباط پرسنل •

 نوسازي وسايل و روشها   •
 

 نيروي انتظامي
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 وظايف سازماني. ٩
هر سازماني برحسب ماموريت و اهداف خود، داراي وظايف ثابتي است كه براي انجام آنها ايجاد                  

 سازمان  (Business Function)  اين وظايف ثابت و تكرارشونده را وظايف كاري        .  شده است 
مراتبي دارند و براي      وظايف كاري در يك سازمان ساختاري سلسله        )  BUبه اختصار   .  (نامند مي

شود، كه ترجمه     استفاده مي  نمودار پايگاني وظايف  نمايش آنها معموال از يك نمودار درختي به نام          
 .گويند  ميFHD  است، و به اختصار به آنFunction Hierarchy Diagramعبارت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سطوح . كنند وظايف كاري در سطوح مختلف را معموال با اصطالحات خاصي از يكديگر متمايز مي      
 :اوليه وظايف عبارتند از

منظور باالترين سطح وظايف سازماني است كه         :  (Functional Area)   حوزه كاري  •
 ...امور مالي، امور اداري، امور فني، : مثال. كند بندي كلي وظايف سازمان را تعيين مي تقسيم

هر .  هريك از وظايف فرعي يك حوزه كاري، يك وظيفه است             :  (Function)    وظيفه •
حسابداري حقوق و   :  مثال.  شود وظيفه، براي انجام بخشي از ماموريت سازمان طراحي مي         

 ....دستمزد، خريد، 
فرآيندها .  نامند ه را فرآيند مي    اي از فعاليتهاي تكرارشوند     مجموعه  :  (Process)  فرآيند •

: مثال.  توان تعيين كرد   ورودي و خروجي مشخص دارند و نقطه شروع و پايان آنها را مي              
 ...تنظيم ليست حقوق، صدور چك، 

به اين منظور بايد از كاركنان      .  گيرد  معموال سطوح باالي وظايف كاري مورد توجه قرار مي         ISPدر  
 (.what is done, not how). كنند ه آنكه چگونه كار ميكنند، ن چكار ميسازمان پرسيد 

 

 امور مالي

حسابداري حقوق و دستمزد  حسابداري اموال دريافت و پرداخت

 تنظيم ليست حقوق تنظيم ليست بيمه
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 موضوعات اطالعاتي. ١٠
  شناسايي شده و مدلسازي گردد، اطالعاتي است          ISPهاي سازمان كه بايد در       يكي ديگر از جنبه   

اي از   در هر اداره، دفتر، شركت يا فروشگاهي معموال مجموعه          .  شود كه در سازمان نگهداري مي     
هدف از  .  شود نگهداري مي ...  ها و     ها، فايلهاي كامپيوتر، تصاوير و نقشه         ، پرونده فرمها، دفاتر 

گر بايد اين     تحليل.  نگهداري اين مدارك، نگهداري اطالعاتي است كه در آنها موجود است                
-مدلسازي هستنده شود كه به روش      به اين منظور از روشي استفاده مي      .  اطالعات را شناسايي كند   

 . استهستندهمفهوم اصلي در اين روش، مفهوم . (ER-Modelling)ت معروف اسروابط 

 
Entity  هستنده

شود، يا بايد    آوري مي  هر شخص، مكان، شي، مفهوم يا رويدادي كه اطالعات آن در سازمان جمع            
 .شود آوري شود، يك هستنده ناميده مي جمع

 
 :ندهاي سازمانهاي مختلف هست هاي زير مثالهايي از هستنده نمونه

  ....- دانشكده - گروه - امتحان - درس - رشته - كالس - استاد -دانشجو: در يك دانشگاه

  ....-كننده   تامين- قطعه - نوبت توليد - محصول - بخش -كارگر : در يك كارخانه توليدي

  ....- شماره نشريه - نشريه - موضوع - امانت - عضو -كتاب : در يك كتابخانه

ها يكي از مهمترين     ي موجود در يك سازمان و تعيين روابط بين اين هستنده            ها تشخيص هستنده 
 كه در آن    ERDحاصل اين كار، نموداري است به نام         .  مراحل تحليل و مدلسازي سازماني است     

 .شود ها و روابط آنها با يكديگر نمايش داده مي هستنده
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شماره دانشجويي
نام

نام خانوادگي
سال تولد
سال ورود

دانشجو

آد
عنوان

رشته

تحصيل
مي آند

عنوان
نشاني

دانشكده

شماره پرسنلي
نام

نام خانوادگي
مدرك تحصيلي

سابقه

استاد

آد
عنوان

درس

سال
نيمسال

ترم

ارائه
مي شود

عضو هيئت
علمي

تدريس
مي آند

ثبت نام آرده
است

ارائه
مي شود

شامل

درس مي دهد

 
 
 

 :ها توجه كرد ها بايد به اين نكته م شناسايي هستندههنگا

 .ها هستند اسناد، هستنده نيستند، بلكه حاوي اطالعات مربوط به هستنده •

 هستنده  رئيس دانشگاه به عنوان مثال     .  هر هستنده بايد بيش از يك مصداق داشته باشد            •
 . ممكن است به عنوان يك هستنده شناسايي شودرئيس دانشكدهنيست، ولي 

اي مشخص   طور يگانه  باشد كه هر مصداق آن را به      )  يا صفاتي (هر هستنده بايد داراي صفت       •
 .و متمايز كند

موضوع ها   به اين هستنده  .  شوند هاي سازمان دز سطح كلي و كالن شناسايي مي            هستنده ISPدر  
هر موضوع اطالعاتي ممكن است خود شامل چند          .  گويند  هم مي  (Data Subject)اطالعاتي  

 .ستنده باشده



 

  ISP مفاهيم پايه  
 ٢٢ 

 ISPمراحل . ١١
.  را مرور كنيم   ISPتوانيم مراحل انجام يك پروژه         آشنا شديم، مي   ISPحال كه با مفاهيم ابتدايي       

 :شود هاي زير انجام مي  براي توليد فرآوردهISPهر پروژه 

 ) هاCSFماموريت، اهداف، مسائل و مشكالت، (تحليل استراتژيك  •

 تحليل تكنولوژي •

 )يفوظا(مدل كاري  •

 مدل اطالعاتي •

 معماري اطالعات •

 هاي اطالعاتي معماري سيستم •

 هاي اطالعاتي برنامه اجرايي توسعه سيستم •
 

 :شود براي دستيابي به اين نتايج مراحل زير طي مي

 آمادگي : مرحله صفر 
هاي  فعاليت.  شود   عمليات عمومي براي آماده سازي محيط و آغاز پروژه در اين مرحله انجام مي               

 : آن عبارتست از فرعي 

 تعيين و تامين و تخصيص منابع اوليه  •

 تدوين متدولوژي تفصيلي پروژه  •

 برنامه ريزي زماني اجراي مرحله  •

 بر پا سازي و تجهيز كارگاه  •

  آموزشي براي اعضاي تيم –برگزاري جلسات توجيهي  •

 :هاي قابل تحويل در پايان اين مرحله عبارتند از فرآورده

 ي پروژهسند توصيف متدولوژ .١

ها و اختيارات هر يك از       طرح سازمان اجرايي پروژه شامل شرح وظايف، مسئوليت         .٢
 عناصر پروژه

 طرح تضمين كيفيت پروژه .٣

نامه پروژه، فرمهاي استاندارد،      استانداردهاي پروژه شامل استاندارد نامگذاري، واژه        .٤
 نامه مستندسازي، نمونه فرمهاي گزارش پيشرفت كار شيوه

در سه سطح    (ها   شونده، پرسشنامه  ها شامل فهرست افراد مصاحبه       برنامه مصاحبه  .٥
 ها و برنامه زماني مصاحبه) مديران ارشد، مديران مياني و كاركنان عملياتي



 

  ISP مفاهيم پايه  
 ٢٣ 

 برنامه زماني تفصيلي عمليات اجرايي پروژه .٦
 

 تهيه مدل اوليه : مرحله يك 
آوري،  صاحبه با پرسنل، جمع   در اين مرحله ابتدا با مراجعه به واحدهاي سازماني مشمول طرح، م             

بندي مدارك و سوابق ، مجموعه اي از اطالعات الزم براي انجام مراحل بعد                      تلخيص و رده   
 . گردد  آوري شده و سپس بر مبناي اين مدارك ، مدل اوليه كاري شهرداري شيراز تدوين مي جمع

 :هاي قابل تحويل در پايان اين مرحله عبارتند از فرآورده

 بندي نتايج حاصله از مصاحبه ها شامل خالصه و جمع  مصاحبهصورت جلسات .١

طرح اوليه مدل كاري شهرداري شيراز شامل ماموريت، اهداف، وظايف اساسي،                 .٢
 هاي شهرداري نمودار تقدم و تاخر فعاليت

گزارش تحليل استراتژيكي شهرداري شيراز شامل ماموريت، اهداف، مسائل و                  .٣
موفقيت، نيازهاي اطالعاتي سطوح مختلف      هاي عمده    مشكالت، عوامل و شاخص   

 هاي موردنظر مديران هريك از حوزه

 در هر   (FHD: Function Hierarchy Diagram)نمودار پايگاني كاركردها      .٤
 ها حداكثر تا سه سطح يك از حوزه

 در هر    (ERD: Entity-Relationship Diagram)ها   نمودار ارتباط هستنده    .٥
 (Data Subject) حوزه در سطح موضوعات اطالعاتي

 ها شناسنامه هستنده .٦

 شرح منطق كاركردها در مورد كاركردهاي حساس و كليدي بسته به ضرورت .٧

 :هاي ماتريس .٨

• Function/Entity 
• Function/Business Unit 
• Entity/Business Unit 
 

 تهيه مدل بهبوديافته : مرحله دو 
ان و كاركنان عملياتي، نتايج مرحله       دراين مرحله با برگزاري جلسات مشترك با مديران، كارشناس         

ها، مدل بهبود يافته     قبل مورد مرور و بازنگري قرارگرفته و با حذف افزونگي كاركردها و هستنده              
 .گردد شهرداري شيراز تهيه مي

 :هاي قابل تحويل در پايان اين مرحله عبارتند از فرآورده

 .دستور جلسات و سئواالتي كه در هر جلسه بايد مطرح گردد .١

 ها صورت جلسات مصاحبه .٢



 

  ISP مفاهيم پايه  
 ٢٤ 

طرح بهبوديافته مدل كاري شهرداري شيراز شامل ماموريت، اهداف، وظايف اساسي،             .٣
 هاي شهرداري نمودار تقدم و تاخر فعاليت

گزارش تحليل استراتژيكي شهرداري شيراز شامل ماموريت، اهداف، مسائل و                  .٤
وح مختلف  هاي عمده موفقيت، نيازهاي اطالعاتي سط        مشكالت، عوامل و شاخص    

 هاي موردنظر مديران هريك از حوزه

ها حداكثر تا سه سطح         در هر يك از حوزه        (FHD)نمودار پايگاني كاركردها       .٥
 )بهبوديافته(

 )بهبوديافته( در هر حوزه (ERD)ها  نمودار ارتباط هستنده .٦

 )بهبوديافته(ها  شناسنامه هستنده .٧

بسته به ضرورت    شرح منطق كاركردها در مورد كاركردهاي حساس و كليدي                 .٨
 )بهبوديافته(

 :هاي بهبوديافته ماتريس .٩

• Function/Entity 
• Function/Business Unit 
• Entity/Business Unit 

 
 

 هاي اطالعاتي  تهيه طرح معماري سيستم: مرحله سه 
هاي موجود، با استفاده از تكنيك        در اين مرحله بر اساس مدل بهبوديافته و نيز وضعيت سيستم             

هاي اطالعاتي در هر     سازي، نسبت به تهيه طرح اوليه معماري سيستم         فرآيند و خوشه   -تقاطع داده   
 . هاي موردنظر اقدام خواهد شد يك از حوزه

 :هاي قابل تحويل در پايان اين مرحله عبارتند از فرآورده

 :هاي موجود شامل  گزارش وضعيت سيستم-١

 ماموريت و وظايف سيستم ١-١

 يستمهاي س ورودي و خروجي ١-٢

 مسائل و مشكالت سيستم ١-٣

 نحوه تبديل اطالعات سيستم ١-٤

هاي موردنظر،   هاي اطالعاتي شهرداري شيراز در هريك از حوزه         گزارش معماري سيستم   -٢
 :شامل

 E/Fسازي شده  ماتريس خوشه ٢-١

 (Dependency Diagram)هاي اطالعاتي  نمودار وابستگي سيستم ٢-٢
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 ٢٥ 

هاي موردنظر،   اتي شهرداري شيراز در هريك از حوزه         هاي اطالع   مشخصات سيستم   -٣
 :شامل

 (Data Flow Diagram)ها  نمودار سطح صفر گردش داده ٣-١

 ماموريت، اهداف و وظايف سيستم ٣-٢

 هاي موجود در صورت وجود نحوه استفاده از اطالعات سيستم ٣-٣
 

 تحليل و انتخاب تكنولوژي: مرحله چهار 
 و همچنين   (IT)عيت موجود شهرداري شيراز از نظر فناوري اطالعات          در اين مرحله برمبناي وض    

 مشخصات محيط پيشنهادي براي توسعه و        ITهاي موجود در زمينه       نيازهاي آينده آن و گرايش     
 .هاي اطالعاتي تعيين خواهد شد اجراي سيستم

 :هاي قابل تحويل در پايان اين مرحله عبارتند از فرآورده

افزارهاي پايه، مديريت    افزارها، نرم   اطالعات شامل تحليل سخت    گزارش تحليل تكنولوژي   .١
 اي، ارتباطات قابل دسترس در ايران و قابل استفاده در شهرداري شيراز پايگاههاي داده

گزارش پيشنهادي فروشندگان مختلف دربرگيرنده خالصه پيشنهادهاي فروشندگان                .٢
 فهاي كاربردي مختل افزار و نيز بسته افزار، نرم سخت

هاي مختلف معماري شبكه، معماري      گزارش پيكربندي شبكه اجرا شامل بررسي جايگزينه       .٣
 افزارها و تجهيزات ارتباطي پيشنهادي افزارها، نرم پيشنهادي، مشخصات سخت

هاي اطالعاتي شامل نمودار سازماني، شرح و ظايف             سازمان اجرا و نگهداري سيستم       .٤
هاي اطالعاتي   نل واحد اجرا و كاربران سيستم     مشاغل، شرح آموزشهاي موردنياز براي پرس     

 هاي اطالعاتي و برآوردنيروي انساني مرحله اجرا و نگهداري سيستم
 

 هاي اطالعاتي تهيه برنامه اجرايي توسعه سيستم: مرحله پنج 
ها، امكانات و نيازهاي شهرداري      ها، محدوديت  ها، اولويت  در اين مرحله بر اساس دريافت سياست      

هاي اطالعاتي از طرف ديگر نسبت به تدوين برنامه          يك طرف و ارتباط منطقي بين سيستم      شيراز از   
هاي موردنظر اقدام خواهد     هاي اطالعاتي شهرداري شيراز در هريك از حوزه        اجرايي توسعه سيستم  

 .شد

 :هاي قابل تحويل در پايان اين مرحله عبارتند از فرآورده

 - مستندسازي   - ساخت   - طراحي   -تحليل  (ا  ه متدولوژي فازهاي بعدي توسعه سيستم      .١
 : شامل)  نگهداري-انتقال 

 اهداف هر فاز •



 

  ISP مفاهيم پايه  
 ٢٦ 

 وظايف هر فاز •

 هاي هر فاز فعاليت •

 هاي قابل تحويل در پايان هر فعاليت فرآورده •

 : هاي اطالعاتي شامل بررسي اقتصادي توسعه و استقرار سيستم .٢

هاي فازهاي توسعه    عاليتبرآورد نيروي انساني مورد نياز براي انجام هر يك از ف             •
هاي اطالعاتي هر حوزه       هاي الزم و به تفكيك سيستم          به تفكيك تخصص   

 )برحسب نفر ساعت(

افزار، ارتباطات و آموزش      هاي توسعه، تهيه سخت افزار، تهيه نرم         برآورد هزينه  •
 نيروي انساني

 هاي اطالعاتي هاي زمان اجرا و نگهداري سيستم هزينه •

 هاي اطالعاتي استقرار سيستمبررسي منافع ناشي از  •

 :هاي اطالعاتي شامل برنامه توسعه سيستم .٣

 ها برآورد زماني هريك از فازهاي توسعه سيستم •

 برنامه تخصيص منابع •

 هاي اطالعاتي به تفكيك فازهاي مختلف جدول زماني توسعه هر يك از سيستم •

 هاي اطالعاتي برآورد زماني هر يك از فارهاي توسعه سيستم •
 
 تهيه گزارش نهايي پروژه: ششمرحله  

هاي نهايي طرح در قالب گزارش نهايي پروژه تدوين و ارائه خواهد                در اين مرحله نتايج و يافته      
ها و نتايج به صورت ديداري به اطالع مديريت ازشد سازمان             اي از اين يافته    در ضمن چكيده  .  شد

 .خواهد رسيد

 كه سرفصل محتويات آن شامل موارد زير خواهد         باشد فرآورده اين مرحله گزارش نهايي پروژه مي      
 :بود

 خالصه مديريتي •

o كليات پروژه 

o خالصه مسائل و مشكالت 

o ها خالصه توصيه 

o هاي توسعه جدول هزينه 

o نيازها ها و پيش فرض پيش 


