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 Technology Life-Cycle (TLC) - یورفنات حيا چرخۀ

 :است ل زیرحامر شامل معموالً
 یههاشی، آزمازمهان نیهدر اد. شهوميد یجااع و ابدا ،یورفناكهه  یادوره :تولدياا  گیریشکل 

 .شودميانجام  يمقدمات یهايو بررس هياول
 فنهاوری، رشهد ادامهه یافتهه و الت بهتر، ساخت محصو یو توسعه برا قيتحق یهافعاليت :شدر

 .است داریو پا عیسر
 ظههاهر  ةنههيدر زم راتييههتغ شهتريو ب وجههود داشههته یو توسههعه كمتهر قيهه، تحقكههزماني :غبلو

سهود  دارد و یيفهروش بهاال ،مرحلهه، محصهول نیه. در ااسهتآن  يامكانات جهانب ایمحصول 
 .كندسازنده مي یهاشركت بينصرا  يفراوان

 بهه  گهرایش بهازارو  افتهادهاز رونهق  جیبه تهدر يقبل یفناور د،یجد یفناور کی يمعرفبا : زوال
 .  روديم دتریسمت محصوالت جد

 

 حل مسئله هيوگر هایتكنيك

 :شودميده ستفاا ،حل مسائل یابر شدو رواز  هاسازماندر 

 Brainstorming - یفکرطوفان روش 
 کیهدر مهورد  دهیها یادیهتعهداد ز ديهتول یاست كهه بهرا در گروه تيخالق ختنيبرانگ یبرا يروش

 یهاهیدو ا شههوندميهم جمع دور  به ادفراز اهي وگربههدین صههورت كههه . روديمسهههله بههه كههار مهه
 تیهرعا یدر طوفهان فكهر دیهكه با اصليه چهار قاعد. كنندميئه را ارامسئله  حل یک یابروت متفا

 :است ریشود به شرح ز
 بهه  افتنیهاحتمال دست چرا كه  ستاها بيشتر باشد بهتر هیداد اهر چه تعد، تيتمركز بر كم

 .شودمي ترشيب مؤثر،و  يحل اساس راه کی
 هدانخورا  دخو عقاید كراز ذ یجلوگير یا یتودمحد سحساا كس هيچ، اجتنهههاب از انتقهههاد 

 .تشدا
 رمعموليغ یهادهیاستقبال از ا 
 ديرستر كاملو بهتر  یادهیبه ا توانميخوب،  دهیدو ا بيبا ترك، هادهیو بهبود ا بيترك. 
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 Delphi - لفیروش د

سهت. هانظر نیتردرسهت ،نهدهیآ يبينپيشدر مورد  ينظر متخصصان هر قلمرو علم، روشدر این 
متخصصهان شهركت  يدر پژوهش كه به اعتبار علمه نكنندگاشركت تعدادنه به ، يروش دلفاعتبار 

 .  شوندمينفر را شامل  2۲تا  5از  يدلف قيدر تحق كنندگانشركتدارد.  يكننده بستگ
اعضها،، توسه   انيهارتبها  م ،در آن و شده ليتشك ،از متخصصان یيهاهيهت ،روش نیا در

و  اسهتبصهورت ناشهناس  كنندگانشهركت يداخله ارتباطهات .شهودميانجام  هيهتناظر  ای سيئر
بهدون اعهالم نيهز . انتشهار اطالعهات شهودميدهندگان آنهها منتسهب نهئبه ارا ،هايبينپيش و نظرات
 .رديگيدهندگان صورت مارائه تیهو

 عبارتند از: يدلف ياصل عناصر
 اطالعات انیجر یساختارساز 
 كنندگانشركت به بازخورد ارائه 
 كنندگانشركت تیافشا نساختن هو 

 )فاوا( تتباطات و ارطالعاا یورفنام هومف

 دتوانهههههميست كه اعملياتي و  ههههههایندافر، هاابزارهههههها، دسهههههتگاهع انواشامل  :یورفنا 
 . تر نمایدده سار را كام نجاا یهایدشوار

 دهدیش افزرا انش شما داچيزی كه سطح  هر :تطالعاا  . 

 كندميار برقررا  اشيا،ص یا اشخابطة بين رای كه فرایند :تتباطاار . 

  :تباار هرصلي ، اجزر چها

 مپياكنندة ل ساار :هفرستند 
 مپياكنندة یافت در :گیرنده 
 شودميدل گيرنده تباو یي كه بين فرستنده امحتو :مپیا . 

  هههوا و فضهها،  دتوانههميكه  كننههدميل سام را ارپيان طریق آاز فضایي كه  :تباطیارمحیط
 .باشدو غيره ی نور بريف ي،كابل مس

 است. سيمبيو سيمي  به صورتمخابراتي م پيال نتقاا یهاروش

 تطالعاا یورفنا هتوسع مل مؤثر براعو

 ها  هنددازیزپررد بعان اكوچک شدو  یورشد فنار 

 هایانهرا ده ازستفاش اگسترو  كاهش بها 

 تباطيار یهاتوسعة شبكه 

  ینترنتاشد رسرعت   

 هايندافر

فرجههام  ایهه جهههينتجر به ست كه مناهایي ركاو ایف ظو ،راتييههاز تغ یادنبالهههو مجموعه  ،فراینههد
 :هافرایند یبندميتقس .شودميي خاص
 بههه صههورت اسههت كههه سههاز شههركت ارزش فراینههدو  یهسههته مركههز همههان :صلیا يندافر

در  یتها مشهتر كننهدگانتهمينرا از  ميمسهتق یههافعاليتو  شهدهدر شركت اجهرا  یمحور
 .دريگيبرم
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 یهافراینهد يبانيپشهت یامها بهرا ،نبهودهسهاز ارزش ،ميمستقبه صورت  :يند پشتیبانیافر 
گهروه  نیهدر ا كاركنان تیریو مد يمال تیریهمچون مد یيهافعاليت. است ازيمورد ن ياصل

 .قرار دارند
 و  ياصهل یهافراینهدارزش بها  رهيهزنج یيبا هدف بهاال بهردن سهطح كهارا :توسعه يندافر

گههروه، توسههعه محصههول و توسههعه  نیههااز  یيههها. مثالشههودميآن انجههام  يبانيپشههت
 .است كنندگانتهمين

 فرايند کي يیشناسا
 است: ریموارد ز صيمستلزم تشخ ،فرایند یيشناسا
 كنندهآغاز تيفعال 
 دهندهخاتمه تيفعال 
 افتهی رييتغ یبروندادها ای جینتا 
 یورود ای داددرون 
 گریكدیها با و ارتبا  آن فراینددهنده ليتشك یهافعاليت 
 انداردهااست 

 

 هاسازمانانواع 

 ،يابیهبازار ليهاز قب یيههاشهامل بخش ،يبهه طهور سهنت هاسهازمان نیها :گارافهیوظی هاسازمان
ههر  ،سهاختار نیه. در اهسهتند گهرید يتخصص یهابخش ریو سا يفروش، مال د،يتول ،یزیربرنامه

داكثر نمهودن شهده و تمركهز ههر كهدام بهر حه یگذارهدفها بخش ریبخش به صورت مجزا از سا
 ،كهل سهازمان يمشهخص اسهت كهه اثربخشه ،صورت نی. در اتواحد خود اس یيو كارا ياثربخش

 .  ستنديبرخوردار ن يمطلوب يو چاالك یریپذانعطاف از هاسازمان نگونهی. اشودمين نهيبه
و  یورود یدارا 1سهامانه کیهسهازمان را بهه صهورت  ،دگاهید نیدر ا :رمحو يندافر یهاسازمان
 ،سهاختار نیها زی. وجه تمادننيبيپشت سر هم م یهافعاليتاز  یامشخص و مجموعه یهايخروج

روزمهره  یهافعاليت نيب يارتبا  محكم نیبنابرا .است هافرایندآگاه بودن افراد سازمان از ارتبا  
 ،اههداف سهازمان تههمينجههت  در شهتريب ،سازمان وجود دارد و تالش افهراد کیو اهداف استراتژ

 ،يمهيكهار ت ،حالهت نیه. در اف هر بخش از سهازمان بهه طهور مسهتقلتا اهدا رديگيو سو مسمت 
 .رديگيانجام م یبهتر تيفيبا سرعت و ك ستمربهبود م یهافعاليتدارد و  یباالتر گاهیجا

 نمازبر سات طالعاا یورتأثير فنا

اسهت كهه آن  یمرزهها و حهدود ینظام است، و دارا کی روياست كه پ یمجموعه هدفمند ،سازمان
   .سازديخود جدا م  يرا از مح

 ایه يانتفهاع تيهبها ن دتوانهميخها  دارد و  تیمهمور کیمستقل است كه  یسازمان، نهاد کی
 شده باشد.  سيتهس يرانتفاعيغ

 است: يساختار، اهداف و مرز مشخص یاست كه دارا ياجتماع تيماه کی ،سازمان کی
 .هدف دارد 

                                                             

1 System 
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 هدفش برنامه دارد. یبرا 
 دارد.یا راهبرد  یراتژاست 
 كنديو هماهنگ استفاده م نهيو از آنها به شناسديمنابع خود را م. 
 .وابسته به اطالعات است 

 یسازمان مجاز

ه به هاسهازماناز  یدیهجد شهكل كهامالً دیبا ،یریپذو بهبود انعطاف یيكاستن زمان پاسخگو یبرا
 ،يكهيالكترونتحهوالت  حجهم عظهيمبها  نهدتوانمين گهرید ،يسهنت يسهازمان ی. ساختارهاندیوجود آ

خهود را  یجها دادنهد،يرا انجام مه يعيوس یهافعاليتكه  یيهاو شركت هاسازمانسازگار باشند. 
متمركهز  يخاصه تيهفعال یرو انشهانیمشتر تیجلب رضا یاند كه براداده يكوچك یهابه شركت

بهه  ،روز یههایمتخصص و فناور كه از دانش، افراد یيهاسازمان ،دیو عصر جد اراند. در بازشده
 ريهغ یهاهیسهرما یكهه دارا یيهاسهازمان ،فیهتهر هسهتند. طبهق تعرموفهق ندیاستفاده نما يخوب

 نام دارند.  یمجاز یهاسازماناند، فراتر رفته يسنت یملموس مشخص بوده و از مرزها
 یترلكامه فیهبها تعر بهر شهبكه اسهت. يسهازمان مبتنه کیه ،یسازمان مجاز کی ،قتيحق در
است كه بها اسهتفاده از  یااز سازمان شبكه ينوع خاص کی ،یكرد كه سازمان مجاز انيب توانمي
بها اشهخا   یمراودت و همكهار ،نترانتیا و نترنتیمانند ا يو اطالعات يارتباط یهایفناور نیآخر
 .سازديم ریپذامكان يسازمان یهارا خارج از فضا، زمان و مرز گرید یهاسازمانو 

 یزمجا یهانمازسا یهاژگیوي

 بر اطالعات است. يمبتن 
 كنديمتمركز عمل م داًیشد ی،از نظر فناور ياست ول رمتمركزيغ. 
  استمنحصر به فرد آن  یهايستگیحول شا ،یسازمان مجاز یهافعاليتتمركز. 
 قابل انطباق است. عاًیچابک و سر ر،یپذانعطاف 
 شودميسربار در آن حذف  یهانهیبوده و هز نهيآن به یهایگذارهیسرما. 
 است. يبر كار گروه يمبتن یمجاز یسازگار و همراه با ساختار ا،یخالق، پو 
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 Information Architecture -ت طالعاا یرمعما

  ن معمههههاری سههههازماني فنههههاوری اطالعههههاتعنههههوا از آن بههههامعمههههاری اطالعههههات كههههه 
(IT Enterprise Architectureیا ) ی سازمانيمعمار ،دیگر به عبارتي (Enterprise Architecture نيهز  )یهاد 

یهک چهارچوب سهازماني بهرای هماهنهگ و ، در درون سهازمانآنكهه است بهرای  روشيشود، مي
 .ایجاد گرددو عناصر فناوری اطالعاتي  هافعاليتهمسوسازی كليه 

 :معماری اطالعاتبرخي دالیل استفاده از 
 هاسازماندر شده به كار گرفته های جدید تنوع فناوری 
  افزاریافزاری و نرمهای سختفناوریتحول سریع 
  ههای كهاری محي اسهتانداردهای فنهي و  و تحميهلسهازمان  در از منهابع خهارجياستفاده

 يپيمانكاران خارج
 محدودیت بودجه و منابع مالي 
 

مههدل معمههاری سههازماني  ودشههاز آن اسههتفاده ميمعمههاری اطالعههات ای كههه در پایههه الگههوی
اسهت. ایهن مهدل، از پهنج الیهه  1NIST ملي استانداردها و فناوری آمریكا توس  موسسه ،یهادپيشن

 تشكيل شده است:
 Business Architecture - وكاركسبمعماری  .1

اههداف،  یهت،مهمور ،اسهتیهک سهازمان  ریترین الیهه معمهااساسهيكه  الیهاین منظور از 
علت وجودی سازمان و نحهوه تحقهق  ،قعانداز و راهبردهای دراز مدت است كه در واچشم

 كند. اهداف آن را بيان مي
 Information Architecture -معماری اطالعات  .2

سازمان برای دستيابي به اهداف خود، بهه اطالعهات و منهابع اطالعهاتي نيهاز دارد. در ایهن 
 پذیری مطهرحالیه، عناصر و منابع اطالعهاتي سهازمان از دیهد كهاربرد، توزیهع و دسهترس

 شود. ميِ
 Information Systems Architecture -اطالعاتي های معماری سامانه .3

كه باید كاربردهها، و جایگهاه  را داردالگوی اطالعاتي، عملياتي و كاربردی خود  ،سامانههر 
 شود.  يينآن در كل سازمان تع

 
 

                                                             

1 National Institute of Standards and Technology 
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 Data Architecture -معماری داده  .4

و  ، تحویهلسهازیای سازمان، الگوهای ذخيرههای دادهاهمحتوا و شكل پایگ ها،در الیه داده
 گيرد. آنها مورد بحث قرار مي تبادل

 Data Delivery Systems Architecture-تحویل داده های معماری سامانه .5
افههزاری و ارتبههاطي الزم بههرای اجههرای نرم افزاری،، محههي  سههختترین الیهههدر پههایين
شههود. عناصههر ایههن الیههه، عههات و عمليههات تعيههين ميی اطالعههاتي و گههردش اطالهاسههامانه
 .  شوندمي شاملرا ها ترین تغييرات و دگرگونيسریع
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 تيطالعاتي مديريا یهاسامانه

 0TPS - كنشاتردازش پر یهاسامانه

روزانهه، ایجهاد اطالعهات جدیهد بهر  ههایاصلي آنها ثبت اطالعات تهراكنش كاركردیي كه هاسامانه
 ،منهابع انسهانيی هاسهامانهبه كاربران مهوردنظر اسهت.  آنذخيره و ارائه  وها تراكنش آناساس 
 .هستند این نوعاز  غيرهو  یمالي، انباردارغياب،  و حضور

 1MIS - یتيريمد یتطالعاا یهاسامانه

و پهردازش  یآورجمهع سهازمان،اطالعات را از منابع مختلهف  ي،تیریدر رده مد گيریميتصم یبرا
پهردازشِ  یهاسهامانهاز آن توسه   ياسهت كهه بخشه ياطالعهات ازمنهدين ،يتیرید. كنترل مكنندمي

پهردازش مبهادالت را  یهاسامانه س شده تو دياطالعات تول هاسامانهاین . شوندمي ديتول ،مبادالت
 .  كنندميارائه  ریبه مد یداريمعن دِیپردازش كرده و آنها را در شكل جد

 1DSS - گیریمیتصمن پشتیبا یهاسامانه
ف اههد. اشهوندمي يطراح ،گيریميو تصم ليكمک به تحل یكه براها و دادهها از برنامه یامجموعه

 :هاسامانهاین  ياصل
 افتهیساخت مهيدر مورد مسائل ن ميتصم یبرا انریكمک به مد 
 ریانجام شده توس  مد هایگيریميتصم يبانيپشت    
 گيریميتصم ياثر بخشو  يبهبود كارائ    

 4ES - هخبر یهامانهسا

محهدود  یهانههيآنهان در زم يجزئه ينیگزیجا ایو  يصان انسانكمک به متخص برای هاسامانهاین 
 یآوراز فهن یترو سهاده یيابتهدا یهاها، در واقع، نمونهسامانه نگونهی. اروندميبه كار  يصتخص

 .ندیآيبر دانش به حساب م يتنمب یهاسامانه ترشرفتهيپ
 ،انههیدر حافظهه را نيفرض استوار است كهه دانهش متخصصه نیخبره بر ا یهاانهساممفهوم 

 سهامانه کیه. رديهدارنهد، قهرار گ ازيهن ،كه بهه كهاربرد آن دانهش يو در دسترس كسان شده ضب 
 کیهدر حهل  ریمهد کیهاعتقاد  يكننده چگونگاست كه منعكس یيشامل برنامه ها ،ميتصم يبانيپشت

كهه  آوردمهي شيپههها یريگميتصم یبرا يفرصت ،گریطرف د از بره،خ سامانه کی. باشدميمساله 
 م،يتصهم يبانيپشهت سهامانهخبهره و  سهامانه نيبه گهرید زیتمها. افزونتر اسهت ،ریمدهای تياز قابل
 ،راه حل خا  است. اغلب اوقهات کیبه  لينحوه استدالل جهت ن فيخبره در توص سامانه یيتوانا

 راه حل ارزشمندتر است. خودل، از راه ح کیبه  يابيشرح نحوه دست
كننهد، بهر مي ( عمهلData) ههاداده بر روی كه اطالعاتي یهاسامانه برخالف ،خبره یهاسامانه

 از انهواع اسهتفاده ، قهادر بههگيرینتيجهه فرایند یک در . همچنيناندشده( متمركز Knowledge) دانش
دیگهر  . یكهيباشهندمي( Analog) یاو مقایسهه( Symbolic) نمهادی(، Digital) عهددی یهاداده مختلف

 الگهوریتمي یهاروش جای ( بهHeuristic) ابتكاری یهاروشاز  استفاده هاسامانه این ازمشخصات
 .  است

                                                             

1 Transaction Processing System 

2 Management Information System 

3 Decision Support System 

4 Expert System 
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 0EIS  - ئیاجرت اطالعاا یهاسامانه

كهه  ی، بهه طهورهادادهر كه در آن، عناص انریمد یو منحصر به فرد برا ياست سفارش ایسامانه
هها داده ،سهامانه نیهادر . شهوندمي يابیهارزكند،  قياو تطبهای تيو مسئول ریخا  مد یازهايبا ن

بهر دو عامهل  فیتعراین  است. نيمع يمقطع زمان کیمربو  به  يخیتارهای اغلب شامل انواع داده
 دارد: هيمهم تك
 EIS باشد. ریمد یزهاايشود و درخور ن يطراح يبه صورت سفارش دیبا 
  ههای حلراه قیهكهه از طر نیهاز ا شيپ ،سامانهاطالعات وارد شده بهEIS ارائهه  ریبهه مهد

 شود.  ينیگزشيو پ يابیارز دیگردد، با

 تحول تيريمد

اسهت.  آینهدهدلخواه  تيبه وضع يفعل تيو افراد از وضع هاسازمانحركت  ایگذار  ،تحول تیریمد
 يههانو ج فنهيههای ینوآور و هسهتند لیهتمام ،عیسهر راتِييهبه تغ هاسازمان ،یدر جامعه امروز

 جهادیا ،تحهول تیریاز مهد ي. ههدف اصهلاسهتشهده  يكنون وكاركسب  يمحایجاد منجر به  ،شدن
 سازمان است. یهافرایند، كاركنان و يفرهنگ سازمان نيرابطه ب

 تحول تيريمتفاوت مد یهامدل

 1نلوي كرت مدل

اد مهتحول وجود دارد كهه عبارتنهد از خهروج از انجمهاد، تحهول و انجمدل  نیدر ا يسه سطح اصل
از شهكل  خیهتكهه  کیهكرد. اگر قرار باشهد  فيتوص خیقالب  کیتحول را همانند  ،نیكرت لو .مجدد
   منجمد گردد. ،ذوب شده و سپس به شكل مكعب ستیبامي دیاي، به شكل مكعب در بیگو

 زمهان،چهه   نكههیاسهت و ا ازيهمهورد ن یرييهع تغچه نو نكهیدهد، درک امي حيتوض نیلو مدل
بها خهروج از انجمهاد آغهاز  تحهول فراینهد. مهم است اريوارد عمل شود، بس يستیتحول با تیریمد
 تيوضهع توسهعه نيو همچنه ازيمورد ن اتريياعمال تغ یسازمان برا يآمادگ معنایكه به  شودمي
 ت. اس دیجد

كاركنهان سهازمان  يتوسه  تمهام ،رييهكهه تغ يهنگهام. بر اسهتزمان یامر ،يتحوالت سازمان
 است.  دهيرس فرا ريي، زمانِ انجماد مجدد تغشد رفتهیپذ

    1كاتلر مدل
   .ه استمتخصص معروف تحول، توسعه داده شد ،جان كاتلرتوس   ایمرحلهمدل هشت  نیا

 هزيهانگ همهان ،مرحلهه نیهتحول اسهت. ا یبرا اضطراری تيوضع کی جادیا ،مرحله مدل نياول
 ازيهدر مهوردِ ن يو اطهالع رسهان تیهدا قیاز طر لتحو یحركت به سو جادیا یبرا ازيمورد ن هياول

در سهازمان  رييهبهه تغ ازيهسازمان در خصهو  ن یاعضا تیمرحله دومِ مدل، هدا. است رييبه تغ
است كهه تحهول  یبه رهبر یازمندين به معنایبلكه  ستين رييتغ تیریمد یمرحله به معنا نیا است.
، سهازمان كاركنهانتوسه   رييهآسهان تغ رشیدرک و پهذ بهرای، رحلهه سهومم در. دینما تیا هدار
كاركنهان  يآرمان تحهول بهه تمهام هيانيمرحله بعد، بدر تحول را توسعه دهد.  آینده دگاهید يستیبا

 ، شناسهایي وتحهول و رييهتغ ريموانهع ورود بهه مسه ،مرحله پنجمدر . شودميه اطالع دادسازمان 

                                                             

1 Executive Information System 

2 Kurt Lewin 

3 Cutler 
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كوتهاه  یروزيهپ یمشكل باشهد، البتهه بها تعهداد یمرحله ممكن است قدر نیا یاجرا. شوندميرفع 
مرحلهه از مهدل، گسهترش  نيمرحله ششم مدل اسهت. هفتمه نكه هما قابل اجراست يمدت به راحت

كهردن تحهول در فرهنههگ  نههینهاد ،يمرحلهه نههائت. كوچهک اسهی ههاموفقيتبهر  يمبتنه راتييهتغ
 .  گردد يمهم از ارزش سازمان يبخش كهیاست بطور يسازمان
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 (BPR1) وکارکسب یهافرايندمجدد  يمهندس

 شیافهزا لهيبهه وسه ،شرفتيپ یبرا يتیرینگرش مد کی( BPR) وكاركسب یهافرایندمجدد  يمهندس
 .است موجود در سازمان یهافرایند يو اثربخش یيكارا

 عبارتند از: مجدد يمهندس لیدال
 انیمشتر 

o دیدرخواست جد 
o رييبه تغ زاين 

 رقابت 
o يمحل 
o يجهان 

 رييتغ 
o فناوری 
o یمشتر یهاتیاولو 

 مهندسی مجددهای ويژگی

 از IT بردمي زیادی بهره. 
 شوندميتر سادهها فرایند. 
 روندمي ای از ميانساختارهای وظيفه. 
  شودميباعث حذف بروكراسي. 
 آیدمي سازمان مسطح پدید. 
 شودميگرا فرایندها فعاليت. 
  یابدمي بهبودكاری، ( راندمانبهره ) یافته وافزایش  ،ایندفركارایي. 

 BPR( استراتژیراهبرد )يک  برخی عوامل موفقیت

 التزام تمامي سازمان 

  تركيب تيمBPR 

 وكارتحليل نيازهای كسب 

  زیرساخت مناسب و كافيIT 

 مدیریت تغيير مؤثر 

 پيشرفت و بهبود مداوم 

 مجدد یمهندس یابزارها
 یري. بكهارگشهودميمجدد اشاره  يپروژه مهندس ازينموردهای کيابزارها و تكن به ،قسمت نیا در

هها دقهت در انتخهاب آن دیهو با باشهدمي يطهيمح  یله و شهراهمنو  به نوع مسها کيابزارها و تكن
 :شوندمي ميتقس های زیرابزارها به دسته نیشود. ا

 / سازمان / بازار انيمشتر لیتحل یابزارها

 :شودمياستفاده  انیمشتر ليجهت تحل ریزی هامدل از

                                                             

1 Business Process Reengineering 
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o      مدل پنجP (Product, Price, Place, Promotion, People) 
o     يليمدل تحل SWOT 
o     رشد / سهم بازار سیماتر 
o     يرقابت یراهبردها یيایپو 
o     فروش تيمحصول در مقابل كم تيفيك 
o     ورترپ يگانه رقابتپنج یروهايمدل ن 

 

 

 عرضه كنندگان لیلتح یابزارها

 :شودميكنندگان استفاده عرضه ليجهت تحل ریزی هاروش از
o     ارزش افزوده رهيزنج 
o     هاگان در مقابل سهم ارزش افزوده آنكنندعرضه ليتحل 
o     كاركنان شركت ليو تحل هیتجز یابزارها 

 
 مجدد یچوب مهندسچار
 عمهدتاً ،ميو مفهاه یاز تئور يبيكاربرد ترك ،مجدد يگرفت كه مهندس جهيتوان نتمي گذرا یمرور با
 :باشدمي رزی مورد سه از

 ارزش افزوده است. رهيو زنج یمداریمشتر ،يرقابت تیرابطه با مز : دریابيبازار 
 باشدمي يانسانهای یو استراتژ يمنابع انسان تیریشامل مد ي: بطور كلسازمان یتئور. 
 گرا بهها فراینههدی هاسههازماناز  يبانيپشههت یاطالعههات بههرا فنههاوری: اسههتفاده از اطالعااات

 .باشدميمناسب اطالعات  يو طراح هاسامانه یريبكارگ

 IT یریبکارگ
 هافراینهد يبانيو پشهت رييهتغ یاجهرا یبهرا يكیتكنولهوژ یيتوانها کیه ،اطالعات فناوریاز  استفاده

و  رييهبهودن تغ یاشههی. بها توجهه بهه راسهت سهازیاز اقدامات در مرحله دوباره يكیكه  باشدمي
ا بهه یهكهرده  رييهموجهود تغ یهاسهامانهممكن اسهت  ،اطالعات موجود فناوریتطابق آن با  تيقابل

   .آن گردد نیگزیجا یدیجد سامانهطور كل 
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 نشدامديريت 

در دسهترس قهرار  یبهه معنها (1KM) يعلمه یهااندوختهه تیریمد ای یيدانا تیریدانش، مد تیریمد
كهه  یافراد اريدر اخت ازيكه به هنگام ن یاگونهاست، به يعلم یهاو اندوخته مند اطالعاتدادن نظام

تر مهؤثرو  شهتريب يكهار روزمهره خهود را بها بهازده دتا آنها بتوانن رنديآنها هستند، قرار گ ازمندين
 ،ينهدگینما جهاد،یا ،یيشناسها یبرا و راهكار راهبرد مجموعه کیشامل  ،دانش تیریانجام دهند. مد

بهر  يعلمه یهااندوختهه تیریمد یيبرنامه اجرااست. و تجارب در سازمان ها نشيب قيتطب پخش و
 :شودميبنا  يدو جز، اصل نیا

 كنندمي تیریها را مداندوخته نیكه ا یيهافرایند. 
 ندسازميرا آسان  يعلم یهاهیسرما نیبه ا يكه دسترس يداتيابزار و تمه. 
 

 
 
 

 یو ضمن حيصر يیدانا
 ي،مهابق ٪8۲( و Explicitآشهكار و واضهح ) یي،دانها ٪2۲كهه تنهها  دههدينشان مه یاريبس قاتيتحق
ههای يژگیو صهفات و و دو نهوع نیهمربو  بهه ا مي( است. مفاهTacit or Implicit) يضمنو  يحیتلو

 :افتیدر توانميبهتر  ریز فیتعار آنها را در

 حيصر شدان

اسهت كهه قابهل كهد  یيدانها ح،یصهر يیدرک آن وجود دارد. دانا یبرا ياست كه وضوح كاف یيدانا
 نیها قی... اسهت. مصهاد و یرفتار ،یگفتار ،یشدن است. منظور از كد، هر گونه كد، اعم از نوشتار

 ریو سها يمهدون سهازمان یههاروش افهزار،س، نرمصدا، عك ،يكتاب، مقاله، سخنران ،یينوع از دانا
 .باشدمي مستندات مشابه

 یضمن شدان

 :ستيبرخوردار ن يو وضوح كاف تياز شفاف ليبه سه دل یيدانا نيچن

                                                             

1 Knowledge Management 
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 عرضهه و  ،یيدانها کیههنهوز بهه عنهوان  يوجهود دارد وله یيدانا فیو تعر حیتشر یيتوانا
 است. نشده يمعرف

 د، اما اراده و قصد آن وجود ندارد.وجود دار فیو تعر حیتشر یيتوانا 
 وجود ندارد. یيدانا حیتشر یيتوانا 

در  زيههسههازمان، و ن یهاهیههها، رورا در درون اذهههان انسههان یينههوع دانهها نیهها دیههبا معمههوالً
 تهوانيرا مه يدانهش ضهمن گهر،ید يانيهبهه ب. افهتیمسهتتر  ،جوامع گوناگون يفرهنگ یهااندوخته
در درون فهرد دانسهت  يو ذهنه يو نظام ارزشه یكار یهادگاهیها، داز تجارب، مهارت یامجموعه

و  يآن را ذههن آدمه گهاهینشهده اسهت بلكهه جا رهيذخ یاداده گاهیپا چيكه قابل گفتن نبوده و در ه
 یيتر از دانهابهه مراتهب مشهكل ،يضهمن یيدانها تیریهرچند كهه مهد. دهديم ليتشك او یهاتيفعال

 .باشدمي شتريدر سازمان، ب يرقابت تیسب مزآشكار است، اما ارزش آن در ك
 2۲۲۲در سهال « نوناكها» نهيزم نیطلبد، در ايرا م يخاص  یشرا ،يو تكامل دانش ضمن جادیا

بها شهخص همهراه  شههيهم يدانش ضمن»كه  داشت انيب نيدانش را مطرح كرد و چن يمدل حلزون
منجهر  یدیهه بهه ثبهت اختهراع جداست كههههه ينشيب یمحقق باهوش دارا کی ،است. به عنوان مثال

بهه « سهازديرا مطههرح مه یدیهجد تيخالق ندیفرا ،كفاش بعد از كسب سالها تجهربه کی ایشود يم
توسهعه  ،يحیو تصهر يدانهش ضهمن انيهم يتعامهل اجتمهاع قیهاز طر يدانهش سهازمان وی دهيعق
 .ابدیيم

 نشدا مديريت ةچرخ
 نشدا جادیا 

 نشدا كسب 

 نشدا يسازمانده   

 نشدا ليتحلو  هیتجز 

 نشدا سازییا ذخيره بندیبسته 

 نشدا گذاریبه اشتراک 
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 مهندس دانش كیست؟

 Knowledge)مهندسههي دانههش فراینههدفههردی اسههت كههه در  (Knowledge Engineer) مهنههدس دانههش

Engineering) تبحر دارد. 
بهه  ،فعاليهتتواند سه فعاليت استخراج، تحليل و مدلسازی دانش را انجام دهد. این سهه مي وی

 شهودميمنجهر  ،دانش با قابليت استفاده مجددی هامدلیافته مبتني بر توليد یک پایگاه دانش ساخت
ههای تواند به عنوان محتوای ورودی در یک سيستم مبتني بر دانهش اسهتفاده شهود. در نگاهمي كه

 ،مهدیریت دانهش های سهادهفرایندمهندس دانش به عنوان نقشي برای اجرای برخي  ،ترایغيرحرفه
   .كندمي تنزل پيدا

 

 مديريت خدمات فناوری اطالعاتو  یراهبر

موجب سهولت دسترسهي بهه خهدمات، افهزایش  هاسازمانامروزه استفاده از فناوری اطالعات در 
 هاسهازمانوابستگي خهدمات  ،سرعت در ارائه خدمات و گسترش دامنه خدمات شده است. این امر

موضوع مهدیریت خهدمات فنهاوری اطالعهات را از  ،فزایش داده و در نتيجهبه فناوری اطالعات را ا
ای برخوردار كرده است. از طرفي تغيير نگاه بهه فنهاوری اطالعهات از حالهت اهميت و جایگاه ویژه

ای از خههدمات فنههاوری اطالعههات، و همچنههين تغييههر سههریع ههها بههه مجموعهههای از دارائيمجموعههه
ی مواجهه نمهوده جهدهای با چالش هاسازمانرا در  ی انساني، اداره آنها و جابجائي نيروفناوری
 .است

هها و اسهتانداردهای مهدیریت هها، تبعيهت از چارچوبیكي از راهكارهای مواجهه با ایهن چالش
 ITIL ،ISO/IEC 20000 ،ISO/IEC 38500، CMMI-SVCبيت(، )كُ COBIT نظير ،خدمات فناوری اطالعات

ها با تعيين الزامهات و تجهارب برتهر در خصهو  این استانداردها و چارچوب .باشدمي VAL-ITو 
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مهدیریت خههدمات، زمينههه را بههرای توسههعه و مههدیریت هرچههه بهتههر خههدمات فنههاوری اطالعههات در 
 .آورندفراهم مي هاسازمان

 راهبری فناوری اطالعات
 است:ها و استانداردهای زیر چارچوب بخش، شاملاین 

 COBIT 

 ISO/IEC 38500 

 VAL-IT 

0چارچوب 
COBIT 

 2ههاروشاز به یامجموعه COBIT ای« مرتب  یهایاطالعات و فناور یبرا ياهداف كنترل»مجموعه 
( و ISACA)ها سهتميس یزيهكه توس  انجمهن كنتهرل و مم باشدمياطالعات  یفناور تیریمد یبرا

 زانيهمم ران،یمهد یبهرا COBITشد.  جادیا 1996( در سال ITGIاطالعات ) یفناور یسازمان راهبر
 يقابهل قبهول یههاروشو به هافرایند ارها،يها، معاز سنجه یامجموعه ،اطالعات یفناور رانو كارب

اطالعات و توسعه كنتهرل  یفناور یريسود حاصله از بكارگ شیتا به آنان در افزا دینمايرا ارائه م
 .دیاطالعات كمک نما یفناور یو راهبر
 یفنهاور یهاسهتميكهه س دههديامكهان را مه نیهو كهاربران ا زانيمم ،رانیچارچوب به مد نیا

و  یيسهازمان خهود را شناسها ازيمورد ن تيو سطح كنترل و امن ندیاطالعات خود را بهتر درک نما
 .ابندیبه آن دست  ،اطالعات یفناور یتوسعه مدل راهبر قیاز طر

 ISO/IEC 38500استاندارد 

حاكميهت مشهاركتي فنهاوری اطالعهات بهوده و بطهور مشهترک  ظوربه مناین استاندارد بين المللي 
و كمهک بهه  IT مهؤثرمنتشر شده است. این استاندارد، چارچوبي برای حاكميهت  IECو  ISOتوس  

 باالترین سطوح سازماني برای دستيابي به تعهدات است.

 Val IT چارچوب

بهوده و شهامل  ITههای یگهذاراز سهرمایه وكاركسهبحاكميتي بهرای ایجهاد ارزش چارچوب این 
 اصلي این چارچوب عبارتند از:های دامنه است. هاروشها و بهفراینداز اصول راهنما،  ایمجموعه
 حاكميت ارزش 
 ها مدیریت دارایي(Portfolio) 
 گذاریمدیریت سرمایه 
 

 

 

                                                             

1 Control Objectives for Information and Related Technology 

2 Best Practice 
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 مديريت خدمات فناوری اطالعات
 است:ها و استانداردهای زیر چارچوب بخش، شاملاین 

 ITIL 

 ISO/IEC 20000 

 CMMI 

 

 ITIL چارچوب

ITIL(Information Technology Infrastructure Library) یبههرا هههاکياز تفكههرات و تكن یامجموعههه 
 ست.ا و استفاده از آنها یسازادهياطالعات، پ یفناور یهارساختیز تیریمد

ITIL تیریاز مهد يلسرفصه ،اسهت كهه ههر كتهاب افتههیانتشار  ،از كتاب یابه عنوان مجموعه 
   .دهدياطالعات را پوشش م یفناور

ITIL اسهت  تیریمد نهيدر زم هاروشموفق و بهترین افكار، الگوها و های از تجربه ایمجموعه
 كند.مي گردش كار را مشخص فرایند ،سازمان کیكه در 

ITIL حهد تجربه شده را مسهتند كهرده و بها زبهان وا ميكش دانست كه مفاهخ  کیتوان مي را
اطالعهات  یفنهاور تیریمهد یبرا نيو قوان مياز مفاه ایمجموعه، ITIL گریكند. به عبارت دمي انيب

و  IT نههيفعهال در زمهای شهركت یبهرا تیریمهد سهتميس کیهبهه  دنيآن رسه هيهدف اول و است
 .باشدمي یمشتر تیرضا

اسهت  يرسهاندماتشان خفهياست كه وظ یافراد یزبان مشترک برا کی ITIL انه،يبه زبان عام
 سهتميس کیهكهردن رفتهار  زهيارائه كننهد و ههدف آن مكهان یترعیخواهند خدمات بهتر و سرمي و
 .باشدمي

ISO/IEC 20000 

بهه است كه بهه طهور مشهخص  يجهان رياستاندارد فراگ نياول ،ISO/IEC 20000هم اكنون استاندارد 
های فراینهداز  ایمجموعهه ،تاندارداسه نیها .دپهردازمياطالعهات  یخدمات فنهاور تیریموضوع مد

نمهوده  حیتشهر ،مختلهفهای وكاركسبو انیبه مشتر مؤثرارائه خدمات  یرا برا كپارچهی يتیریمد
( ITILاطالعهات ) یساخت فنهاورریبه نام كتابخانه ز ایمجموعهكننده ليتكم ،گرافرایندكرد یبا رو و
   .باشدمي

 تیریبه منظور ارائهه خهدمات مهد هاسازمان یرا برا ي، الزامات رسماستاندارد نیقسمت اول ا
 یراهنمها قسهمت دوم، نمهوده و فیهتعر خهود، انیبهه مشهتر قابهل قبهول، يفيسطح ك کیشده در 

كهه  یيههاسازمان یبرا خدمات است و تیریمد یهافرایند یتجارب برا نیبهتر حیتشر و یبردكار
 است. يمناسب يعمل یراهنما ،شوندميدر قبال استاندارد مذكور آماده  یزيمم یبرا

CMMI 

CMMI  كهه اختصهارCapability Maturity Model Integration یهافراینهدبهبهود  یبهرا ياسهت، روشه 
درآیند، تها در نهایهت،  یتربه صورت بهينه يو كارای ياست كه عوامل اثربخش یابه گونه يسازمان

 موجب پيشرفت آن را فراهم سازد. ،عملكرد یک سازمان
CMMI  است كه ممكن است ناظر بر یک پروژه یا یهک قسهمت از سهازمان و  يهایفرایندشامل

 یا ناظر بر كل سازمان باشد.
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در  يو یكپهارچگ ي( ، این روش، موجهب همهاهنگSEI) افزارنرم ياساس نظر انستيتو مهندس بر
ر عمهل به صورت مستقل و منفهک از یكهدیگ ،يكه در مدیریت سنت شودمياز سازمان  يعملكردهای

 .نمودنديم
تر سهازمان و تعيهين بهينهه یههایگهذارهدف، ایهن روش، موجبهات بهبهود SEIاساس نظهر  بر
ی ههاروش .كنهديبهبهود كيفيهت را فهراهم مه یهافراینهدكنترل بهتر  ها و همچنين نظارت واولویت
 عبارتند از: CMMIارزیابي 

 1 استاندارد روشSCAMPI  وت و ضهعف فراینهدهای نقها  قهو تشهخيص كه برای ارزیابي
 رود.جاری به كار مي

  ارزیابي مبتني بر روشCMMI 2خلي یا ابرای بهبود فرایندهای دCBA IPI 

                                                             

1 Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement 

2 CMM-Based Appraisal for Internal Process Improvement 
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 يمنابع اطالعات تیریمد 
مهورد اسهتفاده سهه گهروه از  كهه یارشهته نياسهت نسهبتاً به يمفههوم ،يمنهابع اطالعهات تیریمهد

 یهههاو متخصصهان نظام تیریمتخصصهان علهم اطالعهات، متخصصهان مهد :متخصصهان شهامل
و  تیریتخصهص بهه حهوزه مهد کیحال، به عنوان  و در عين رديگي( قرار مMIS) تیریاطالعات مد

MIS   شودميمربو  . 
 یارزشهمند و مسهتقل بهرا یههایيدارا ایبه عنوان منابع « اطالعات»به  يمنابع اطالعات تیریمد

اسهت كهه ههر  يعهي(. طبرهيهو غ يانسهان ،يلمنابع مثل منهابع مها ری)همانند سا كنديسازمان نگاه م
 ازيهاطالعات و ن ينگاه، فراوان نیاست. علت ظهور ا تیریمد ازمنديو ارزش، و ن نهیهز یدارا يمنبع
منجهر بهه  دتوانهميبهه اطالعهات  ياسهت. دسترسه یسازميتصم فرایندهر نوع  یبه آن برا ياتيح

بهه  يمنهابع اطالعهات تیریكنهد. لهذا مهد جهادیا يرقهابت تی، مزوكاركسبقدرت و ثروت شود و در 
 ایه) تيفياست كه اطالعات با ك نیا نو هدف آ كندينگاه م یراهبرد یيدارا کیبه عنوان « اطالعات»

كامل، روشن و روزآمد( را در زمان و مكهان مناسهب بهه شهكل مناسهب در  ق،ياطالعات مرتب ، دق
اسهت  نیها يمنابع اطالعهات تیریدر مد يساسمسئله ا ،گریفرد مناسب قرار دهد. به عبارت د ارياخت
 كنهديمه يسازمانده آورد،يدست م به یيبه چه بها یالهيرا به چه وس يچه اطالعات ،يچه كس»كه 

 .«كند؟يمنتقل م يبه چه كس یريو با چه تهث

 افزارنرم یكربنديپ تيريدم

 اجهرا یافهزارنرم فراینهدل جامع كه در طو تيفعال کیعبارت است از  ،1افزارنرم یكربنديپ تیریدم
اسهت  افهزارنرمدر طول توسعه  بانيپشتمهم  یهافراینداز  يكی ،یكربنديپ تیریمد فرایند گردد.مي

 ،یكربنهديپ تیریدمه .باشهدمي یالزم در آن، ضروری هافعاليتو كنترل  یزیركه به منظور برنامه
وقتهي نيهز آن  خاتمهزمان  گردد ومي آغاز ،افزارنرم يپروژه مهندس کیكه  شودميشروع  يزمان
 ویر يتوانهد در ههر زمهانمهي رييكه تغ یياز آن جا .غيرقابل استفاده شده است ،افزارنرمكه  است
 :گرددمي انجامموارد زیر  یبرا SCMی هافعاليتدهد، 
 رييتغ یيشناسا 
 رييكنترل تغ 
 رييتغدرست  یاجرااز  نانيحصول اطم     
 قمند به دانستن آن هستندكه عال يبه كسان رييگزارش تغ.   

                                                             

1 SCM-Software Configuration Management 
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  1یراهبرد تيريمد

مههم و برجسهته سهازمان  لئدر خصو  مسا ليو تحل هیتجز کی ،(کیاستراتژ) یراهبرد تیریمد
بهه منظهور كنتهرل منهابع در و از مالكهان،  ينهدگیاست كه توس  راهبهران ارشهد سهازمان بهه نما

، چشهم تیهمهمورشهامل مشهخص كهردن  ،نهدیفرا نی. اشودميخارج از سازمان، اتخاذ های  يمح
 یكهه بهرا یيههاتيسازمان و همه فعالهای استيو سها سازمان و توسعه برنامههای یيانداز، دارا

 .شودمي زياست، ن ازيبه آنها ن لين
و  (Goals) مقولهه اههداف كهالنبهه است كهه  يتیریمدی هافعاليترده از  کی ،یراهبرد تیریمد
سهازد كهه مهي سازمان یبرا يكل يدهجهت کی ،کیاستراتژ تیرید. مدازپردمي در سازمان کيتاكت

مبحهث بهه  2وكاركسهب یدارد. در علهم راهبهر يبا مقولهه رفتهار سهازمان زين يكینزد يليارتبا  خ
بهه  ،راهبهرد یداریه. پاشهودميگفتهه  زين (Strategic Consistencyراهبرد ) یداریپا ،یراهبرد تیریمد

 د.پردازمي يرونيب  يدر قبال مح يمانساز یمقوله راهبردها
 Board ofارشهد ) رانیمهد تمهاالًو اح يتیریمهد ميشهامل ته ،کیاسهتراتژ تیریمداعضای گروه 

Directors) ریو سا ( سهامدارانStakeholders) .خواهد بود 

 يكيالكترون یوکارهادر کسب یراهبرد تيريمد

سهازگار  يكهيالكترون وكاركسهببها مهدل  ( كه قصد دارنهد3SME) يمتوسط كوچک و یهاسازمان
بها  قیهطر نیهبهه ا كهرده و جهادیخود ا یتجار یندهایفرا در ایعمده راتييتغ يستیشوند، اغلب با

 دتوانهمي راتييهتغ نیه. هرگونهه قصهور درانجهام انهدیتعامهل برقهرار نماها كنندهتهمينو  انیمشتر
 نیها یبهرا (کیاسهتراتژ) یراهبهرد یزیهرطهرح نهرویسهازمان گهردد. از ا تیموجود دیموجب تهد
 .استمهم  اريبس هاسازمان
قهرار  یراهبهرد تیریمهد يمهدل سهنت هیهبر پا ،يكيوكار الكترونكسب یراهبرد تیریمد ندیفرا
 :باشدمي وستهيمرحله پ 4 ةرنديو دربرگ کيستماتيس ندیفرا کی نیدارد. ا
 يو خارج يداخلهای  يمح تحليل .1
 يكيكترونال وكاركسبراهبرد انتخاب  .2
 يكيالكترون وكاركسبراهبرد  یاجرا .3
 کيالكترون وكاركسبراهبرد  تيموفق زانيم يابیارز .4
دارد  تيهاهم ،زانيهبه وب بهه همهان م يدسترس( متوس  كوچک و یهاسازمان)ها SME یبرا

 يو مهال يبهه منهابع انسهان ها معموالSMEًشركت الزم است.  یبرا (فكسنمابر ) ایكه دستگاه تلفن 
 یراه حهل بهرا کیهاست كهه بعنهوان  هاتوانایي نیو ا شوندميسازمان است محدود  ارير اختكه د

در مههورد  یراهبههرد . بهها تفكههرشههودميمطههرح  يكههيوكار الكترونبههه كسههب هاسههازمانرسههاندن 
های یانتخاب كنند كهه از اسهتراتژ يكیتكنولوژهای حلراه ندتوانمي رانیمد ي،كيوكار الكترونكسب
 كند. جادیارزش ا زين انیمشتر یكند و برا يبانيپشت ،كتشر یتجار

 :را تجربه كندزیر مراحل  دیبا SMEهر 

                                                             

1 Strategic Management 
2 MBA - Master of Business Administration 

3 Small and Medium Enterprises 
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 و  ،ضهعف نقها  قهوت و یيشناسهاي، بهرای وخهارج يداخلههای  يمح تحليل :مرحله اول
 ها و فرصت دهایتهد همچنين

  انهش د ازمنهدين له،هایهن مسه .يكهيالكترون وكاركسهب یاسهتراتژ کیهمرحله دوم: انتخهاب
 یارزش اقتصهاد توانهدب يكهيالكترون وكاركسهب کیه تامورد است  نیدر ا يمنسجم و كاف

 كند.  جادیا

 يكيالكترون وكاركسب یاستراتژ سازیادهيمرحله سوم: پ   

 يكيالكترون وكاركسب یاستراتژ یهاموفقيت يابی: ارزمرحله چهارم 
 
 

 

 فرايند بهبود یهامدل

  CMMI مدل
 ک. ایهن مهدل، یهاسهت 2ههاروشمبتني بر بهو  پيشرو یهامدلاز  يكی 1CMMIا ی یفرایندبلوغ  مدل
 یبهرا یيمحصهوالت و توسهعه كهارا تيهفيبهبهود ك یارچوب ثابت شده در صنعت است كه بهراچ
 سطح بلوغ سازمان است.  فيتوص یپنج مرحله برا یو دارا رودمي به كار افزارسختو  افزارنرم

دانش و تجارب در مدیریت فرایندها و با تكيه بر ایهن اصهل كهه  ی، با بكارگيرCMMIمدل بلوغ 
اسهت كهه در توسهعه و نگهداشهت آن بهه كهار  یثر از فرایندهمت كامالً ،یا محصول ستمكيفيت سي»

و فراگير، سازمان را در جههت بهبهود  يسيستم یرویكرد ، ایجاد شده است. این مدل با«رفته است
     .  كندكمک ميوكار فرایندها و رسيدن به اهداف كسب

 ۰111 زويا
و  تیریمهد یبهرا يساخت محصوالت و روشه فرایند يسازمانده ياستاندارد رسم کی 9۲۲۲ زویا

 جهادی( اي)صهنعت سهاخت و ديهبخش تول یاستاندارد برا نیا ،در اصل. ستا كارها شرفتينظارت پ
ماننهد شهده و هاسهتفاده  يخوب به زيافزار ننرم ديتول فرایند یبرا نيهمچن 9۲۲۲ زویاه است. دگردی
را قالههب  یكههار یهافراینههد تنهههانههدارد و  یينههها جینتهها تيههفيك بههرای ينيتضههم چيههه ،CMMIمههدل 

 دهد.مي ياستاندارد رسم
 05514 زويا
 یهافراینهد يابیهارز یبهرا يچهارچوب"، شهودمي شهناخته زيهن 3SPICE، كه بها عنهوان 155۲4 زویا

. رودمهي كهارها به فرایند سهیمقا یبرا مشخص مدل ی ایجاد یکبرااستاندارد  نیا است. "افزارنرم
و نظهارت  یيكنترل، راهنمها ت،یریمد یهافراینداست. مدلسازی  CMMI هيشب بسيار SPICEكاربرد 

 یيشناسها یبهراتيم پروژه، اطالعات  ليو تحل هیتجزاز . است به عهده این استاندارد افزارنرم ديتول
 ،نقها  قهوت صيتشهخ بها نيهمچنه .شهودمي هدهبود پروژه اسهتفاعف و حركت به سمت بضنقا  
   .استفاده نمودپروژه  ميت ایسازمان  یبرا از آنها توانمي

 

                                                             

1 Capability Maturity Model Integration 
2 Best Practices 

3 Spice - Software Process Improvement Capability Determination 
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