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چگونگی همراستا سـازی اهـدا و فعالیـت هـای فـاوا بـا اهـدا اسـتراتکیک سـازمانی
(کارامدی سازمان) با نگرش یکپارچـه در خـدمات ،سیسـتم هـا و بانـک هـای اطالعـات
سازمانی در سطح صنعت پتروشیمی.



توانمندی در نگرشی جامع بـه قابلیـت هـای کلیـدی در صـنعت پتروشـیمی و انت ـاب
راهکارهای فاوایی مناسب و متناسب ( )...,ERP, BPMS, ITSM, ISMSآنها.



زمینه سازی برای پایش متمرکز خدمات سازمان و بهبود مستمر شاخص هـا در راسـتای
ایجاد بلوغ سازمانی.

 تعریف نقشه راه و بهره گیری از متدولوژی مناسب در ایجاد بهبود در مدیریت منابع و به
کار گیری آن ها در جلوگیری از اتال منابع در عملکردی های سازمان.
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مقدمه ای بر صنعت پتروشیمی
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نقشـه ی راه ترسیـم شده در صـنعت نـفت ،گاز و پتـروشیمی
 نقش کشـورهـای م تلف دنیـا در نقشـه ی راه ترسیـم شده در صـنعت نـفت ،گاز و پتـروشیمی.
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مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز

شرط بقا در این صنعت :
عضوی فعال در نقشه ی راه ترسیـم شده و بازیگـری تاثیرگـذار در تولید محصوالت با حداکثر ارزش افزوده باشد.

خانه توسعه فناوری اطالعات

سیاست های جهانی شدن

خانه توسعه فناوری اطالعات

 طـی سال های اخیـر ات ـاذ سیاست های جهانی شدن ( ،)Globalizationسبب شده است که هویـت شرکت هـای
بازیگر در تمام طول زنجیره از یک هویت ملی به هویت چند ملیتـی و البته جهانی تبدیل گردد.

لذا با توجه به این که کشور ایران ،مسیر توسعه را طی می نماید ،باید بتواند با آگاهی کافی از نقش هر یک از مناطق دنیا در
زنجیره ی ارزشی ،تامین ،تولید و فروش ،بتواند برخوردی پایدار در قالب سیاست های تعاملی بلند مدت داشته باشد.
8

www.ictdhouse.com

 برگرفته از گزارشات مراجع معتبری همچون BP ، IEA ، PLATTS ، CEFIC ، ICIS ، NEXANT، IHS

شرکتهای برتر پتروشیمی در جهان در سال ) 2018طبق گزارش موسسه(ICIS
خانه توسعه فناوری اطالعات
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مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز
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عوامل موفقیت پرچم داران پیش رو در صنعت پتروشیمی جهان
عربستان (صداره)
–
–
–
–
–
–
–
–

www.ictdhouse.com

تدوین طرح جامع راهبردی جهت رشد و –
–
توسعه شهرهای صنعتی
تشویق ب ش خصوصی به سرمایه گذاری –
توسعه منابع انسانی و آموزش کارکنان
–
حفاظت از محیط زیست
اعطای مشوقهای مالی در جذب سرمایه –
–
گذار خارجی
–
ایجاد بلوغ در قابلیت های کلیدی
مالکیت درصد اموال برای خارجیها
–
ارائه مشوقها ،تضمین و مزایای برابر
برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت
های داخلی.

چین (ساینوپک)
تکمیل زنجیره ارزش
سیاستگذاری مؤثر دولت
توجه به تفاوت تقاضا در استانهای
گوناگون
تعدد شرکتهای شیمیایی مؤثر و فعال
ایجاد ظرفیت انبوه مواد شیمیایی پایه
تغییر رویکرد از واردات به صادرات
توجه روزافزون به مواد شیمیایی ت صصی
ایجاد رقابت میان شرکت های شیمیایی
دولتی ،خصوصی و خارجی

آلمان () BASF
–
–
–
–
–
–
–
–

تأمین پایدار خوراک
شبکه خوراک و تجارت یکپارچه
خدمات پشتیبانی کامل و قوی
نوآوری در فناوری
حضور شرکتهای بزرگ و پیشرو
نیروی انسانی مت صص
مکان استقرار مناسب و دسترسی به
بازارهای
حفاظت زیستمحیطی

چشم انداز صنعت پتروشیمی ایران

خانه توسعه فناوری اطالعات

چشم انداز صنعت پتروشیمی در افق 1404
"براساس اهدا تعیین شده توسط وزارت نفت ،چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور در افق 1404
تبدیل شدن به اولین تولیدکننده مواد و کاالهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه است".
 پرهیز از خام فروشی با تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل محصوالت پایه و میانی به محصوالت با ارزش افزوده باال.
 ایجاد مجتمع های یکپارچه از ابتدای زنجیره تا محصول نهایی با سرمایه گذاری های ملی.
 توسعه صنعت پتروشیمی و زنجیره ارزش با استفاد از دانش فنی و بلوغ در توانمندی های داخلی.

 برنامه ریزی برای رشد تقاضای محصوالت پتروشیمی متناسب با رشد اقتصادی.
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چشم انداز بازار محصوالت پتروشیمیایی در سطح جهان بر اساس پیشـبینی موسسـه مشـاوره  ،IHSمجمـو ظرفیـت
تولید پنج محصول شیمیایی پایه شامل اتیلن ،پروپیلن ،متانول ،کلر و بنزن در حال افزایش می باشد .مهمترین عوامل
رشد محصواالت پتروشیمی در جهان به شرح زیر میباشد:
 دستیابی به مقادیر خوراک گاز اتان در آمریکای شمالی و درنتیجه سرمایه گذاری کالن در احداث واحدهای
اتیلن و مشتقات آن در این ناحیه
 اجرای برنامه های توسعه صنایع شیمیایی-پتروشیمیایی از قبیل احداث واحدهای تبـدیل زغـال سـنگ بـه
محوالت شیمیایی در چین باهد کاهش واردات
 ادامه توسعه واحدهای پتروشیمی در خاورمیانه

زنجیره ارزش یعنی…

خانه توسعه فناوری اطالعات

 مجمــوعــه عملیــاتی کـه در یک صنـعـت بـه صـورت زنـجیـرگونـه انجـام می گیرد تا به خلـق ارزش منجـر شود،
را زنجیره ارزش گویند .مدیریـت زنجیـره ی ارزش نیــز بـه نوعی هنـر قـراردادن یک شرکــت در مکــان درسـتی از
زنـجیـره ارزش و البتـه چیدمـان صحیح عامـالن ،محصـوالت و فعالیت ها در زنجیره است.

 مایکل پورتر مفاهیمی همچون زنجیره ارزش ،مزیت رقابتی 5 ،نیروی پورتر و گروه های اسـتراتکیک را مطـرح و مـورد
تحلیل قرار داده است.

در تحلیل زنجیـره ارزش بـه نـوعی
تمامی فعالیت های یک شرکت کـه
در ایجـــاد ارزش نهـــایی اثرگـــذار
هستند در دو ب ـش فعالیـت هـای
اصــلی و فعالیــت هــای پشــتیبانی
تقسیم شده اند.
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هر شرکتی به منظور کاهش هزینه های خود و در نتیجه افزایش حاشیه سود و کسب مزیت رقابتی باید بتواند هر دو
فعالیت های فوق را به خوبی سازماندهی و هدایت نماید.

زنجیره ارزش فرآورده های پتروشیمی
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دسته بندی صنایع پتروشیمی و پراکندگی مجتمع های تولیدی پتروشیمی در ایران
خانه توسعه فناوری اطالعات

پایین دستی (نزدیک به محصوالت نهایی)
تولید کننده و ارائه دهنده محصوالت
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ب ش دوم:

استاندارد کلی در تحلیل صنعت پتروشیمی
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پیکره دانش در تحلیل کسب و کار
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پیکره دانش در تحلیل کسب و کار

خانه توسعه فناوری اطالعات

 استانداردی تأیید شده و قابل قبول جهت تحلیل کسب و کار.
 ارائه روش و رویکردی تأیید شده جهت تحلیل کسب و کار به تحلیلگر.
 شامل حوزههای دانش ،عملکردها ،وظایف ،تکنیکها و دیدگاههایی درمورد چگونگی
تحلیل کسب و کار است.
موسسه بین المللی تجزیه و تحلیل کسب و کار)(IIBA
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انجمن حرفهای غیر دولتی ،تاسیس شده در اکتبر سال  2003با مرکزیت کانادا و ارائه شده در سراسر جهان با
هد حمایت ،ارتقاء و توسعه تحلیل کسب و کار.
ایجاد راهنمای پیکره دانش در تحلیل کسب وکار( )BABOKشامل مجموعه ای از دانشها و مهارت ها در حرفه
تحلیل کسب و کار  ،منعکس کننده شیوه های رایج پذیرفته شده در این حرفه.
کمک به تحلیگران کسب و کار در جهت توسعه دانش و مهارت های کسب و کار
صدور گواهینامه رسمی برای مت صصان تجزیه و تحلیل کسب و کار ،از جمله صدور گواهی صالحیت در تجزیه و
تحلیل کسب و کار ( )CCBAو اسناد معتبر و حرفه ای تجزیه و تحلیل کسب و کار ()CBAP
International Institute of Business Analysis
Certification of Competency in Business Analysis
Certified Business Analysis Professional

ساختار پیکره دانش در تحلیل کسب و کار

خانه توسعه فناوری اطالعات

 مفاهیم اصلی تجزیه و تحلیل کسب و کار:

شامل اصطالحات کلیدی مورد نیاز جهت درک ساخت یافته برای تحلیل کسب و کار است.
شامل  6مفهوم اصلی.

 حوزههای دانش:
نشان دهنده ی حوزه های ت صصی در زمینهی تحلیل کسب وکار می باشد
که شامل وظایف و عملکردها است .شامل  6حوزه ی دانشی و  30وظیفه.
 تکنیکها:
بیانگر چگونگی اجرای وظایف در حوزههای دانشی است .شامل  50تکنیک.
www.ictdhouse.com

مدل مفهومی در تحلیل کسب و کار
 نیاز:

 هر مسئله ،مشکل یا فرصت نیازمند بررسی
 نیازها ،دلیل ایجاد تغییر

 تغییر:

 عملی در پاسخ به یک نیاز و در راستای برآورده
کردن آن
 تغییر در راستای بهبود وضعیت سازمان

 راهحل:

 روش خاص ،جهت برآورد شدن یک یا چند نیاز در
یک زمینهی خاص
 برآوردن نیازها از طریق رفع مشکل ذینفعان توسط
یک راه حل
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مدل مفهومی در تحلیل کسب و کار
 ذینفع:

 فرد یا گروهی از افراد مرتبط با تغییر ،نیاز یا راه
حل
 تأثیر گذاری یا تأثیر پذیری بر روی تغییرات

 ارزش:

 اهمیت و سودمندی راه حل برای ذینفعان
 کاسته شدن هزینهها تحت تأثیر ریسکها.

 زمینه:

 شرایط و زمینههای تحت تأثیر تغییر
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حوزه های دانش و وظایف مرتبط با هر حوزه

خانه توسعه فناوری اطالعات

حوزه های دانش

وظایف

www.ictdhouse.com

ساختار بندی وظایف در حوزه های دانش
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برنامهریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار
هماهنگی و مدیریت ،فعالیتهای میان ذینفعان و تحلیلگران کسـب
و کار.
برنامه ریزی رویکرد تحلیل کسب و کار

 تعیین یک رویکرد مطابق با اهدا سازمانی جهت هدایت
فعالیتهای تحلیل کسب و کار.
 توصیف رویکرد جهت تعیین چگونگی ،زمان و نتایج انجام
وظایف.
برنامهریزی مشارکت ذینفعان

 ایجاد و حفظ روابط کاری مؤثر با ذینفعان
 بررسی تمام ذینفعان درگیر و ش صیت آنها
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برنامهریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار
برنامهریزی حاکمیت تحلیل کسب و کار

 تعیین تصمیمگیرندگان و اطالعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیمگیری

 تعیین افراد دارای قدرت تأیید و پیشنهاد تغییر
 تعیین و نحوه الویت بندی فعالیتهای کسب و کار
مدیریت تحلیل اطالعات کسب و کار

 توسعه یک رویکرد جهت تعیین چگونگی ذخیره و در دسترس قراردادن اطالعات
تعیین بهبود عملکرد کسب و کار

 ارزیابی عملکرد تحلیل کسب و کار و برنامهریزی جهت بهبود فرآیندها
 جهت بهبود عملکرد ،نیاز به تعیین و تحلیل معیارهای بهبود عملکرد
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است راج و همکاری
توصیف وظایفی جهت اخذ اطالعات از ذینفعان توسط تحلیلگر

آمادگی جهت استخراج اطالعات

 درک محدودهی فعالیتهای است راج ،انت اب تکنیکها ومنابع
مناسب و تعریف نتایج مطلوب
هدایت و سازماندهی فعالیتهای استخراج اطالعات

 کشف ،تعیین و شناسایی اطالعـات مـرتبط بـا تغییـر از طریـق
روش هایی چـون مصـاحبه بـا ذینفعـان ،پـکوهش و اسـت راج
اطالعات از مستندات.
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است راج و همکاری
تأیید نتایج استخراج اطالعات

 بررسی و چک کردن اطالعـات از نظـر صـحت ،دقـت و یـا
سازگاری بـا اطالعـات بدسـت آمـده در مراحـل اسـت راج
اطالعات
 ارتباط با ذینفعان جهت اطمینان از اخذ صحیح اطالعات
ارتباط با اطالعات تحلیل کسب و کار

 اطمینان از درک درست اطالعات تحلیل کسب و کار توسط
ذینفعان
مدیریت همکاری ذینفعان

 تشویق ذینفعان جهت همکاری بر روی یک هد مشترک
 این وظیفه یک فعالیت رو به جلو می باشد
 تعیین نقشها ،تأثیر و قدرت نفوذ هر ذینفع هنگام شناسایی ذینفعان جدید
www.ictdhouse.com
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مدیریت چرخه حیات نیازمندیها
انجام فعالیتهـایی جهـت مـدیریت و نگهـداری نیازمنـدیهـا و
طراحیها از زمان آغاز تا پایـان چرخـه حیـات توسـط تحلیلگـر
کسب وکار
ردیابی نیازمندیها

 ردیابی جهت اطمینان از مطابقت راهحل با نیازمندیها
 جهت شناسایی قابلیتهای در نظر گرفتـه نشـده و یـا شناسـایی
قابلیت های حمایت نشده توسط نیازمندیها
نگهداری و حفظ نیازمندیها

 هد حفظ صحت ،سازگاری و دقت نیازمندیها در طول چرخـه
حیاط نیازمندی
 امکان استفاده مجدد از نیازمندیها در راهحلهای دیگر

www.ictdhouse.com

خانه توسعه فناوری اطالعات

مدیریت چرخه حیات نیازمندیها
الویتبندی نیازمندیها

 رتبهبندی نیازمندیها مطابق با درجه اهمیت آنها
 تعیین درجه اهمیت مطابق با میزان اهمیت برای ذینفعان
ارزیابی تغییرات نیازمندیها

 ارزیابی پیامـدهای تغییـرات پیشـنهادی در نیازمنـدیهـا و
طرحها
 ارزیابی جهت بررسی افزایش ارزش راهحل توسط تغییر مورد
نظر
نیازمندیهای تأیید شده

 هد  ،دستیابی به توافق در نیازمندی ،جهت ایجاد راهحلها
 همکاری تحلیلگر با ذینفعان اصلی ،جهت بدست آوردن توافق در نیازمندیهای جدید یا تغییر یافته،
 به اشتراکگذاری نتایج مذاکره و ردیابی و مدیریت نیازمندیها
www.ictdhouse.com
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تجزیه تحلیل استراتکی
مؤثرترین راه جهت اعمـال قابلیـتهـای یـک سـازمان در
جهــت رســیدن بــه اهــدا مــورد نظــر و اعمــال تحلیــل
استراتکی پس از تعریف نیاز کسب و کار جهت اخذ تصمیم
برای پاس گویی به نیاز
تحلیل حالت فعلی

 درک وضعیت فعلـی یـک سـازمان قبـل از تغییـر جهـت
تعیین مواردی که برای رسیدن به وضعیت مطلوب آینـده
نیاز است.
 درک دالیل جهـت تغییـر برخـی از جنبـههـای کـاری و
فعالیت های سازمان
 شناسایی عواملی که تحت تأثیر این تغییرات قرار میگیرند
تعیین وضعیت آتی

www.ictdhouse.com






تعیین مجموعهای از شرایط الزم ،برای رفع نیاز کسب و کار
تعریف درست و دقیق از خروجی مورد نظر مطابق با اهدا کسب و کار
ارزیابی ارزشهای ارائه شده
توافق ذینفعان کلیدی در نتایج خروجی

خانه توسعه فناوری اطالعات

تجزیه تحلیل استراتکی
ارزیابی رسیکها

ارزیابی ریسک شامل :
 تحلیل و مدیریت ریسک
 درک عواقب احتمالی در صورت وقو ریسک و تاثیر آن بـر
سازمان
 مدیریت ریسک ،جهت کـم کـردن تـأثیرات آنهـا بـر روی
ارزشها
تعیین و تعریف استراتژی تغییر

 تعریف استراتکی های متعدد و انت اب مناسب ترین
استراتکی با توجه به وضعیت موجود
 توسعه و ارزیابی رویکردهای جایگزین برای تغییرات و
انت اب موارد مناسب از بین آنها

www.ictdhouse.com

خانه توسعه فناوری اطالعات

تحلیل نیازمندی ها و تعریف طراحی
مدل کردن نیازمندیها و طراحیهـا آنهـا ،اعتبارسـنجی و تأییـد
اطالعات ،تعیین راهحلهای ممکن جهت برآورده کردن نیازهـای
کسب و کار و ت مین ارزشهای بالقوه برای هر راهحل و گزینـه
های ممکن
تعیین و مدل کردن نیازمندیها

 تعیین و مدل کردن نیازمندیهای اخذ شده
بررسی نیازمندیها

 تعریف مناسب نیازمندیها و طراحیها و مفیـد بـودن آنهـا بـرای
اهدا
 اطمینــان از رعایــت کــردن اســتانداردهای کیفــی در تعریــف
نیازمندیها ،طراحیها و مدلها
اعتبارسنجی نیازمندیها

 اطمینان از هم تراز بودن نیازمندیها و طراحیها با نیازهای کسب و کار و ارائه ارزش مورد نیاز
www.ictdhouse.com
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تحلیل نیازمندی ها و تعریف طراحی
تعیین معماری نیازمندیها

تعیین و استفاده ار معماری نیازمندیها در جهت:
 سازماندهی نیازمندیها به ساختارهای مرتبط بـا ذینفعـان
متفاوت
 اطمینان از عمل کردن نیازمندیها جهت رسیدن به اهدا
کلی
تعیین گزینههای طراحی

 ارائه گزینههای طراحی جهت دستیابی به حالت آتی مورد نظر

تحلیل ارزش بالقوه و پیشنهاد راهحل

 ت مین ارزش بالقوه برای هر طرح
 تعیین مناسبترین گزینه جهت برآوردن نیازهای سازمانی
www.ictdhouse.com
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ارزیابی راهحل
تعریف فعالیتها جهت ارزیابی وظیفه و ارزش ارائه شـده توسـط
راهحل و تعیین فعالیتهایی جهت از بـین بـردن موانـع در درک
کامل ارزشها
اندازهگیری عملکرد راهحل

 تعیین ارزش یک راهحل جدید و یا موجود جهـت ارزیـابی میـزان
اثرب شی یک راهحل در ارتباط با ارزشی که به همراه دارد

تحلیل اندازهگیری عملکرد

 درک درست از عملکرد یک راهحل در ارتبـاط بـا ارزشـی کـه بـه
همراه دارد
 نیازمندی تحلیگـر بـه درک کـاملی از ارزشهـای راهحـل جهـت
تحلیل اندازهگیری عملکرد
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ارزیابی راهحل
ارزیابی محدودیتهای راهحل

 تعیین عوامل داخلـی مـانع از درک کامـل ارزش ارائـه شـده
توسط راه حل
 شناسایی و تعیین علل راهحلهای ناکارآمد
ارزیابی محدودیتهای سازمانی

 تعیین عوامل خارجی محدود کننده ی ارزشهای ارائه شـده
توسط راه حل در سازمان
 شناسای علتهـای ریشـهای محـدود کننـده ی ارزش هـای
سازمانی
پیشنهاد اقدامات در جهت افزایش ارزش راهحلها

 توصیه فعالیتهایی جهت افزایش ارزش راهحل
 پیشنهاد انجام فعالیت ها در جهت توسعه ،جایگزین و یا اتمام راه حل
 توصیههایی در جهت به حداکثر رساندن عملکرد و تحقق ارزش های سازمان
www.ictdhouse.com

خانه توسعه فناوری اطالعات

ب ش سوم:

متدولوژی مبتنی بر طرح ریزی
قابلیت های کلیدی در صنعت پتروشیمی ایران
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متدولوژی مبتنی بر طرح ریزی قابلیت های کلیدی در صنعت پتروشیمی ایران
خانه توسعه فناوری اطالعات
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معماری سازمانی


معماری سـازمانی رویکـردی اسـت یکپارچـه و
جامع که جنبه ها و عناصر م تلف یک سازمان
را با نگاه جامع و مهندسی تحلیل مـی نمایـد و
شــامل مجموعــه ای از مســتندات ،مــدل هــا،
استانداردها و اقدامات اجرایـی بـرای انتقـال از
معماری موجود به معماری مطلوب سازمانی ،با
محوریــت همسوســازی قابلیــت هــای فنــاوری
اطالعات با اهدا کالن استراتکیک سازمان ،بـه
منظور خلق ارزش و در عین حال ارتقاء رقابت
پذیری و ایجاد بلوغ در قابلیت های سازمان می
باشد.

 این کارگاه به دنبال اجرا هدفمند و عملیاتی معماری سازمانی مبتنی بر چارچوب شناخته شده توگف برای ایجاد معمـاری
مرجع صنعت پتروشیمی ایران می باشد.
 این کارگاه به توصیف کالن متدولوژی در چهار الیه اصلی معماری سازمانی در صنعت پتروشیمی ایران می پردازد.
www.ictdhouse.com

همسوسازی دیدگاه های م تلف از طریق پروژه معماری سازمانی
خانه توسعه فناوری اطالعات

Enterprise Strategic
Planning Viewpoint

Enterprise
Architecture

IT Architecture
Viewpoint

Business Analyst
Viewpoint
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Enterprise Architecture provides an alignment of different viewpoints
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گام های اصلی در اجرا معماری سازمانی


بررسی چشم انداز ،ماموریت ها و ارزش های سازمان
تبیین خصوصیات کلی سازمان (اسناد باالدستی ،اصول ،قوانین و مدل حاکمیتی در
سازمان)
تبیین وضعیت موجود سازمان و انجام مطالعات تطبیقی



تبیین وضعیت مطلوب سازمان متناسب با چارچوب معماری
سنجش و ارزیابی میزان بلوغ قابلیت های متصور سازمانی
تدوین برنامهها و استراتکیهای مورد نیاز بـرای حرکـت از وضـع موجـود بـه وضـع
مطلوب (طرح گذار) و اولویتبندی آنها
ارائه مش صات (شناسنامه ،کاتالوگ و دیـاگرام هـای مـرتبط) الیـه هـای معمـاری
سازمانی ( نظیر فرایند ،اطالعات ،زیرساخت و سیستمهای مورد نیاز)
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همسو سازی استراتکی کسب و کار با فناوری اطالعات از طریق معماری سازمانی
خانه توسعه فناوری اطالعات

الیه های معماری سازمانی
معماري
کسب و کار

استراتکی کسب و کار

معماری کسب و کار

معماري اطالعات
معماری برنامه کاربردی

معماری اطالعات /داده

معماري سيستمهاي اطالعاتي
معماري زیر ساخت

معماری زیرساخت

استراتکی فناوری اطالعات

www.ictdhouse.com
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توسعه و اجرای راه حل

برخی مفاهیم کلیدی
خانه توسعه فناوری اطالعات

 اهدا (انتزاعی)کالن) :(Goalsبیانگر اهدا کالن و عام بوده که سازمان در پی رسیدن به آنهاست .ایـن اهـدا معمـوال
بلندمدت ،غیر قابل اندازه گیری و فاقد طرح اجرایی هستند و صرفا توصیفی از قصد سازمان می باشند .راهبردها (اسـتراتکی
های) سازمان غالبا از روی این اهدا طراحی می شود.


اهدا (عملیاتی) خرد) : (Objectivesبیانگر اهدا خرد ،مش ص بوده که سازمان به دنبال استحصال آنهاست.
این اهدا معموال کوتاه مدت ،کامال قابل اندازه گیری و منضم به طرح اجرایی مش ص هستند.



ارزش ) :(Valueهر چیزی که از دید ذینفعان( به ویکه مشتریان) دارای اهمیت و بهادار باشد .معموال فرایند تولیـد
ارزش به صورت مدل بیان شده که مدل زنجیره ارزش پورتر یکی از متعار ترین مدل های مذکور محسوب می شود.

فرایندهای مدیریتی

خروجی

فرایندهای اصلی
فرایندهای پشتیبان

www.ictdhouse.com

ورودی

برخی مفاهیم کلیدی(ادامه)
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قابلیت ) :(Capabilityبیانگر میزان توانایی های (ضمنی و بالقوه) است که یک سازمان ،فـرد و یـا
یک سیستم دارا بوده و یا می تواند دارا شود .و معموال بصـورت کـالن و در قالـب یـک مجموعـه
توامان از افراد ،فرایندها و اطالعات ،فناوری ها و غیره تعریف مـی شـوند (مـثال قابلیـت بازاریـابی
مویرگی ،قابلیت نوآوری ،قابلیت تولید و )...
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TOGAF 9.2 : The Open Group Architecture Framework
خانه توسعه فناوری اطالعات

 .1هسته توگف  ( 9,2متدولوژی توسعه معماری)
 .2متا مدل محتوا
 .3موجودیت های اصلی فرا مدل

1

2

3
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تحلیل همه جوانب در معماری سازمانی
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فوت پرینت در تحلیل همه جانبه
خانه توسعه فناوری اطالعات

وجود دارد
و نیاز به بهبود ندارد.
وجود دارد اما نیاز به
بهبود دارد.
وجود ندارد
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Business Capability Maturity Model
خانه توسعه فناوری اطالعات

قابلیت کسب و کاری
فرایند
5
4
3
2

برنامه کاربردی

هدف استراتژیک

1
0
رتبه

وضعیت

0-1
2-3
4-5

ساختار سازمانی
وجوه بلوغ
/
قابلیت کسب و کار
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هدف
سازمانی

فرایند

برنامه کاربردی

اقالم اطالعاتی
قلم
اطالعاتی

واحد
سازمانی

نقش
سازمانی

EA BABOK MDG Technology
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BABOK Techniques
Data Mining

Metrics and Key
Performance Indicators
(KPIs)

Root Cause Analysis

Backlog Management

Data Modelling

Mind Mapping

Scope Modelling

Balanced Scorecard

Decision Analysis

Non-Functional
Requirements Analysis

Sequence Diagrams

Benchmarking and Market
Analysis

Decision Modelling

Observation

Stakeholder List, Map,
or Personas

Brainstorming

Document Analysis

Organizational
Modelling

State Modelling

Business Capability Analysis

Estimation

Prioritization

Business Cases

Financial Analysis

Process Analysis

Business Model Canvas

Focus Groups

Process Modelling

Business Rules Analysis

Functional
Decomposition

Prototyping

User Stories

Collaborative Games

Glossary

Reviews

Vendor Assessment

Concept Modelling

Interface Analysis

Data Dictionary

Interviews

Acceptance and Evaluation
Criteria

Data Flow Diagrams

Item Tracking

Risk Analysis and
Management
Roles and Permissions
Matrix

Survey or
Questionnaire
SWOT Analysis
Use Cases and
Scenarios
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Root Cause Analysis
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Model Driven Generation (MDG) Technology for BABOK
 فناوری  MDGارائه دهنده ی ساختار و مدل سازی دقیق
 این فناوری به ابزار مدلسازی  EAاضافه گردیده و منجر به نتایج بهتر تجاری شده است.
 الگوسازی بر اساس BABOK

www.ictdhouse.com

BUSINESS PROCESS (BPMN)
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Use Cases and Scenarios
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Mind Map
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ب ش چهارم:

مدلسازی مدل مرجع معماری
در صنعت پتروشیمی
www.ictdhouse.com
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The diagram below provides a typical example of the relationship
between the core capabilities and supply chain in the oil and gas
industry.
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مدل مرجع قابلیت های کسب و کار در صنعت پتروشیمی
جهت گیری استراتکیک صنعت پتروشیمی

دستیابی به اهدا استراتکیک سازمان در راستای رسیدن به آینده مطلوب ،همچون رسیدن به
اهدا و راهکارهای حل مسائل و نیازمندی های سازمان

عملیاتی

عملکردها و فرایندهای اصلی کسب و کار در راستای تحقق سودآوری سازمان ،انجام تعهدات،
تحویل و توزیع ارزش به گروه ذینفعان سازمان

پشتیبانی
قابلیت های مشترکی که عملکرد و ماموریت های روزانه شرکت پتروشیمی را پشتیبانی میکند
57
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مدل مرجع قابلیت های کسب و کار در صنعت پتروشیمی

جهت گیری استراتکی
مشتری مداری

معماری سازمانی

پکوهش و فناوری
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استراتکی بازاریابی

سرمایه گذاری

مدل مرجع قابلیت های کسب و کار در صنعت پتروشیمی

عملیاتی

بهره برداری محصول

مدیریت کیفیت

برنامه ریزی پروژه
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مدیریت تولید

بازاریابی و فروش

مدل مرجع قابلیت های کسب و کار در صنعت پتروشیمی
پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت امور مالی

مدیریت ریسک

مدیریت دانش

مدیریت ICT

مدیریت زنجیره تامین

امور حقوقی
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HSE

نگهداری و تعمیرات

 Balanced Scorecard
 Brainstorming
 Mind Mapping

بررسی استراتکیک
زنجیره ارزش

 Value Chain

www.ictdhouse.com

 Interviews

مطالعات محیطی

 Survey or Questionnaire
 Risk Analysis and Management

 Stakeholder List, Map

www.ictdhouse.com

 Document Analysis

مطالعات تطبیقی
 Benchmarking and Market Analysis

 SWOT Analysis
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Business Capability Analysis

عملکرد عمده و قابلیت ها
Functional Decomposition

www.ictdhouse.com

 Process Analysis

معماری فرایندی
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 Process Modeling
 Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)

شناسنامه فرایندی
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Data Modelling

معماری داده
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معماری سیستم
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معماری زیرساخت
Cloud Consumer

Cloud Broker

Cloud Provider

Hybrid Cloud Integration

Service Layers

Edge Services

Service Provisioning

XaaS

Service Arbitrage

Consumer in-house IT

SaaS

Enterprise Integration
Services

Cloud
Service Management
IaaS

Cloud Auditor
AccessAudit

Lifecycle
Management

Performance
Management

Service Definition

Provisioning
Management

User Experience

Confidentiality Audit

Service Discovery

Forcasting

Metering

Operation Audit
Availability Audit

Service Management

Configuration
Management

VM
Management

Security
Management

Asset Discovery

Virtualization
Management

Authentication

Assessment

Asset
Management

Instance
Management

Authorization

Deployment

Patch
Management

Knowledge
Management

Security and Policy
Management

Problem/ Incident

BusinessSupport Services
(BSS)

Service Delivery
Catalog

Performance Audit

Customer
Management

Service
Policy
customization
Management

Operational Support
Capacity
Diagnostics
Management Services (OSS)

Contract

Physical
Resources
Management

Service
Fraud Detection
Orchestration

Service Integration

Service Operation

Compliance

Release
Management

Encryption

Enforcement

Change Control

Federaion

Authoring

Service Orchestration

RevenuePooling &
Product
Management
Management

Virtualization

Customer
Provisioning

Definition

Rating

Pricing

Opportunity
Management

Discovery

Billing

Catalog

Account
Management

Pricing

Relationship
Management

Metrics

Cloud SLO Management
Payment

Reporting

Service Insurance

Service
Enhancement

Infrastructure
Business SupportManagement
Services (BSS)
Reliability Audit

Service
Aggregation

Security and Policy Management

Operational Support Services (OSS)
Service
Management

Security Audit

Privacy Audit

Service
Intermediation

PaaS

Definition

Resource Workflow
Orchestration

Service Metering

Performance

Service
Charge-back

Topology-aware
workflow execution

Dashboards

Workflow log
retention and
analytics

Automated
anomaly detection
Agent and REST
endpoint support

Immediate and
recurring execution
Hyper cloud scale
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ارتباط الیه های معماری و سند فوت پرینت

 State Modelling

در این مرحله ارتباط بین الیه های معماری سازمانی مش ص می شود .در این سند مش ص مـی شـود کـه در روال اجـرای یـک
فرایند چه اطالعاتی از طریق چه سیستم هایی توسط چه کسانی و در کدام واحد سـازمانی اجـرا مـی شـود تـا بتوانـد سـازمان را
توانمند کرده و به قابلیت های خود برساند.

رنگ ها نشان دهنده وضعیت هر یک از پارامترها میباشد
• سبز :وجود دارد
• زرد :وجود دارد ولی نیاز به تغییر و اصالح دارد
• قرمز  :وجود ندارد
www.ictdhouse.com

نمودار فعالیت پیشنهادی در پتروشیمی
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شکا قابلیت ها:

 با توجه به معماری مطلوب ،نتایج مطالعات تطبیقی و وضعیت قابلیت های موجود
قابلیت های مطلوب شناسایی شده است.
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طرح گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب

 Prioritization

 وضعیت قابلیت ها :نمایش میانگین بلوغ و اهمیت استراتکیک قابلیت ها در شرکت پتروشیمی
در این قسمت میانگین بلوغ قابلیت ها و اهمیت استراتکیک آن ها تعیین میگردد همانطور که در شکل زیر مش ص شده
است ،این مقادیر با توجه به نقشه حرارتی (  )Heat Mapتعیین شده است.
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سطح بلوغ
 ارزیابی قابلیتها :تعیین نقاط
تالقی بین میانگین بلوغ و
اهمیت استراتکیک قابلیت ها و
شناسایی پروژههای الزم جهت
انتقال از وضعیت موجود به
وضعیت مطلوب.
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ارزیابی سطح بلوغ قابلیت ها

 با توجه به سطح بلوغ قابلیت ها و ارزیابی نتایج آن پروژه های پیشنهادی برای گذار از وضعیت موجود به
وضعیت مطلوب مطابق با جدول زیر می باشد.
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دمو کار با ابزار مدلسازی نرم افزار
معماری سازمانی
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:دفتر شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات
4  واحد،14  پالک، ساختمان ملیــکا، کوچه رمضانی، میدان پونک،تهران

: کدپستی

1469653397
http://www.ictdhouse.com

: آدرس سایت

info@ictdhouse.com

:  پست الکترونیکی

44420801 - 44487335

:  تلفکس
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