
دکتر فریدون شمس علیئی

معماری سازمانی سرویس گرا
بسترساز

تعامالت شفاف و رشدیافته

سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
1398آبان 23و 22دانشگاه صنعتی شریف 



فهرست مطالب
سرویس و اقتصاد سرویس گرا•
نقش سرویس در مکاتب معماری سازمانی•
معماری سازمانی سرویس گرا•
چارچوب مطلوب معماری سازمانی•
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سرویس های نسل چهارم

Services 1.0
Services 2.0

Services 3.0

Services 4.0

ابزار: فعالساز
اینترنت: فعالساز

:فعالساز
فناوری های موبایل

:فعالساز
فناوری های نوظهور

Manual efficient self-service Seamless
3 Singapore Digital (SG:D)," The Future Of Services: Service and Digital Economy Technology Roadmap." Infocomm Media Development Authority (2018)



Seamlessسرویس های 
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همدالنه

پیش بینی نیازهای 
مشتریان با کمک 
فناور ی های نوظهور 

انتها به انتها

بدون اصطکاک

Singapore Digital (SG:D), Infocomm Media Development Authority. " The Future Of Services: Service and Digital Economy Technology Roadmap." (2018)



سهم سرویس در بازار جهانی 

5

2019

1970 2040

Service 
Trade

9% بیش از یک سوم
بازار جهانی

20%

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm



دالرهزار میلیارد13.3
2017در سال 

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm

سرویس ارزش معامالت در حوزه 
(بخش خدمات)
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(خدمت)رشد معامالت در حوزه سرویس 
بیش از 

رشد معامالت در حوزه کاال

7

سرویس
کاال

درصد5.4به طور میانگین 
2017تا سال 2005از سال 

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm



نقش سرویس در ایجاد اشتغال
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39% 49%

+10%

1996 2016

Singapore Digital (SG:D)," The Future Of Services: Service and Digital Economy Technology Roadmap." Infocomm Media Development Authority (2018)

سهم اشتغال در بخش سرویس
سهم اشتغال در بخش تولید و کشاورزی



نقش سرویس در اشتغال زنان
زنانحمایت از توانمندی اقتصادی •
مشارکت بیشتر  زنان•
امکان ایجاد تعادل نسبی توزیع جنسیتی•

در بخش سرویس نسبت به دیگر بخش ها 
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توزیع جنسیتی اشتغال
در ایران 

1397سال 

19%

سهم اشتغال زنان
سهم اشتغال مردان

81%

1397گزیده های آماری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکز آمار و اطالعات راهبردی، 



سرویس

ستون اصلی اقتصاد جهانی

پویاترین عنصر تجارت بین الملل

تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال تأثیرگذار بر 
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اقتصاد
فرایند تبدیل مواد خام به چیزی با ارزش

اقتصاد مبتنی بر سرویس 
تولید و تحویل خروجی هایی ناملموس و  غیر محسوس

صنایع دانش بنیان
سرویس های دانش آگاهی در تولید صنعتی

کارکنان تحصیلکرده و ماهر در بازار کار
سازمان های نوآور در کسب وکار
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از اقتصاد مبتنی بر محصول تا
(خدمت)مبتنی بر سرویس اقتصاد

ناملموس
دانش و مهارت

ملموس
اولیهمواد خام

ورودی ها

ناملموس
انتزاعیمحصول

ملموس
عینیمحصول

خروجی ها

ناهمگون
سرویس دهنده و  تعامل

سرویس گیرنده
ویسوضعیت و شخصی سازی سرتغییر

استاندارد شده
کاال بر اساس استاندارد مشخصتولید

امکان تغییر بسیار محدود
تولیدفرایندتغییرپذیری

غیر قابل تفکیک
دو مصرف همزمان با یکدیگرنتولید

تفکیکقابل
کندفرایندهای تولید و مصرف قابل تفکی

فرایند تولید و مصرف

12
Shek, Daniel TL, Po PY Chung, and Hildie Leung. "Manufacturing economy vs. service economy: Implications for service leadership." International Journal on Disability and Human
Development 14.3 (2015): 205-215.

اقتصاد سرویساقتصاد محصول ابعاد



مبتنی بر سرویس و اقتصادمبتنی بر محصول اقتصاد 
از لحاظ ساختار سازمانی

13

تصمیم گیری محلی:نامتمرکز

نیمه رسمی

ده توسط مدیران رتصمیم گیری:متمرکز
باال

رسمی
سازمانیساختار

انسانینیروی اصلیدارایی های ارزش سازمانی

خودمختار همانند ماشین پیش فرض کارکنان

نوآور ماشین آالتاپراتور نقش کارکنان

ماهر و حرفه ای
خالق

با انگیزه
دارای صالحیت و دانش

دارای مهارت نسبی
قابل کنترل

قابل پیش بینی

مطلوب برای ویژگی
کارکنان

اقتصاد سرویساقتصاد محصول بعد

Shek, Daniel TL, Po PY Chung, and Hildie Leung. "Manufacturing economy vs. service economy: Implications for service leadership." International Journal on Disability and Human
Development 14.3 (2015): 205-215.



چرخه حیات سرویس
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یادگیری
(  نیازهای بازار)

بهبود
(  برای پایداری)

توسعه
منابعی که قادر به رفع )

(  نیازها باشند

اجرا
(  تحویل سرویس ها)

Qiu, Robin G. Service science: The foundations of service engineering and management. John Wiley & Sons, 2014.

Service 
diamond



چرخه حیات سرویس

15 Qiu, Robin G. Service science: The foundations of service engineering and management. John Wiley & Sons, 2014.

Service
diamond



علوم، مدیریت و مهندسی سرویس

مدل ها و فرایندهای 
کسب وکار

علم و
تکنولوژی

مردم و 
فرهنگ

SSME*

* Service Science, Management and Engineering
16



SSMEپژوهش در حوزه 

17

https://www.igi-global.com/journal/international-journal-service-science-management
Xiong, Gang, et al. Service Science, Management, and Engineering:: Theory and Applications. Academic Press, 2012.
Hefley, Bill, and Wendy Murphy, eds. Service science, management and engineering: education for the 21st century. Springer Science & Business Media, 2008.



:دولت ها
به رسمیت شناختن بخش سرویس به عنوان مکمل

صنعتی و بخش کشاورزیبخش تولید
سرویس به عنوان مبنایی برای کسب وکار آینده

ایجاد مزیت رقابتی
اشتغال نیروی انسانی

افزایش تولید ناخالص ملی

:سازمان های فناوری اطالعات
ایجاد بستری برای ارائه و تبادل سرویس ها

18



سازمانچالش های 
(Enterprise)

19

...

دیجیتالیتحول 

تکنولوژی های جدید

برون سپاری

سازمان های مجازی

دستیابی به مزیت رقابتی

تغییر قدرت در زنجیره 
ارزش

انطباق

کارمدل های جدید کسب و 



مورد انتظار سازمان برای رویارویی با چالش ها ویژگی های

قابلیت تغییر

همراستایی فناوری اطالعات، 
کسب وکار و سازمان 

نوآوری

چابکی

تطبیق پذیری

20



آیا تعبیه این ویژگی ها
به کمک معماری سازمانی

ممکن است؟

21



تکامل مفهوم معماری سازمانی
مکاتب سه گانه

اتصال میان کسب وکار و فناوری 
اطالعات 

فناوری اطالعات در تمام دارایی های
سازمان

میان راهبرد و اجراارتباط تمام جنبه های سازمان

برای نوآوری سازمانی و ابزاری
پایداری

سازمان و محیط آن

مکتب اول
معماری فناوری 

سازماناطالعات 

مکتب دوم
یکپارچه سازی سازمان

مکتب سوم
تطبیق اکوسیستمی 

سازمان

هدفحوزه

22



مکتب اول

سازمانسطوح توانمندی

23

توانمندی های صفر

توانمندی های معمول

توانمندی های 
سیستمیک

توانمندی های خالقانه

توانمندی های راهبردی

توانمندی های تطبیقی

توانمندی های مولد
مکتب سوممکتب اول مکتب دوم

فعالیت ها

فرایندها

سیستم های کاری

عملکردها

سازمان/کسب وکار

اکوسیستم

جامعه جهانی



نقش سرویس در
مکاتب معماری سازمانی چیست؟

24



معماری سازمانیمکاتب درنقش سرویس 

25

مکتب سوممکتب اول مکتب دوم

سرویس های
فناوری اطالعات

سرویس های
کسب وکار

سازمان 
سرویس گرا

ااقتصاد سرویس گر

فرهنگابزار

جامعه سرویس گرا



سرویس گرایی در معماری سازمانی

26

سرویس گراFEAFچارچوب 

سرویس گراTOGAFچارچوب 

ITIL

(IEAF)چارچوب ملی معماری سازمانی ایران 



سرویس گراFEAFچارچوب 
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(SOE)سازمان سرویس گرا 

(SOA)سرویس گرا معماری 

(SOI)سرویس گرا زیرساخت 

الیه کسب وکار

الیه سیستم های 
اطالعاتی

الیه زیرساخت و 
شبکه



سرویس گراTOGAFچارچوب 

28 https://www.opengroup.org/soa/source-book/togaf/p4.htm



TOGAF 9.2حاکمیت معماری سرویس گرا در

29 https://www.opengroup.org/soa/source-book/togaf/p4.htm



ITIL 3

30 ItSMF, U. K. ITIL Foundation Handbook. The Stationery Office, 2012.



ITIL 4

31

شرکا و 
تأمین کنندگان

3

2
اطالعات و فناوری

1
سازمان ها و افراد

جریان ارزش و 
فرایندها

4

عوامل
محیطی

عوامل
اجتماعی

عوامل
اقتصادی

عوامل
سیاسی

عوامل
فناورانه

عوامل
قانونی

محصوالت نرم افزاری و 
سرویس ها 

ارزش

ITIL 4 edition. The Stationery Office, 2019.



IEAFسرویس گرایی در 
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IEAFسرویس گرایی در 
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این حرکت را در معماری سازمانی تحقق ببخشیم؟چگونه 

فناوری اطالعات
سازمان

سازمان و محیط آنتمام جنبه های سازمان

34

سرویس های
فناوری 
اطالعات

سرویس های
کسب وکار

سازمان 
سرویس گرا

اقتصاد
سرویس گرا



تأثیر سرویس گرایی بر سازمان

سازمانطراحیتأثیر بر 

تأثیر بر محصوالت و خدمات ارائه شده به مشتریان
از طریق تغییر

فرایندهای کسب وکار
سیستم های اطالعاتی

زیرساخت فناوری اطالعات 

35



مکتب اول معماری سازمانی

36 Graves, Tom. "Real enterprise architecture." Tetdradian, Colchester (2008).



مکتب دوم معماری سازمانی

37 Graves, Tom. "Real enterprise architecture." Tetdradian, Colchester (2008).



معماری کسب وکار

نیستسازمانبهمحدودکسب وکار•
:کسب وکارمعماری•

مالحظاتومالیامورمشتری،مانندمهمیعناصرباید•
نظردرراسازمانخدماتومحصوالتبهتوجهبابازار

بگیرد
ازخارجکهکسب وکارازبخش هاییارائهبهقادر•

باشداستگرفته قرارسازمان

وجهیچندحوزه ایارائه دهندهکسب وکارمعماری•
است

راهبردها

معماری 
کسب وکار

معماری اطالعات و 
داده ها

های اطالعاتیمعماری سیستم

فناوریزیرساخت معماری 

38



چارچوب معماری کسب وکار

39 Simon, Daniel. "Introduction: Demystifying Business Architecture." Business Architecture Management. Springer, Cham, 2015. 1-17.



TOGAF 9.2معماری کسب وکار در 

https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/m/chap30.html

قابلیت کسب وکار
برای قابلیت مشخصی که کسب وکار

دستیابی به هدف معینی آن را انجام 
می دهد یا مبادله می کند 

جریان ارزش
مجموعه ای از فعالیت های ارزش افزا برای 

مشتریان، ذینفعان یا کاربر نهایی

40



سازمانیویژگی های چارچوب مطلوب معماری 

41

ایجاد بستر چنین چارچوبی به کمک معماری سرویس گرا

دربردارنده تمام 
جنبه های سازمان

چابک تطبیق پذیر

مبتنی بر تفکر 
سیستمی

بهره گیری از 
فناوری های نوین

امکان نظارت و پایش
و تعیین کننده نقش

سهم ذینفعان در 
معماری اکوسیستم 

سازمانی



معمار سازمان به عنوان عامل تغییر
با تکامل معماری سازمانی، نقش معمار سازمان نیز تغییر می کند•

تفکر سرویس: تغییر طرز تفکر•
سرویسبر مبنای تفکر سیستمی و دیدگاه های مختلف نسبت به •

همراستایی کسب وکار و سازمان•
شکل دادن راهبرد کسب وکار •
به عنوان مشاوری برای سازمان•

42



معماری سازمانی تک صفحه ای

43 Kotusev, Svyatoslav. "Enterprise Architecture on a Single Page." British Computer Society (BCS), URL: http://www. bcs. org/content/conWebDoc/58615 (2017).



Marketecture
ترکیب بازاریابی و معماری

توصیف یک صفحه ای از ساختار و ارتباطات سیستم•
ارائه محصوالت و سرویس های سازمان با در نظر گرفتن الزامات بازار به عنوان اولویت اصلی•
ارنمایی از سیستم برای مخاطبان غیر فنی به همراه جهت گیری راهبردی برای رقابت در باز•

وسیله ای برای تسهیل تصمیم گیری در خصوص فرایند طراحی، ساخت، بازبینی و فروش•

44 Gorton, Ian. Essential software architecture. Springer Science & Business Media, 2011.



Marketectureنمونه ای از نمودار 

45

نظارت بالدرنگ•
امکان جستجو•
ناهنجاریتشخیص •

داشبورد 
بالدرنگ

داده های خام و تجمیع شده•
تحلیل موردی•
پرس وجوهای بالدرنگ•

گزارش های 
موردی

گزارش های تقریبا بالدرنگ•
گزارش های قابل دسترسی از طریق ابزارهای هوش تجاری•

ایستا

صدها سرور•
نگاره های •

حجیم از 
چندین 

منبع

سرورهای وب

،24/7عملیات 
توسعه دهندگان،مهندسان پشتیبانی

داده، دانشمند اطالعاتتحلیلگر

مدیریت



ITسرویس از منظر 

46

سرویس

فرایندها موجودیت ها

نقش ها اشیاء 
اطالعاتی



سرویس به عنوان یک زبان مشترک

47

سرویس



مسیر پژوهشی آینده در حوزه معماری سازمانی
کشوربر اساس نیازهای 

48

راهبردها

معماری 
کسب وکار

معماری اطالعات و 
داده ها

های اطالعاتیمعماری سیستم

فناوریزیرساخت معماری 

داده کاوی
(Data Mining)

سرویس کاوی
(Service Mining)

راهبردکاوی
(Strategy Mining)

فرایندکاوی
(Process Mining) کاوش معماری 

سازمانی
(EA Mining)



تعلیم و تربیت نسل آینده معماران سازمان
به عنوان

پرچم داران تغییر، نوآوری و پیشرفت

49



f_shams@sbu.ac.ir

با تشکر از توجه شما

همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانیومین س
1398آبان 23و 22شریف دانشگاه صنعتی 


