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خرداد 6831

هدف:

ضٌبخت ٍ آًبليض ٍضغ هَجَد ٍ اسائِ طشح اًتقبل اص ٍضغ هَجَد ثِ ٍضغ هطلَة

خالصِ هشاحل ٍ فؼبليت ّب ٍ فشآٍسدُ ّب ثِ ضشح صيش است:
فعاليت اصلی

فرآورده اصلی

عنوان مرحله

 ضٌبخت ٍضغ هَجَد -تحليل ٍضغ هَجَد

 )1گضاسش ضٌبخت ٍضغ
هَجَد
)2گضاسش تحليل ٍضغ هَجَد
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اسائِ طشح هطلَة

 طشاحي كلي سيستن ّبی هطلَة ًيبص ّبیآهبسی
 -اسائِ فشآيٌذ ّبی هطلَة

 )3گضاسش طشح هطلَة
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اسائِ ثشًبهِ گزاس

 تذٍيي هسيش ٍ ثشًبهِ اًتقبل اص ٍضغ هَجَد ثٍِضغ هطلَة

 )4گضاسش ثشًبهِ گزاس

1

ضٌبخت ٍ تجضيِ تحليل ٍضغ
هَجَد

جضئيبت هشاحل دس اداهِ آهذُ است :

فعاليتها:

-1-1-1
 ضٌبسبيي حَصُ سبصهبًي هَسد ثشسسي ٍ ريٌفؼبى پشٍطُ(داخلي ٍ سبصهبى ّبی خبسجي) ضٌبخت اّذاف ،ساّجشدّب ٍ ثشًبهِّبی ثلٌذهذت ٍ كَتبُهذت ضٌبسبيي استجبطّبی داخل سبصهبى ٍ ٍاحذّبی هختلف سبصهبى ضٌبسبيي سٍاثط ثيي سبصهبى (حَصُ كبسی) ٍ هشاجغ ٍ ًْبدّبی هشتجط خبسج اص سبصهبى ضٌبخت فشآيٌذّبی كست ٍ كبس حَصُ كبسی دس سبصهبى ضٌبسبيي اجضای فشآيٌذّب ضبهل فؼبليتْب ،اطالػبت ،سبصهبى -ضٌبخت فؼبليتْبی اصلي ٍ جبسی سبصهبى ،سٍال ّب ،قَاًيي ٍ هقشسات ٍ هحول ّبی قبًًَي هشتجط
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ضٌبسبيي سيستوْبی اطالػبتي هَجَد ضٌبسبيي ًيبصّبی اطالػبتي ٍ آهبسی ريٌفؼبى(هذيشاى اسضذ ،هذيشاى هيبًي ٍ ػوليبتي) سيستن ّب دس سبصهبى ضٌبسبيي ًيبصّبی اطالػبتي ٍ آهبسی سبصهبى ّب ٍ هشاجغ ثيشًٍي كِ استجبط اطالػبتي ثب دستگبُ اجشايي داسًذ. طجقِثٌذی ًيبصّبی اطالػبتي (آهبسی) ٍ اهكبى يب ػذم اهكبى تَليذ آى ثِ سٍش ثجتيًَ ،ع اقالم اطالػبتي ،تٌبٍة ،حَصُ جغشافيبيي،سبصهبى (هٌجغ ٍ هقصذ) تَليذ اطالػبت
 جوغآٍسی تؼبسيف ٍ هفبّين ٍ يكسبى سبصی تَصيف فٌي ًيبصّبی اطالػبتي ٍ آهبسی ضٌبسبيي ضذُ. ضٌبسبيي اهكبًبت اًفَسهبتيكي (سبصهبى خذهبت  ،ITثستش سختافضاسی ٍ ضجكِ ،ثستش ًشمافضاسی) -ضٌبسبيي ٍ اسصيبثي ًقبط ضؼف ٍ قَت ٍضغ هَجَد (فشآيٌذّب ،سيستوْبی اطالػبتي ٍ اهكبًبت اًفَسهبتيكي)

-2-1-1روشها:
 هطبلؼِ هستٌذات چبست سبصهبًي ،ضشح ٍظبيف ،استشاتظی سبصهبى ،ثشًبهِ ّبی سبصهبى ٍ سبيش هستٌذات هَجَد هصبحجِ ثب هذيشاى اسضذ ،هذيشاى اجشايي (ػوليبتي) ،افشاد كليذی ٍ كبسضٌبسبى آهبس ٍ اًفَسهبتيك-تجضيِ ٍ تحليل فشآيٌذّب ٍ ًيبصّبی اطالػبتي

-3-1-1فرآوردهها:
 -گضاسش ايي هشحلِ ضبهل دٍ گضاسش هطخص "ضٌبخت ٍضغ هَجَد"ٍ "تجضيِ ٍ تحليل" هي گشدد كِ هَاسد صيش سا ضبهل هي ضَد:

 گسارش ضناخت وضع موجود
سبصهبى ٍ تبح چبست فؼلي ،هبهَسيتّب ،اّذاف ،استشاتظیّب ،ثشًبهِّبی سبصهبًي ٍ هحول ّبی قبًًَي سبصهبى هؼشفي هحذٍدُ پشٍطُ ،ريٌفؼبى پشٍطُ (كبسثشاى ،هذيشاى ٍ ).... هؼشفي فشآيٌذّبی هَجَد ،تجضيِ فشآيٌذّب تب سطح ػوليبت (ًوَداس سلسلِ هشاتجي فشآيٌذّب)PHD: هؼشفي ػوليبت فشآيٌذ دس سطح دًجبلِ فشآيٌذ (پبييي تشيي اليِ فشآيٌذّب) ثب استفبدُ اص ًوَداسّبی هذلسبصی فشآيٌذّبی كست ٍ كبس)ً ٍ (BPMوبيص ثصشی آى
 ًيبصّبی اطالػبتي ٍ آهبسی ثِ تفكيك هطخصبت ضٌبسبيي ضذُ تؼييي ٍ تذٍيي استجبط ًيبصّبی اطالػبتي ٍ آهبسی ثب فشآيٌذّب ٍ سيستوْبی هَجَد هؼشفي ٍ هطخصبت سيستن ّبی كبسثشدی هَجَد (تْيِ ضٌبسٌبهِ)2

 -هؼشفي ٍضغ هَجَد صيشسبخت فٌبٍسی اطالػبت (سبصهبى خذهبت  ،ITثستش سختافضاسی ٍ ضجكِ ،ثستش ًشمافضاسی)

 گسارش تجسيه و تحليل
 بخص تجسيه و تحليل فرآينذها
 هؼشفي سٍش تحليل ضٌبسبيي ػوليبت ٍ فؼبليت ّبی هَاصی ،صائذ ،قبثل ثْجَد تؼييي ًقبط قَت ٍ ضؼف ٍضغ هَجَد سيستوْب ٍ فشآيٌذّب (اصًظش ػَاهلي هثل ػولكشد ،ثْجَد ،تكٌَلَطی ،ثجتي ٍ غيشثجتي اطالػبتٍ آهبس ٍ ػَاهل هحذٍديت سبص ٍ )...
-تحليل تَاًوٌذسبصی فشآيٌذّب ٍ سيستن ّب ثب استفبدُ اص ػَاهل تَاًوٌذسبص ( تكٌَلَطی ،آهَصش ٍ )...

 بخص تحليل سيستمهاي اطالعاتي موجود
 تحليل ًقبط قَت ٍ ضؼف سيستن ّبی كبسثشدی هَجَد (ثِ لحبظ ػولكشد ،پبسخگَيي ثِ ًيبصّبی اطالػبتي ،تكٌَلَطی ٍ قبثليتاستفبدُ ٍ)....

 بخص تحليل نيازهاي اطالعاتي:
 تْيِ فْشست هَجَديت ّبی اطالػبتي )(Entity تحليل ٍضغ هَجَد ٍ ثشسسي اهكبى تَليذ ًيبصّبی اطالػبتي ثِ سٍش ثجتي (تَليذ حيي ػوليبت جبسی دس فشآيٌذّب) ٍ غيش ثجتي تْيِ فْشست ًْبييَطجقِثٌذی ًيبصّبی اطالػبتي ٍ آهبسی (ثب لحبظ تؼبسيف هجوَػِ ای ،استجبط ثب فشآيٌذّب )ٍ -اطًُبهِ ًيبصّبی اطالػبتي ٍ آهبسی (تؼبسيف ٍ هفبّين )

 بخص تحليل زيرساخت فناوري اطالعات :
 آهبس سشاًِ اهكبًبت سخت افضاسی ٍ پشاكٌذگي آى دس ٍاحذّبی سبصهبى ٍضؼيت تخصص ًيشٍی اًسبًي هشتجط ثب فٌبٍسی اطالػبتً -قبط قَت ٍ ضؼف صيش سبخت ّبی ًشم افضاسی،سخت افضاسی ٍ ضجكِ ّب
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-1-2-1فعاليتها:
 ثشسسي ٍ اسائِ پيطٌْبدات ثشای تغييش فشآيٌذّب اص ٍضغ هَجَد ثِ ٍضغ هطلَة ضٌبسبيي سيستوْبی اطالػبتي – ػوليبتي هطلَة ٍ طشاحي كلي آى ضٌبسبيي استجبط ثيي ًيبصّبی اطالػبتي (كِ ضبهل اقالم آهبسّبی ثجتي ًيضهي ضَد) ثب سيستوْبی ضٌبسبيي ضذُ ٍ فشآيٌذّب -تذٍيي طشح فٌي تكٌَلَطی ثستش ً( ITشم افضاس ،سختافضاس ،ضجكِ) ثشای اجشای سيستوْبی پيطٌْبدی

-2-2-1روش:
 آًبليض ٍ تحليل ٍ طشاحي ٍ تَسؼِ سيستوْب ثْجَد فشآيٌذّبی سبصهبى-جلسبت ثشسسي پيطٌْبدات ثب ًخجگبى هشتجط فشآيٌذّب دس سبصهبى )(Brain Storming

-3-2-1فرآورده:
 گضاسش فشآيٌذّبی هطلَة (ًوَداس تجضيِ فشآيٌذّب ٍ اثتكبسات ٍ ساُ حل ّب ٍ تَصيِ ّبی ثْجَد آًْب ضبهل ػَاهل تَاًوٌذسبص ٍتغييشات دس هحذٍدُ پشٍطُ ٍ سبصهبى ٍ اسائِ هذل ثصشی فشآيٌذّبی پيطٌْبدی )
 گضاسش طشاحي كلي سيستوْبی اطالػبتي ٍ ػوليبتي پيطٌْبدی ضبهل :-

فْشست سيستن ّبی پيطٌْبدی ٍ هغبيشت ثب سيستن ّبی ٍضغ هَجَد

 هؼشفي ٍ تَصيف سيستن ٍ هطخصبت آى ٍ اسائِ هذل هفَْهي ٍ ثصشی هذل هفَْهي استجبط هَجَديت ّب (ثب ًوَداس استجبط هَجَديت ّب )ERD: استجبط ثيي سيستوْب ثب فشآيٌذّب استجبط اطالػبتي ثيي سيستوْب– تذٍيي استجبط ًيبصّبی اطالػبتي ضٌبسبيي ضذُ دس هشحلِ قجل (كِ ضبهل آهبسّبی ثجتي ًيض هي ثبضذ) ثب سيستوْبی پيطٌْبدی

-1-3-1فعاليتها:
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 ضٌبسبيي سبصهبى پيطٌْبدی (ًقص ّب ٍ هسئَليت ّب)ثشای اجشای فبص دٍم اسائِ طشح اٍلَيت ثٌذی اجشای فبص دٍم تذٍيي  RFPثشای سيستوْبی پيطٌْبدی -تذٍيي ًيبصّبی تكٌَلَطی ثشای فبص دٍم

-2-3-1روش :آًبليض فبصلِ ) ٍ (GAP Analysisاسصيبثي ٍ تطجيق

-3-3-1فرآورده:
گضاسش ايي هشحلِ ضبهل هَاسد صيش است:
 هسيش طشح اًتقبل اص ٍضغ هَجَد ثِ ٍضغ هطلَة (ٍ اًتقبل آهبسّبی هشتجط ثِ هشكض آهبس ايشاى) ثشًبهِ اًتقبل (اٍلَيتْب دس پيبدُ سبصی سيستن ّب ٍ ثشآٍسد صهبى ) ضٌبسبيي هخبطشات ٍ هذيشيت آًْب دس فبص پيبدُ سبصی استشاتظی اجشا (ثشٍىسپبسی ،سبصهبى پيطٌْبدی پشٍطُ دس فبص )... ٍ2 ّ RFPبی سيستن ّبی پيطٌْبدی ثش اسبع استبًذاسد الگَی ًوبتي(ًظبم هٌْذسي ٍاستبًذاسدّبی تَليذًشم افضاس) -ضٌبسبيي ٍ تَصيِ استبًذاسدّب ثشای فبص دٍم

5

