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 داشبوردنظام مدیریت

 (با تمرکز بر انقالب چهارم صنعتی)نظامهای هوشمند و  زنده تکنولوژیکی در نظام حاکمیت فناوری



تلفیق یکپارچه حاکمیت رهبری و حاکمیت فناوری اطالعات 
Integrated leadership governance and IT governance

اطالعات،فناوریحاکمیتورهبریحاکمیتبینالزمسوییهمایجادوهمزمانبکارگیریبا
ازدکارآمبرداریبهرهبهدهداجازههاسازمانبهتاآوردبدستموثریراهبردیعملابتکاریکتوانمی

.یابنددسترقابتیمزیتواطالعاتفناوری

هایفعالیتکار،وکسبفرایندهایدادنقرارمحورباکهاستتالشیمجدد،مهندسیدیدگاهاینبا
اتاطالعفناوریدنبالبهکهاطالعاتفناوریحاکمیتباتعاملدرونمودهحذفراافزودهارزشبدون
حاکمیت)فرآیندیوعملیاتیهایاستراتژیتبیینحالایندراست،سازمانیفرایندهاینمودن
.نمودخواهدتضمینراسازماناصلیکاروکسباهدافبافناوریهمسوییموجبات(رهبری



عاتمدل مهندسی مجدد بر مبنای یکپارچگی حاکمیت رهبری  و حاکمیت فناوری اطال-1شکل شماره 

ارزشهای مشترک

چشم انداز

مأموریت

استراتژی اصلی

استراتژیهای بخشی

نقشه استراتژی

حاکمیت رهبری
(LG)

(وضعیت آینده(پیش بینی آینده (وضعیت حال)تبیین وضع موجود

حاکمیت فناوری 
اطالعات

(ITG)

تعیین فرایندهای اصلی

تعیین چرخه ها و گامهای  فرایندی

تعیین  شاخص ها وسنجه های فرایندی

تعیین برنامه های بهبود و  جدید

تعیین فعالیتهای اصلی

مدیریت داشبورد

مدیریت پروژه
استانداردها،ایزوها،مدیریت ریسک و )

(امنیت

تعیین اهداف اجرایی

BSCارزیابی عملکرد بر مبنای 

تعیین اهداف بخشی

(Gap Analysis)تجزیه و تحلیل فاصله

Uات مجدد بر مبنای یکپارچگی حاکمیت رهبری و حاکمیت فناوری اطالعمهندسی 



توانمندیها و قابلیت های مشترک نظام مدیریت و هدایت فناوری اطالعات-2شکل شماره 

 تیمکاح
IT دربهار

 تیمکاح
 یرامعم
ینامزاس

 یلام تیمکاح
 تیولوا و
یراذگ

 ریاس
 یاهما ن
یتیمکاح

 تیمکاح
 تایح هخرچ
اهسیورس

 تیمکاح
 یویلو ترپ

IT
 تیمکاح
 و کسیر
  یب ت

هداد تیمکاح

 تیمکاح
هعسوت

 تیمکاح
تایلمع

 یاه یدنمناوت
یتیمکاح کرتشم

سایر نظامهای مدیریت و 
هدایت 

مدیریت و هدایت سرمایه 
گذاریهای مالی و اولویت 

گذاری

مدیریت  و هدایت 
چرخه حیات خدمات

مدیریت و هدایت 
عملیات و اجرا

مدیریت و هدایت 
توسعه

مدیریت  و هدایت داده ها مدیریت  و هدایت 
ریسک و تطبیق

مدیریت  و هدایت ارزیابی 
و  تأیید سرمایه گذاری 

ITهای 

مدیریت  و هدایت 
معماری سازمانی

مدیریت  و هدایت 
راهبرد فناوری

توانمندیهای مشترک 
مدیریت و هدایت



عاترابطه مدیریت فرآیندهای سازمانی و حاکمیت فناوری اطال

اطالعاتفناوریوحاکمیتفرایندیتفکر

 استاندارد شناخته شده است و مؤسسه بین المللی"نگرش سیستمی بر سازمان"ت کر فرآیندی به عنوان
مدیریت شامل شناسایی فرآیندها، بررسی تعامالت بین فرآیندها و"سیستم فرآیندها"آن را به عنوان یک 

.  آنها تعریف کرده است 

اثربخشی، ابزارها و زیرساخت تکنولوژیکی برای اتوماتیک و توانمند کردن وظایف فرآیند به من ور عملکرد
.  طراحی و ساخته شود

تفرضیاذهنی،مدل هایمعموالًکارکنان.استوکمرنگنامرئیوکارکسبفرایندهایسازمان ها،دراکثر
.می کنندتعریففرایندرا،کارهاانجامروشازخوددرکوکاریتعمیم هایقدیمی،

چیزینای.استفرایندهابینذرهباسازمان،بهجدیدنگاهایجادگرا،فرایندوکارکسبایجاددرقدماولین
.نامید"فرآیندینگاه"آنرامی توانکهاست



ندهاییفرآیمیانازالعاتاطفناوریحاکمیتن امبرایشدهگرفتهن ردرمأموریتهایبهدستیابی
درراآنها،مربوطهنقشهایومسئولیتهاتعریفباسپسوکردشناساییراآنهابایدکهمیشودمحق 
.کردنزدیکاجرابهوگرفتکاربهحیاتچرخه

کاروکسبفرایندمدیریتBPMافزارینرمهایحلراهارائههدفشکهاستنوظهورفناورییک
.باشدمیفرایندهاکردناستانداردونمودنمرتببهدستیابیبرای

ست اده،اموردمکانیزههایسیستممیتوانفرایندینگرشرویکردگسترشوفرایندهاشناساییبا
.بخشیدبهبودراسازماندراطالعاتفناوریکارگیریبهازحاصل

استموارداینشاملکاروکسبفرآیندمدیریتهاىپروژهدراطالعاتفناورىمختلفهاىنقش:
کاروکسبفرآیندتوانمندسازى-
اجرامرحلهدرسازىپیادهوطراحىفازطولدرکنندهتسهیل-

عاترابطه مدیریت فرآیندهای سازمانی و حاکمیت فناوری اطال



واستاطالعاتفناوریازکارآمداست ادهبرایاطالعاتفناوریمدیریتفنونشاملهمسوییفرآیندهای•
وفراهماگیریهتصمیمبرایراورودیهاییکرده،تضمینرااطالعاتفناوریباسیاستهایکاروکسبهمسویی
.میکنندتوزیعراگیریهاتصمیماینخروجیهای

سایر فرآیندها میتوانند شامل•
برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطالعاتی( 1•
امتیاز متعادل فناوری اطالعاتکارت ( 2•
، اقتصاد اطالعات (3•
توافقنامه س ح خدمات (4•
اطالعاتچهارچوب اهداف کنترلی فناوری ( 5•
زیر ساختهای فناوری اطالعات( 6•
.باشداطالعات مدلهای بلوغ حاکمیت و همسویی فناوری (7•

عاترابطه مدیریت فرآیندهای سازمانی و حاکمیت فناوری اطال



فرآیندهای کلیدی حاکمیت فناوری اطالعات-1جدول شماره



عاتاستانداردها و عوامل اصلی متشکل آن در حاکمیت فناوری اطال

(استاندارد حاکمیت فناوری اطالعات)38500مدل استاندارد ایزو -3شکل شماره 

آنمتشکلهاصلیعواملوهاایزو(1
38500ایزو-

واستاطالعاتفناوریحاکمیتاستانداردتریناصلی
اوریفنازگیریبهرهوهدایت،پایشارزیابی،برایرااصولی
درمشخصچهارچوبیقالبدرسازمانها،دراطالعات
تمامیبرایاستاندارداین.میدهدقرارمدیراناختیار
ودولتیشرکتهایوبزرگوکوچکازاعمسازمانها
.استمناسبغیرانت اعیوخصوصی



(ISO 38500 حاکمیت فناوری اطالعات(نسخه

راهبردها و 
هدف گذاری

Strategy 
planning

مدیریت 
پروژه

ITP
MP

ITP
M

مدیریت 
فرایندی

PMBOK

مدیریت ریسک و امنیت

IDEF

APQC

ISO

31000

مدیریت ریسک

ISO 27000

منیت اطالعاتا

سرمایه گذاری

اولویت 
بندی و 
مدیریت

برنامه ریزی

برنامه 
های 
عملیاتی

برنامه 
جامع

توسعه ابزار 
و سیستم

SDLC

ارزیابی عملکرد

BSC monitoring



 )The Open Group Architecture Forum(TOGAF 9 -

واجراریزی،برنامهطراحی،حوزهدرکهاستسازماندراطالعاتفناوریمعماریچارچوبواستانداردیک
.میشودانجامحاکمیت

-APCICT(Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication

Technology for Development ))
اجرایوریزیبرنامهدرراهنماخ وطودستورالعمل.اطالعاتفناوریحاکمیتوراهبریدستورالعملهای

.شودمیارائهکلیدستورالعمل11قالبدرکهاستسازماندرارتباطواطالعاتفناوریفرایندهای
-COSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

کنان این چارچوب کنترل های داخلی به عنوان فرآیندی است که توسط هیات مدیره، مدیران و سایر کاردر : کوزو 
قابلیت راستای دستیابی به اهداف در حوزه های کارایی و اثربخشی عملیات،تحت تأثیر قرار گرفته و در سازمان 

.اطمینان گزارشگری و ت بی  با قوانین و مقررات طراحی شده است
، اجزای محیط کنترلی، ارزیابی ریسک. )مول ه کنترل های داخلی باید وجود داشته و اجرایی گردد5هریک از 

(و ارتباطات، فعالیت های ن ارتی، اطالعات فعالیت های کنترلی



آنمتشکلهاصلیعواملوهاایزوسایر(2
-COBIT 5(Control Objectives for Information and Related Technologies)

ومدیریتیس حدودرفرایندیرویکردسندایندر.فرآیندهابرمبتنیاطالعاتفناوریحاکمیتچهارچوب
اطالعاتفناوریباوکارکسبهمسوییایجادجهتدراستانداردروشی5کوبیتچهارچوب.استن رمداجرایی
سیاستگذاریحوزهدرمشخصیدستورالعملهایوشدهتعریففرآیند73ازاست ادهباچهارچوباین.است

کاروکسباستراتژیهایبااطالعاتفناوریحاکمیتسیاستهایدهیجهتدرسعیسازمان،دراطالعاتفناوری
.دارد

-ITIL 3(Information Technology Infrastructure Library)
ربمبتنیکهاستاطالعاتفناوریحاکمیتهایچارچوبواستانداردهاازیکی.اطالعاتفناوریساختهایزیر

.باشدمیارزشخل واطالعاتفناوریازاست ادهباخدماتتوسعه
27000ایزو-

شاملاست،شدهشناخته"اطالعاتامنیتمدیریتاستانداردخانواده"عنوانتحتکه27000ایزومجموعه
امنیتمدیریتدرعملیتجربیاتپایهبرراهاتوصیهبهترینمجموعهاین.استاطالعاتامنیتاستانداردهای

.میکندبیاناطالعاتامنیتمدیریتسیستمابعادکلیهدرکنترلوریسکاطالعات،



جامعکیفیتمدیریتاستاندارد-
دیدیایجادبدنبال9001ایزواستانداردجدیدویرایش
ت ادهاسدنبالبههمچنینوذین عانوسازمانبهترکالن
سیستمهایاستانداردهایسایرباراب هدرآسانتر

شویرایدراستاندارداین.استگردیدهتدوینمدیریتی
ریسکهایوفرصتهاوتهدیداتبهویژهنگاهی2015
.داردکاروکسببهمربوط
هارائدرتواناییهایشدادننشاننیازمندسازمانوقتی

مشتریالزاماتبامن ب خدماتومحصوالتیکنواخت
یسازپیادهباشد،کاربردیمقرراتیوقانونیالزاماتو

نیازپاسخگویالزاماتشو9001ایزواستاندارد2015نسخه
.استسازمان

2015ویرایش9001ویرایش جدید استاندارد -4شکل شماره 



غبلوازس حیچهدرسازمانشودمشخصاستیالزمسازمانبیشترعملکردچههرارتقایبرای

مککباخودشدهتوانمندفرایندهایپایهبربتواندتاکندطیبایدرامراحلیچهوداردقرارخود

تراتژیاسبهنیلجهتدروکندبرقرارمثبتتعاملسازمانازخارجوداخلمنابعبااطالعاتفناوری

.برداردگامبلندمدتهای

(CMMI)1یسازمان، تعالی و توسعهبلوغمدل 

1.Capability Maturity Model Integration



7س ح بلوغ
(evaluate)ارزشیابی 

6سطح بلوغ 
(Innovating) نوآوری

5بلوغ س ح 
   )Predictable )پیش بینی پذیر

4س ح بلوغ
(Standardized)استاندارد شده

3بلوغس ح 
(  under control)تحت کنترل

2بلوغس ح 
(  start)آغاز

1بلوغ س ح 

(یک مدل بومی شده)ی سازمان، تعالی و توسعهمدل بلوغ-5شکل شماره 

رزشیابی تحق  پیکره استراتژیکا-
ارزشها،چشم انداز،مأموریت، راهبردها-

تأثیرات و اصالحات-

اجرای بهبودهای کنش گرایانه مستمر برای -
دستیابی به اهداف کسب و کار

مدیریت داشبورد-

مدیریت فرآیند و نتایج به صورت کمی و بهره 
برداری از مزایای استاندارد ساز فرآیندهای کسب و 

کار 

توسعه فرآیندها،معیارهای سنجش و آموزش 
استانداردها برای ارائه محصوالت و خدمات

ایجاد یک مدل ماندگار و مستمر برای مدیریت 
واحدهای کار جهت تثبیت کارها و مدیریت تعهدات

ه و به کارکنان انگیزه بدهید تا بر مشکالت غلبه کرد
کارها را پیش ببرند

با انتقال دانش مرتبط به پیکره استراتژیک و ارتباط
حاکمیت فناوری اطالعات

ریاستقرار ن ام های ارزیابی نرم افزا

ابتکارات برنامه ریزی شده-
مدیریت تغییر-
فرآیندهای پر ظرفیت -

فرآیندهای زنده و پویا-
مدیریت دانش و است اده مجدد-
نتایج پیش بینی پذیر-

رشد بهره وری -
اتوماسیون کارآمد-

صرفه به مقیاس

فرآیند های تکرار پذیر -
کاهش دوباره کاری ها-
انجام رضایتمندانه تعهدات-

وجود فرایندهای تک من ور و -
موقتی

نتایج متناقص-
دوباره کاری-

مدیریت استراتژیک،مدیریت 
ارزش،مدیریت دانائی ،مدیریت چابکی



مدیریت داشبورد-6شکل شماره 



مدیریت داشبورد و عملکرد



نظامهای هوشمند و زنده تکنولوژیکی در نظام حاکمیت فناوری اطالعات
با تمرکز بر انقالب چهارم صنعتی

knowledge of 

the product
knowledge of the 

technology
knowledge of the 

management

Three main areas

of knowledge in industry 4.0



ابزارهای نوین فناوریهای اطالعات

(انقالب صنعتی چهارم)پاره ای از تکنولوژیهای مورد استفاده در حاکمیت فناوری 



• The Industrial Internet of Things (sensors and connected machines),

• Cloud Computing (distributed platform for accessing information and computation),

• Big Data (storage Knowledge and Digital Strategies in Manufacturing Firms),

• Simulation (the possibility to anticipate the results of a manufacturing process through specialized software),

• Augmented Reality (the possibility to help the operator on the line via enriched information mixed with the 

perception of the real situation),

• Additive Manufacturing (i.e., 3D printers), 

• Horizontal and Vertical Integration Systems (integration of different technologies within different areas of the 

firm—horizontal—or in the supply chain—vertical),

• Autonomous Robots (robots that can take decisions and can cooperate among them with limited human 

supervision) 

• Cybersecurity (mechanism to protect data and computation systems from external aggressions).

• Artificial intelligence (AI) solutions 



(انقالب چهارم صنعتی)تأثیر نظام عملیاتی سازی حاکمیت فناوری اطالعات بر خدمات و محصوالت ارائه شده

(انقالب چهارم صنعتی)تأثیر نظام حاکمیت فناوری اطالعات بر فعالیت های درون و برون سازمانی 



(انقالب چهارم صنعتی)تأثیر نظام حاکمیت فناوری اطالعات بر توسعه مهارت و شایستگی ها 



مصرفباارتباطوارزشزنجیرهدرآنهاتعاملنحوهومحصولتولیدنحوهاطالعاتفناوریحاکمیت
.دهدمیتغییرراکننده

نقشکهدهدمیراجدیددانشگذاریاشتراکبهوذخیرهایجاد،فرصتبهنگاموزندههایفنآوری
.کندمیای اهاشرکترقابتیمزیتتوسعهیاوبهبوددرمهمی

دسترسدرویکپارچهفناوری هایدرسرمایه گذاریبهشروعهامجموعه،داناییمدیریتدیدگاهاز
.اندکردهاست اده2AIیا1ARمانندنوظهورفناوری هایازکمتروکرده اندابریرایانشوERPمانند

Augmented(AR))افزودهواقعیت.1 Reality):مشتریجذبباعثایخالقانهتعامالتباتوانندمیکارهاوکسبافزوده،واقعیتراهکارهایوهابرنامهازاستفادهبا
.شوند

Artificial)مصنوعیهوش.2 Intelligence(AR):ماشینتوسطهوشمندانهرفتارخودکارسازیبهکهمی شوداطالقکامپیوترعلومازشاخه ایبهمصنوعیهوش
.دانستانسانهوشمندانه یرفتارازماشینیکتقلیدراآنمی توانساده ترزبانبهمی پردازد،



ازتربهدرکبهنیازدهد،میسوقحوزهایندرگذاریسرمایهبهراهاشرکتوسازمانهاکهاصلیانگیزه
ولیدتفرآیندومحصولمی خواهندآن هااگر.استمحصولتولیدفرآیندوکنندهمصرفاست ادهنحوه
ات اقآنهاتولیددرونین امازخارجوداخلدرآنچهازواضح تریدرکبایدبخشند،بهبودراخود

اکمیتحهایرویکردبرمبتنیراخودکاروکسباستراتژیبایدمن ورهمینبه.باشندداشتهمی افتد
یشافزامشتری،خدماتبهبودمانندنیزراخوداستراتژیکاهدافوکنندبروزسانیاطالعاتفناوری

.کنندخل یانمودهبازتعریفالمللیبینپهنهدررقابتوتولیداثربخشی

وانددادهنشاناقبالاستراتژیکداناییمدیریتومحصولخدمات،تولیددانشبههامجموعهحاضرعصردر
.استشدهایجادآناننیازمندیهایاساسبرنیزنوینفناوریهای



ا با تشکر از توجه شم


