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 چکیده 

( 1RECRA)  ایبارق منطقاه  هاایمرجع شرکت  یمعمار  یو محتوا  ، چارچوبنینحوه تدو  ،هابه پیشران  ،یمقاله گزارش  نیدر ا

 یو توساعه ننااور  یسازمان  یمعمار  تیریسطح بلوغ مد  یمرجع در ارتقا  یمعمار  نینحوه استفاده از ا  نیشده است. همچن  پرداخته

این معماری مرجه به نحوی تدوین شده است، که در زنجیاره ارز  نانعت   . شده است  انیب  ایبرق منطقه  هایاطالعات در شرکت

های تونیف شده در این توانند با استفاده از رو ای میهای برق منطقهبرق، کلیه نرآیندهای حوزه انتقال برق را در بر دارد و شرکت

 صیلی خود را توسعه دهند. معماری مرجع، معماری تف
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 مقدمه -1
اسههت کههه در اسههتفاده و  ییهههاو بخش یعاز جملههه صههنا  ایرانصنعت برق در  

 یههنبههوده اسههت  بههه تناسهه  ا  یشههمامو پ  یشرو اطالعات پ  یفناور  کارگیریبه
 یمعمار  هایو روش  یماطالعات و کاربرد مفاه  یفناور  یزیرنامهبر  یشمامی،پ

در  کههه یاگونهههدارد، به ینسههبتاط طههو ن یشههینهصههنعت پ  یههندر ا  یزن  یسازمان
صههنعت، ترههار    یههندر ا  یمتعههدد  یهاها و سههازمانشههرکت  یر،اخ  یهاسال

هههای جههامع کههه در قالهه  طر  اندداشههته  یسازمان یمعمار ینهدر زم  یمختلف
های اهبههردی فنههاوری اطالعههات، طراحههی ریزیوری اطالعههات، برنامهههفنهها

های مختلف معماری با کاربردهای خاص و نظایر های تفصیلی در  یهمعماری
  آن اشاره نمود

و  میسطح بلوغ صههنعت در اسههتفاده از مفههاه  شیافزاها سب   این فعالیت
ز ترههار  ضرورت اسههتفاده مشههتر  ا  نیو همچن  یسازمان  یمعمار  هایروش

 کیهه   گههراریاشههترا و به  نیمستلزم تدو   نه،یزم  نیصنعت در ا  مرانیهمه باز
نحوی کههه بهها توجههه بههه تشههابه ، بهههمرجع« در سطح صنعت اسههت  ی»معمار



ها بتواننههد از ، ایههن شههرکتایهای بههرق منطقهههها و اهداف شههرکتمأموریت
ابهی در ترار  موفق موجود در سطح کشور استفاده کرده و معماری کالن مش

  های مختلف معماری داشته باشند یه
مرجههع  یمعمههار نیو نحههوه تههدو  لیهه اسههت از د  یمقالههه گزارشهه  نیهه ا
و توسهه    رتوانی  شرکت  سفارش( که بهRECRA)  ایبرق منطقه  هایشرکت

غههر ،   ایبههرق منطقههه  هههایشرکت  یتهران با همکار  ایشرکت برق منطقه
 انیهه شههده اسههت  پهه  از ب هیهه ته 96تهها  94 هههایسههال نیاصفهان و فارس ب

و   یطراحهه   یآن، متدولوژ  یپروژه و الزامات قانون  نیا  فیعرت  نهیو زم  خچهیتار
 یمعمههار نیهه شده و نحوه استفاده از ا  حیتشر  RECRA  دهندهلیعناصر تشک

 یو توسههعه فنههاور  یسههازمان  یمعمههار  تیریسههطح بلههوغ مههد  یمرجع در ارتقا
  گرددیم نایب ایبرق منطقه هایاطالعات در شرکت

 اجزا و کاربردهای یک معماری مرجع -2
، ابههزاری بههرای قیههاس «مرجع  یاصطالحاط »معمار  ایهای مرجع معماری  مدل

شههده و راهنمههایی بههرای طراحههی یههک های موجود یا مطلو  طراحیمعماری
های عمومی )تیپ( هستند کههه بههرای مدل  ،های مرجعمدل  باشند معماری می

 مههرود  هههاو ارتباطههات اصههلی آن  های مختلههف یهههتعیین عناصر معماری در  
وکار و   هرچند هر سههازمانی بسههته بههه نیازهههای کسهه گیرندقرار میاستفاده  

های معماری خاص خههود بههه یههک ها و پیشرانها، سیاستهمچنین استراتژی
توان بدون شههناخت مقتاههیات خههاص سههازمان، معماری ویژه نیاز دارد و نمی

سههازمان  کیصورت مکانیکی در طراحی معماری مطلو  ها را بهاینمونه مدل
ها در سطو  مختلف وجود دارد، و هایی که بین سازماناما مشابهت  ،کار بردبه

 های مرجع از جمله:همچنین ارزش افزوده ناشی از کاربرد مدل
 جویی در زمان و هزینه طراحی معماری مطلو ،صرفه •
 های مشابه،ر سازمانها داستفاده از بهترین ترار  و یافته •
های مرجههع هایی که از مدلبین سازمان  2پریریاطمینان از امکان تعامل •

 کنند،مشابه پیروی می

ها را بصههورت روزافزونههی افههزایش داده اسههت  گونههه مههدلکههاربرد این
ای و نهادهای افزاری و مشاورههای بزرگ نرمها، مراجع دولتی، شرکتسازمان

های ی در سطح جهانی اقههدام بههه تهیههه و انتشههار مههدلاستانداردگراری مختلف
 اند، که هر یک در محدوده خاصی کاربرد دارد  مرجع معماری کرده

 شوند:چند دسته تقسیم میهای مرجع معماری بهطور کلی مدلبه
های معمههاری را های مرجع همه  یهاین مدل  :3های مرجع عمومیمدل •

های دهههد  مههدلوکار پوشههش میهای کسهه برای اعمال در همه حوزه
 .از این دسته هستند  FEA-RM مرجع

های مرجههع در مههورد همههه این مههدل  :4های مرجع خاص یک  یهمدل •
های اعمال هستند، اما بههرخالف مههدلوکار )صنایع( قابلهای کس حوزه

دهنههد  های معماری را پوشش میمرجع عمومی، صرفاط یک  یه از  یه
مدیریت )   COBIT  یه زیرساخت فنی( و )   TOGAF-TRM مدل

 .های مرجع هستندمدل تهاز این دس( IT  یو راهبر
های مرجههع صههرفاط بههرای این مههدل  :5های مرجع خاص یک صنعتمدل •

عنوان وکار یا یههک صههنعت کههاربرد دارنههد  بهههاعمال در یک حوزه کس 
ه )حههوز  SCORهای  توان به مدلهای مرجع میهایی از این مدلنمونه

-TMF)صهههنعت بیمهههه(،  ACORDمهههدیریت زنریهههره تهههامین(، 

Frameworx    ( و  مخابرات)صنعتBIAN  ( اشههاره یبانکههدار  عت)صن
 کرد 

 
 

 

 های مرجع: حوزه کاربرد مدل(1)شکل 

 
 RECRA(: حوزه کاربرد 2)شکل 

مرحلههه از توسههعه معمههاری توان در چنههد  ها و معماری مرجع را میمدل
 کار برد:خصوص و با اهداف مختلف بهسازمانی یک سازمان به

سازی  سازی معماری موجود« برای تسهیل و تسریع مدلدر مرحله »مدل •
 برمبنای عناصر استاندارد موجود در مدل مرجع

سههنری عناصههر در مرحله »تحلیل معماری موجود« برای مقایسه و هههم •
 استاندارد مدل مرجع وضع موجود با عناصر

در مرحله »طراحی معمههاری مطلههو « بههرای تسهههیل طراحههی عناصههر  •
 معماری مطلو  براساس عناصر استاندارد مدل مرجع

ههها و سازی تعریف پههروژهدر مرحله »تدوین برنامه گرار« برای یکنواخت •
 و    ( RFPاسناد ارجاع کار )مانند 
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 ای برق منطقه  هایدر شرکت  ی سازمان
 یو اجههرا نیتههدو  نهیدر زم شرو یپ هایاز شرکت یکی  70از دهه    ریشرکت توان

خود از  یتیمختلف مامور هایاطالعات در حوزه یجامع توسعه فناور  هایطر 
دو دهه  یکیکه در   دهدینشان م  هایبوده است  بررس  رو یجمله شبکه انتقال ن

 ایبرق منطقه  هایاز جمله شرکت  ریوابسته به توان  یهااز شرکت  یگرشته برخ
 زین  یا-برق منطقه  هایشرکت  ریاز سا  برخی  و   اصفهان  فارس،  غر ،  ،تهران

 یو اجههرا فیهه نسههبت بههه تعر نههه،یزم نیدر ا ریشرکت توان  هایاستیبه تبع س
( کیهه طههر  جههامع انفورمات نیاطالعههات )تههدو   یفنههاور  یزریبرنامه  هایپروژه
 1381تهها  1379تهههران از سههال  ایمنطقه برق  شرکت   اندانرام داده  یاقدامات



 شههدهنییتع هایاز پروژه  یاقدام و برخ  کیطر  جامع انفورمات  نینسبت به تدو 
انتههزاع   ریهه بعههد، نظ  هایسال  یساختار  راتییطر  را اجرا نمود اما با تغ  نیدر ا

در  لیهه دل نی  بههه همهه افههتیطر  ضرورت    نیدر ا  دنظریترد  ،عیتوز  یشرکتها
 ایاطالعههات شههرکت بههرق منطقههه  یجامع فناور  هبرنام  یبازنمر  1385سال  

 نیهه مردداط در دسههتور کههار قههرار گرفههت و ا  یسازمان  یمعمار  کردیتهران با رو 
 یموجههود، بههر اسههاس طراحهه   تیپروژه ضمن شناخت وضع  نیا  یشرکت در ط

اطالعههات  یتوسعه فناور یاتیعمل هایبرنامه نیمطلو  نسبت به تدو   یمعمار
مههرتب  بهها   هایدر قال  مدل  زیپروژه ن  هایرآوردهخود اقدام نمود  مرموعه ف

 ،یاطالعههات  یهاستمسی  ،کارو از جمله کس   یسازمان  یمعمار  هایهیهم در  
شرکت   نیا  یسازمان  یو در مخزن معمار  دیتول  رساختزی  و   اطالعات  و   هاداده
 یدنبال موضوع رفته و برخ به یودهر کدام تا حد زیشرکتها ن ریشد  سا رهیذخ

مثههال شههرکت بههرق   یانههد  بههرانمههوده  دیهه را تول  یمعمار  ازیموردن  هایاز مدل
و  نیتههدو  1385را خههود را در سههال   یسازمان  یسند معمار  زیغر  ن  ایمنطقه
 نهههیدوره در زم  نیدر همهه   زیهه اصههفهان و فههارس ن  ایبرق منطقههه  هایشرکت
 نیهه ا  رغههمعلههی   اندرا انرام داده  یاقداماتخود    یسازمان  یندهایفرا  سازیمدل
هههر   دهههدینشان م  رتوانی  توس   شدهانرام  شناسی یو آس  هابررسی  ،هاتالش

و اهداف خود بههه دنبههال   دگاههایبر اساس د  ایبرق منطقه  هایاز شرکت  کی
و   یو مشههابهت سههاختار  کسههانی  تیهه دارابودن مامور  رغمعلی  و موضوع رفته  

در    کپارچهیعدم ساختار    ،کاریپراکنده  ،کاریدوباره لیاز قب  یاشکا ت ،یندیفرآ
در بههه   کپارچهههی  کههردروی  نداشههتن  و   مرههدد  استفاده  امکان  عدم  ،مدلها  عیترم

متعههدد وجههود   هایپروژه  نیا  یدر اجرا  یسازمان  یدانش معمار  گراریاشترا 
و   یدنهه یفرآ  ،یساختار  هایکه در مدل  هاییرتیوجود مغا  لدلیداشته است  به

 نهههیدر زم  توانستینم  ریشرکت توان  ادشده،ی  هایدر پروژه  دشدهیتول  یستمیس
 و  هههاداده یمعمههار قیدق  نتدوی  کار،و کس   یواحد معمار  یاستانداردها  نییتع

 سازیکپارچهی  نیو همچن  نفعانیبا ذ  کسانی  اطالعاتی  ارتباطات  و   هاگزارش
  باشد هداشت کالن نظارت ها،شرکت نیا رساختیز یمعمار

بههرق  هههایدر شههرکت یسازمان یمعمار  هایاشکا ت پروژه  کلی  طوربه
 خالصه کرد: ریز یدر محورها توانیرا م ایمنطقه

 ها(شروع دوباره هر شرکت از صفر )بدون توجه به ترار  سایر شرکت •

 هاعدم انباشت دانش ایرادشده در جریان اجرای پروژه •

 های صنعتکتنبود یک نقشه جامع برای معماری شر •

 سازی مورداستفادهها و استانداردهای مدلتنوع روشها، چارچو  •

 سازی داخلیای به معماری سازمانی و عدم توجه به قابلیترویکرد پروژه •

 هههایاطالعههات شههرکت  یفناور  یراهبر  تهیکم  1393رو در سال    نیاز ا
 ایوژهپههر  یو اجههرا  فیگرفت تا با تعر  میتصم  ریدر شرکت توان  یابرق منطقه
مختلف   هایهیمرجع که همه    یمعمار  کی  دیو تول  نیتدو   ،فینسبت به تعر

 ارا پوشههش دهههد اقههدام کنههد تهها بهه  ایبرق منطقه یشرکتها  یسازمان  یمعمار
 یمناس  بههرا  اینهیشرکتها، زم  نیا  یهمه سطو  کالن معمار  یسازکپارچهی

 راهو نقشههه  یجانبه و هماهنگ شرکتها بر اساس سطح بلههوغ معمههاررشد همه
  آورد فراهم واحد

 الزامات قانونی و نرادستی  -4
بههرق   هههایمرجههع شههرکت  یمعمار  نیتدو   یمتعدد  یو راهبرد  یالزامات قانون

در حههوزه  ریتوسعه تههوان هایاستیس  ییساخته بود  از سو  یرا ضرور  ایمنطقه
و   یسههازمان  یطر  معمههار  نتدوی  ضرورت  بر  قبل  هااطالعات از سال  یفناور

 تههابع  هههایطر  در همه شرکت  نیا  یاطالعات برمبنا  یهدفمند فناور  توسعه
 یو ابههالغ »ضههواب  فنهه    یبهها تصههو  مرید  ی  از سوکردیم  دیصنعت برق تاک

اطالعههات در  یفنههاور یعال یشورا یاز سو «یکیتوسعه دولت الکترون  ییاجرا
 هههایدسههتماه  یطههر  معمههار  نیبخشنامه بر تههدو   نیا  دیو تاک  1383  وریشهر
ههها استین سی( ا12طر  در مقاطع دوساله )ماده   نیمداوم ا  یو بازنمر  ییاجرا

 لیتبههد ایبرق منطقه  هایهمه شرکت  یخارج و به الزام قانون  هیاز شکل توص
 شد 

و ابالغ   ران«یا  یسازمان  یمعمار  ی»چارچو  مل  نیبا تدو   1395سال    در
 یازمانسهه   یمعمههار  سههازیموضوع هماهنههگ  ،ییاجرا  هایآن به همه دستماه

چارچو  که براساس  نیشد  در ا یدیمشابه در کشور وارد فاز جد  هایدستماه
 یبههرا یممتههاز مههاهیشههده اسههت، جا  نیتدو   یمرجع ششمانه معمار  هایمدل
 ی از ارکان چارچو  مل یکی عنوانمختلف به  عصنای و   هامرجع بخش  هایلمد

 هایدستماه  یماردولت با مع  یمعمار  نیکه امکان ارتباط ب  ،یسازمان  یمعمار
   (1)شده است  شکل  ینبیشیپ سازد،یرا فراهم م ییاجرا

 

 ران یا یسازمان یمعمار یمل چارچوب:  (3)شکل 

 یاصههل  هههایتیاز فعال  یکی  بخشیمرجع    هایاساس توسعه مدل  نیبر ا
 بهها  یههیاجرا  هههایدستماه  یمعمار  سازیچارچو  و هماهنگ  نیا  لیتکم  یبرا

شههدن در   قههدمشیحوزه، صنعت برق با پهه   نیکالن دولت است و در ا  یمعمار
 شههمامیصنعت پ کی عنوانبه ایبرق منطقه  هایمرجع شرکت  یمعمار  نیتدو 

   است ردهعمل کدر خوشه مدل مرجع صنعت انرژی 

های معماری مرجع شرکت  ن یتدو ی متدولوژ -5

 ایبرق منطقه 
های یههل و طراحههی مههدلشههامل تحلپههروژه  یقسمت روش اجرا  نیدر ا

پروژه   یهاو فرآورده  جینتا  تیفیک  یابیو ارز  یگرارصحه  مرجع و انرام فرآیند
  شده است حیتشر

 پروژه  یرو  و مراحل اجرا -1-5

ترههار  و  نیاز بهتههر  یمرجع، الموبردار  یمعمار  کیغال  در توسعه    افتیره
 دیهه ولدر ت افههتیره نیهه اسههت  ا یموجههود و واقعهه    یباتوجه به شرا  یسازیبوم

مورد استفاده قرار گرفتههه اسههت    زین  یابرق منطقه  یهامرجع شرکت  یمعمار
در سههه مرحلههه )بههدون  یابرق منطقه یهامرجع شرکت یمعمار  نیپروژه تدو 

 ی( به اجرا درآمد  هر مرحله، متشههکل از تعههدادیزیرنظر گرفتن مرحله برنامه
 یهههاروژه اعههم از فرآوردهپ  یبود که با انرام آنها، دستآوردها  تیو فعال  ندیفرآ



، مراحل پروژه نشان داده شده (4)  در شکل  شدیو ارائه م  هیته  ییو نها  یانیم
 است 

 

 هپروژ یاجرا مراحل(: 4)شکل 

 

   آوری منابع و نیازهاشناسایی و جمع -2-5

از  یریگبا بهره نفعانیذ یازهاین نیدر گام نخست پروژه، منابع مرتب  و همچن
چارچو   ت،یفعال  نیا رهیشد  در نت ییشناسا  نفعانیذتوجهات    لیروش تحل

از   یکهه ی  نفعههانیتوجهههات ذ  لیمرجع توسعه داده شد  تحل  ی)متامدل( معمار
است که امروزه   یمارمع  یهاقلمرو  پروژه  نییشناسانه در تعروش  یهاینوآور
براسههاس   یمعمههار  یو نماها  فاتیفهرست و مشخصات توص  نییدر تع  ژهیو به

 است   افتهی یادیکاربرد ز یدیکل نفعانیذتوجهات 
در اسهههتاندارد  نفعهههانیتوجههههات ذ لیههه و تحل ییشناسههها موضهههوع

ISO/IEC/42010   مههورد اشههاره   پردازد،یم  هاستمیس  یمعمار  فاتیبه توص
براساس  دیبا یمعمار یشده که نماها  دیاستاندارد، تاک نیقرار گرفته است  در ا

ا یهه   دگاهیهه هههر د  یازابههه  در واقههع ماابههدیسعه  تو  یمعمار  نفعانیذ  یهادگاهید
کههه نحههوه   یمعمههار  یاز نماها  یااز مرموعه  دیبا  ،یمعمار  نفعانیذ  یازمندین

صههورت   یهایاستفاده شهه.د  بررسهه   کنند،یم  حیرا تشر  ازین  نیبه ا  ییگوپاسخ
از روند رو بههه گسههترش انطبههاق   تیحکا  ،یمعمار  یهاچارچو   یگرفته بررو 
 و  ISO/IEC/IEEE 42010ع موجههود بهها اسههتاندارد مرجهه  یهههاچارچو 
 استاندارد دارد  نیمنطبق با ا یاختصاص  یبیترک یهاتوسعه چارچو   نیهمچن

ارکان پروژه در سمت کارفرما،    یمرحله، مشاور با همکار نیدر ا  عالوه،به
 نیتههدو   یهههاترار  موجود و مههرتب  را کههه عمههدتاط شههامل پروژه  نیترموفق
 یهاسههتمیتوسههعه س  یهاو پروژه  یابرق منطقه  یهاشرکت  یسازمان  یمعمار
بودند،  یابرق منطقه یهاشرکت یچند حوزه کس  و کار ای کیدر    یاطالعات
 نیدر انتخا  ا یاصل کردیبه ذکر است که رو   زمنمود    یآورو جمع  ییشناسا
از   یکهه یکم  دست  نیو تدو   ییاستفاده آنها در شناسا  تیها و ترار ، قابلنمونه
بههوده اسههت   یابههرق منطقههه یهامرجههع شههرکت یمعمار ازیموردن  یهامولفه
که در صنعت برق بههه اجههرا در آمههده بههود و   یهر ترربه موفق  مر،یعبارت دبه

 یسههازمان  یمعمار  یهااز مؤلفه  شتریب  ای  کی  ییاز آن در شناسا  ادهامکان استف
موفههق قابههل ترربههه    کیهه عنوان  وجود داشههت، بههه  یابرق منطقه  یهاشرکت
 ریهه نظ یالمللهه نیمرجههع ب یهامدل یبرخ ن،یبرا  عالوهانتخا  شد     ،یالموبردا

 نیو همچنهه   IEEE-p2030اسههتاندارد    APQC-EU  ینههدیمدل مرجع فرآ
و   TOGAF  ،ArchiMate  ریهه نظ  یسازمان  یمرجع معمار  یاز الموها  یبرخ

EAM-PC  بههرق  یهامرجههع شههرکت یمعمههار  ازیعناصر موردن  لیتکم  یبرا
 گرفت  ارقر یمورد مطالعه و الموبردار یاهمنطق

  هامدلسنری تولید و صحت

 RECRAکههه  زم بههود در    هههاییمدل  ییو شناسا  ازهاین  نییپ  از تع
 یو راهبر یفن تهیو ارائه آنها به کم دیاقدام به تول یمرر میتوسعه داده شود، ت
توسههعه  یابههر ازیهه موردن یمرحلههه، نماههها نیهه در ا   یهه ترت  نیپروژه نمههود  بههد

RECRA  شههده،  یآورو جمههع ییها و منههابع شناسههاپروژه  جیبا استفاده از نتا
 تهههیو کم  یکارشناسهه   تهههیجلسات مختلف مههرور در سههطح کم  یو در ط  دیتول

پورتال پروژه   رادیبا ا  نیبرا  عالوهقرار گرفت     یابیو ارز  یمورد بررس  ،یراهبر
کههه  یابرق منطقه  یهارکتش  ندگانینظرات نما  افتی، امکان تبادل نظر و در

 یبُعدِ مسافت، حاور هفتمهه  لیدلبه کنیبودند، ل  یو راهبر  ییاجرا  تهیعاو کم
  دیدر جلسات پروژه مقدور نبود، فرآهم گرد شانیا

 سازی نماها و تولید معماری مرجع یکپارچه -3-5

گههزارش   کیهه   دتولیهه   و   هاها و مدلفرآورده  عیو ترم  یپروژه، بررس  ییگام نها
مرحله،  نیا رهیبود  در نت یابرق منطقه یهامرجع شرکت یز معمارا  کپارچهی

اسههتفاده از آن و   یراهنما  ،یابرق منطقه  یهامرجع شرکت  یعالوه بر معمار
 اریهه در اخت  کپارچهههیصههورت  به  یمعمههار  یهانامه و مخزن مدلواژه  نیهمچن
 پروژه قرار گرفت  جینتا نفعانیبرداران و ذبهره

های های معماری مرجع شرکت ساختار و مؤلفه  -6

 ایبرق منطقه 
که در معماری سازمانی و به تبع آن معماری )سازمانی( مرجع مههورد   عناصری

های مختلههف افههراز بههه  یههه  معمههولطور  گیرند، بهههبررسی و تحلیل قرار می
های پایههه سههازنده یههک معمههاری و روابهه  شامل مؤلفههه  عناصرشوند  این  می

ست  قواعد و اصول حاکم بر این معماری و چرخه عمههر آن هامنطقی میان آن
هههای تفصههیلی  و بهها توجههه بههه باشههد و در معماریها اثرگرار میبر تمام  یه

هههای شههوند  ایههن نکتههه در همههه چارچو نیازهای خاص سازمانی تنظههیم می
ههها و در چارچو   هههابنههدیمعماری سازمانی نیز رعایت شده است  گرچه  یه

هایی با یکدیمر دارند، بهها ایههن حههال معمههو ط های مختلف، بعااط تفاوتدیدگاه
های اصههلی معمههاری سههازمانی در نظههر گرفتههه چهار  یه زیر به عنوان  یههه

 شوند:می

 

 ی سازمان یمعمار یهاهیال(: 5)شکل 

مورد اشاره در با  استفاده شده است  در   هیاز چهار    زین  RECRAدر  
و   فیهه ههها تعرآن  انیهه و ارتباطات م  یسازمان  یهااز مؤلفه  یامرموعه  هیهر  
ها شد، روش انتخا  مؤلفه انیاند  همانطور که در بخش قبل بشده  یسازمدل

است که از  یانتظارات و  ازهایبر ن یمبتن یدر معمار فیو نوع ارتباطات قابل تعر
هد و چه پاسخ د  یبه چه سؤا ت  دیبا  یمعمار  نیا  نکهیو ا  رودیم  یمعمار  کی

 یدر قالهه  نمودارههها  توانههدیها ممدل  نی  اباشدیاز آن متصور م  ییکاربردها
 ایهه جههداول  دهنههد،یمختلههف را نشههان م یهاکههه ارتبههاط مؤلفههه یکهه یگراف
 ایهه و    دهنههدیدو مؤلفه را نشان م  انیم  میمتقابل که ارتباط مستق  یها یماتر



 یامرموعه   یترت  نیهر مؤلفه مشخص باشند  بد  کنندهیمعرف  یهاشناسنامه
 ایهه  میکههه بههه طههور مسههتق شههودیم رادیا یسازنده معمار  یهاهمبند از مؤلفه

مرموعه ارتباطات را به   نیدارند  اگر ا  یاشده  فیبا هم رواب  تعر  میرمستقیغ
 م،یدههه   شیدر کنار هم نما  یواقع  یهاها و مثالاز نمونه  رغو فا  یشکل انتزاع

 کرههایرا    یمعمار  کیشده در    فیرواب  تعر  هیکه کل  دیآیبه دست م  یمتامدل
از  کیهه نشان داده شده است  هر  RECRAمتامدل  (6)شکل     دهدینشان م
را   ریهه از متامههدل ز  یاند، بخشهه شده  هیته  RECRAکه در    یمختلف  یهامدل

 بخشند یتحقق م

 

 ی امنطقه برق یهاشرکت مرجع یمعمار متامدل: ( 6)شکل 

های شان داده شده، معمههاری مرجههع شههرکتن  (6)شکل  همانطور که در  
مؤلفه اصلی طراحی شده است   زم به ذکر اسههت   12ای مبتنی بر  برق منطقه
ای در مراحههل های بههرق منطقههههای متامدل معماری مرجع شرکتکه مؤلفه

هایی که تعداد مؤلفه ،(1)جدول سازی شدند، در  مختلف پروژه شناسایی و مدل
 سازی شدند، ارائه شده است  اسایی و مدلدر طول اجرای پروژه شن

 مرجع  یمعمار در شده ییشناسا  یهامؤلفه از کیهر تعداد: ( 1)جدول 

  

 ArchiMate 6سازی، از زبههان نمادگههراریمنظور انرام فعالیت مدلبه

کههار های گردشاستفاده شده است  همچنین مدل 7UML 2.0به همراه 2.0
 اند طراحی شده BPMN 2.08مبتنی بر استاندارد  فرآیندی

 وکارالیه کسب -1-6

کار سازمان را تشههریح و های مربوط به کس جنبه  سازمانی،نو  هرم معماری  
 ،ساختار سههازمانیاهداف و اصول سازمانی،  کند  در این  یه مواردی چون  می

و  هههای اداریمزو همچنههین مکانی سههاختار ويههایف ،کههارو فراینههدهای کسهه 

سازی  ها مدلمدیریتی برای حصول به اهداف سازمان تشریح و ارتباط میان آن
وکار شامل راهبردههها، سههاختار، حاکمیههت و اطالعههات معماری کس   شود می

 شود ها میفرایندهای کلیدی و ارتباطات میان آن

، فرآینههدها، خههدمات، RECRAوکار معمههاری مرجههع در  یههه کسهه 
وکار )واحههدهای سههازمانی، هههای کسهه انی(، عاملکارکردههها )ويههایف سههازم

های کارایی کلیدی و عوامل حیاتی ذینفعان بیرونی(، اهداف سازمانی، شاخص
ای هههای منطقهههصورتی عمههومی و قابههل اسههتفاده در تمههامی برقموفقیت به  

منظور حفهه  ههها تعریههف گردیههده اسههت  همچنههین بهههمشخص و رواب  میان
های ای معمههاری، ارتبههاط فرآینههدها بهها سههروی هیکپههارچمی بهها سههایر  یههه

های استفاده شههده افزاری مورد نیاز و همچنین موضوعات اطالعاتی و دادهنرم
 در این فرآیندها تعریف شده است 

 اطالعات الیه  -2-6

و دربرگیرنده اطالعات ثبههت   سازمانی  معماری  های یه  از  یکی  اطالعات   یه
برطرف کردن نیازهای اطالعاتی  برای که است اطالعاتی هایشده در سیستم
اولین قدم در سازماندهی و ساماندهی اطالعات در هر سازمان،   سازمان  زمند 

ای و کههاری های ويیفههههای تولید شده در حوزهای و دادهشناسایی منابع داده
های بندی سیسههتمآن است کههه بههه نوبههه خههود، زیربنههای شناسههایی و دسههته

شههود  معمههاری اطالعههات شههامل سههاختار محسو  میاطالعاتی آتی سازمان 
 شود ها میهای اطالعاتی منطقی و فیزیکی سازمان و منابع مدیریت آندارایی

های اطالعههاتی، ، نیازمنههدیRECRAدر  یه اطالعات معماری مرجع  
ها و روابهه  کننده ایههن نیازمنههدیکننده و محققموضوعات اطالعاتی پشتیبانی

منظور حفهه  یکپههارچمی بهها ا تعریف شده است  همچنین بههههمیان این مؤلفه
های معماری، ارتباط موضوعات اطالعاتی با فرآیندها تعریف شههده و سایر  یه

 افزاری با هر موضوع اطالعاتی مشخص شده است های نرمتعامل سروی 

 الیه کاربرد -3-6

 هایتمگیرنههده سیسهه  بر و در  سازمانی  معماری  های یه  از  یکی  کاربردها   یه
 در  شههده  تعریههف  هایدسههتیابی و پشههتیبانی از مؤلفههه  برای  که  است  کاربردی

 زمنههد  معمههاری کاربردههها توصههیفی  و »اطالعات« کار« و   »کس   های یه
هههای اطالعههاتی را هههایی کههه موجودیتهای منطقی قابلیتبندیاست از گروه
شههتیبانی از ههها و پمنظور پههردازش دادهکننههد  ایههن مههدیریت بهههمههدیریت می

 شود وکار انرام میکس 
های کههاربردی ، سههروی RECRAدر  یههه کههاربرد معمههاری مرجههع 

ای مشخص شده و های منطقهصورتی عمومی و قابل استفاده در تمامی برقبه
کننههد تعریههف ها را ارائههه میافزاری( که این سههروی های کاربردی )نرممؤلفه
های معمههاری، ارچمی بهها سههایر  یهههمنظور حفهه  یکپهه اند  همچنههین بهههشده

اند  کننههد نشههان داده شههدهفرآیندهایی که از هر سروی  کاربردی استفاده می
های کههاربردی مختلههف پههردازش موضوعات اطالعههاتی کههه توسهه  سههروی 

ها مشخص شده و زیرسههاخت فنههاوری ها با این سروی شوند و ارتباط آنمی
افزاری( نیز مشخص های کاربردی )نرممورد نیاز برای اجرای هر یک از مؤلفه

 گردیده است 



 الیه زیرساخت -4-6

ترین وجوه معماری یک سازمان اسههت  در انتخا  مناس  زیرساخت از اساسی
 -ها قرار دارد  که در معرض سریع و شدیدترین تغییرات و دگرگونی -این وجه 

ای هافههزاری و ارتبههاطی  زم بههرای اجههرای سیسههتمافزاری، نرممحی  سخت
گیرد  اطالعاتی و گردش اطالعات و عملیات، مورد شناسایی و بررسی قرار می

کههه طراحههی ایههن  یههه وابسههتمی زیههادی بههه نحههوه پشههتیبانی از جاییاز آن
های سههازی شههده )فیزیکههی( داشههته و نیازمنههدیهای کههاربردی پیادهسروی 

اهمیههت شود؛ و همچنین با توجههه بههه  غیرکارکردی پرشماری در آن لحاظ می
های های زیرسههاختی در ارائههه انههواع خههدمات در سههایر  یهههتههأمین سههروی 

ای، یههک مههدل های بههرق منطقهههمعماری، در این  یه معماری مرجع شرکت
های های زیرسههاختی مههورد نیههاز مؤلفهههشههامل تعریههف سههروی   9مرجع فنی

 کاربردی مختلف ارائه شده است 

 معماری تطبیقی  -7
نیز اشاره شد، یکی از اهههداف مهههم از اجههرای ایههن   طور که پیش از اینهمان

های معماری تفصیلی و ایراد وحدت رویه در پروژه، کاهش زمان اجرای پروژه
های بههرق ریزی برای توسههعه معمههاری شههرکتمعماری کالن و فرآیند برنامه

ای است  برای تحقق این مهم، مفهومی تحت عنوان معماری تطبیقههی منطقه
ای ای از جههداول مقایسهههی تطبیقی عبارت است از مرموعهتعریف شد  معمار

جههداول تحلیههل   ای با معمههاری مرجههع،معماری موجود هر شرکت برق منطقه
، کههه بههه شههکلی بسههیار های اقدامات اجراییبندیاولویت  هایفاصله، ماتری 

دهههد، تهها بهها ای میهای بههرق منطقهههچابک و آسان، این امکان را به شههرکت
ماه(، به یههک   3ها، در بازه زمانی کوتاهی )حدود  جداول و ماتری تکمیل این  

برنامه گرار قابل اجرا در راستای معماری مرجع دست پیدا کننههد  در معمههاری 
 های اصلی وضع موجههود شههرکت اسههتخراج شههده و تطبیقی، هر یک از مؤلفه

های تعریههف شههده در معمههاری مرجههع مقایسههه بهها مؤلفههه  ها  میزان تطابق آن
 شود می

 : جدول مقایسه مؤلفه وضع موجود با معماری مرجع 2جدول 

 
حالت زیر را داشههته   4تواند یکی از  نتیره این مقایسه )میزان تطابق( می

 باشد:
 تطابق کامل •

 تطابق جزئی •

 ناموجود •

 اضافی •
نتیره این مقایسه، امکان تحلیل فاصله وضع موجود با معماری مرجع را 

  در این جههدول اقههدامات  زم بههرای توسههعه کند(، مهیا می3ر قال  جدول )د
 :شودمعماری مشخص می
 : تحلیل نانله در معماری تطبیقی 3جدول 

 
و نتایج حاصل از تحلیل فاصله،  زم است مرموعههه اقههدامات  بر اساس  

ر، هر اقدام شناسایی شده بندی شوند  بدین منظواولویت  شدههای تعریفپروژه
نیازی، مورد سنرش قرار گیههرد  تعیههین باید در ابعاد اهمیت استراتژیک و پیش

کمک بررسی تههأثیر هههر اقههدام بههر اهههداف یهها اهمیت استراتژیک هر اقدام، به
( نشههان داده شههده 4که در قال  جدول )  شودهای سازمان انرام میاستراتژی

های أثیر هههد اقههدام بههر اهههداف و اسههتراتژی  با تحلیل میانمین موزون تاست
شههوند )بههر بندی میهای عادی، متوس  و مهم، دستهشرکت، اقدامات در گروه

 های تعریف شده برای هر دسته( اساس دامنه
 پروژه/: بررسی اهمیت استراتژیک اقدام4جدول 

 
( اسههتفاده 5از جدول )نیازی هر اقدام همچنین برای محاسبه میزان پیش

نیاز اقدام یا شود  در این جدول چنانچه هر اقدام یا پروژه تعریف شده، پیشمی
شههود  بههدین ترتیهه  گههراری میپروژه دیمر باشد، در سههلول مربوطههه عالمت

 نیازی را شناسایی کرد ها با با ترین ضری  پیشتوان اقدامات و پروژهمی
 نیازی اقدام/پروژه: بررسی میزان پیش5جدول 

 1اقدام/پروژه
دام

اق

2 
دام

اق

3 
دام

اق

1 
ژه

رو
پ

2 
ژه

رو
پ

3 
ژه

رو
پ

مقادر نرمالجمع

اقدام 1

اقدام 2

اقدام 3

پروژه 1

پروژه 2

 پروژه 3
ههها بههه روش زیههر در انتها، میزان اولویت هر یههک از اقههدامات یهها پروژه

 شود:محاسبه می
 ها بندید اقدامات و پروژه: اولویت6جدول 



 

 های بعدی و پیشنهادهای برای توسعه گام -8

 ندیشه راه توسعه و استقرار فرآنق کیگام نخست از   RECRAو ابالغ    نیتدو 
 آن در  یاست که مراحل اصههل  ایبرق منطقه  هایدر شرکت  یسازمان  یمعمار
 شده است  ریتصو (7)شکل 

 

 ی سازمان یمعمار ندی نرآ استقرار راهنقشه: (7)شکل 

 یسههازمان  یمعمههار  تیریمد  ندیاستقرار فرآ  یمراحل مختلف نقشه راه کل
با  RECRAمرجع  معماری  کمکبه  توانیم  را  ایبرق منطقه  هایدر شرکت

 رادیا یاطالعات  زم را برا ،یمعمار نیاجرا کرد  ا یشتریسرعت و سهولت ب
 هههایرکترا در شهه   یسازمان  یمعمار  تیریمد  ندیاستقرار فرآ  یعناصر  زم برا

 ندیفرآ  نیو استقرار ا  یطراح  یبرا  لیدل  نهمی  بهآوردیفراهم م  ایبرق منطقه
از عناصر موجههود در  توانیو م ستیبه شروع از صفر ن  یازنی  هارکتش  نیدر ا
را   مههریشههروع کههرد و در صههورت لههزوم، عناصههر د  RECRAمرجع    یمعمار
 ندهایفرآ تیریو مد ینسازما یکارگروه معمار  یو با هماهنم یرتدری  صورتبه

 افزود  یمعمار نیبه ا ر،یدر توان
بههه  یسههازمان معمههاری مهههنانظههام کیهه  طههی کههه  راه،نقشههه  نیا  مطابق

 ایبرق منطقه هایاز شرکت کیهر گردد،یابالغ م  ایبرق منطقه  هایشرکت
پههروژه، هههر  نیهه ا طی در  اندشده یقیتطب یپروژه معمار  کی  یمويف به اجرا

کههرده و   نیههیمرجههع تع  یدر معمههار  شدهنییشرکت فاصله خود را با عناصر تع
  دسههتاوردها و دنمایهه یمهه  یزریهه نامهههفاصله را بر نیحرف ا ی زم برا  قداماتا
 کههارگروه  توسهه   هماهنههگ  صورتاقدامات که به  نیا  یاز اجرا  یناش  راتییتغ

 خههود  نوبهههبههه  شههود،ینظارت م  ریدر توان  ندهایفرآ  تیریو مد  یسازمان  معماری
 گردد  RECRA یریتدر یو ارتقا رتغیی باعث است ممکن

 یاهنگ و متوازن فناورتوسعه هم یبرا  ایهیپا  RECRA  یترت نیا به
 توانیکه براساس آن م آوردیفراهم م ایبرق منطقه هایاطالعات در شرکت

 یمعمههار کیهه را با محاسن    ایمنطقه  تیریمد  رمتمرکزیساختار غ  کی  یایمزا
 کرد   یترک یمتمرکز و مشابه سازمان

 سپاسگزاری 
همه عناصر   هایییاز زحمات و راهنما  دانندیمقاله برخود فرض م  سندگانینو
برق  هایمرجع شرکت یمعمار نیپروژه »تدو  یدر اجرا، نظارت و راهبر ریدرگ

محتههرم شههرکت   نههدهینما  یریمهندس بهروز ام  یجنا  آقا  ژهویبه  «ایمنطقه
 دونیهه دکتههر فر  یآقههاسرکار خانم مهندس ذاکری ناير محترم پههروژه،    ر،یتوان

تهههران،  یابرق منطقهههها شرکت  و بهبود روش  یکل سازماندهریعبدصبور مد
، تهران  یاشرکت برق منطقه  یگروه توسعه سازمان   یئراوند ر  یمصطفآقای  
شههرکت و بهبود روشههها    یزاده کارشناس ارشد دفتر سازماندهحسن  یعلآقای  

اطالعات   یدفتر فناور  ریمد  یمراد  مهندسخانم  ، سرکار  تهران  یابرق منطقه
اطالعات   یدفتر فناور ریپور مدکملمهندس خانم  ، سرکار  غر   یابرق منطقه
 یگههروه فنههاور   یئهه محهه  ر  مهنههدسخههانم  ، سرکار  اصفهان  یابرق منطقه

 یمشههاور دفتههر فنههاور  یمحمههد رهروانهه ، آقای  فارس  یااطالعات برق منطقه
و   ، جنا  آقای ایمان مهدوی، جنا  آقای بهمههن خههاکیاطالعات برق تهران

تشههکر ،  افزاری گلستاندسی نرماعاای تیم اجرایی پروژه در شرکت مهنسایر  
  ندینما یو قدردان
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