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 چکیده
 در اطالعاات کارکردهاي فناوري از جامع و نگرکل توصيفي با سازماني، معماري اختصار به يا اطالعات فناوري سازماني معماري

 باه نيل راستاي در ابزار اين بازدهي بيشتر موجب و داده کاهش را فناوري اين استفاده از پيچيدگي که دينمايم سعي سازمان،

 زيرساخت فنااوري اطالعاات مؤلفهها، آن نيترمهمکه يکي از  است مؤلفهمعماري سازماني داراي چندين  .شود سازماني اهداف

ارزيابي ايان  برايهاي مختلفي روش تاکنون .کندميمهندسي صحيح معماري اطالعات سازماني ايفا  کليدي را در نقش بوده که

 جهات مؤلفاهارزياابي ايان  .اناددادهمختلفي از زيرساخت فناوري اطالعات را پوشش  هايجنبه هرکدامکه  اندشدهارايه  مؤلفه

در ايان  .اساتحائز اهميات  هاسازمانزيرساخت فناوري اطالعات  سازيبهينهتوسعه و  همچنين رفع نواقص و ،تدوين نقشه راه

و مراحال و اجازاي  معرفايارزياابي زيرسااخت فنااوري اطالعاات  باراي منادنظامکاامال  عمليااتي و  هاايروشمقاله يکاي از 

ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعاات  براي ،خواهد شد که اين مدل گيرينتيجه. در نهايت شده استآن شرح داده  دهندهتشکيل

 بوده و نتايج حاصل از آن به مديران و کارشناسان مرتبط کمک شاياني خواهد نمود.مناسب  هاي بزرگ و کوچککليه سازمان
 

 .معماري اطالعات سازمان، معماري زيرساخت فناوري اطالعات، ارزيابي: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه -1

هاي کاربرد فناوري اطالعات در تمامي جوانب زندگي شخصي و کاري امروزي، بر کسي پوشيده نيست. اين کاربردها، عموما  بار مبنااي سيساتم

اراياه خادمات مختلاف باه عينفعاان  برايمختلف  هايشرکتو  هاسازمان. بدين ترتيب دهندميخود را ارايه  هايسرويساطالعاتي، خدمات و 

 کنند.هاي اطالعاتي استفاده ميخود، از سيستم

جااري مهام خاود هاي اطالعاتي براي دستيابي به اهاداف تاز سيستم -کوچک و بزرگ، محلي و جهاني - هاسازمان، تمامي ترتخصصيزبان  به

 .]1[کننداستفاده مي و ... بهتر و ارايه کاالها و خدمات جديد گيريتصميم، کنندگانتأمينمانند: کارايي عملياتي، رضايت مشتريان و 

 هايبودجاهکه معماوال   نيست پذيرامکانهاي اطالعاتي بدون وجود زيرساخت فناوري اطالعات مناسب، سيستم کارگيريبهاز طرفي، استفاده و 

ميلياارد دالر  562آمريکايي بايش از  هايشرکت، 2010شود، به عنوان مثال در سال هزينه مي هازيرساختسازي اين جهت پياده توجهيقابل

 .]1[اندکردههزينه  يمخابرات زاتيو تجه افزارنرم، افزارسخت ي،اطالعات يهاستميدر س



امروزي از قبيل رقابت، تقاضاي سريع براي خادمات جدياد، ماديريت  وکارکسب هايچالشجهت فائق آمدن بر  هاشرکتاز طرف ديگر، تالش 

فنااوري  يدر اساتفاده از اجازا هازيرساخت فناوري اطالعات دارد. توانايي شارکت سازيبهينهکارآمد و در دسترس بودن باالي خدمات، نياز به 

 زيرسااختفناوري اطالعات مورد استفاده دارد لذا سازمان بايد مناابع  زيرساختنيت و ...( بستگي به ثبات ، امافزارمياناطالعات )شبکه، سرور، 

 .]2[نمايد سازيبهينهبهتر،  1ROIفناوري اطالعات خود را جهت دستيابي به 

هناده اراياه د مرباو  باه عات تنهاارا ارزيابي نمود. عينفعان ارزيابي زيرساخت فناوري اطال زيرساختابتدا بايد  زيرساخت سازيبهينه منظوربه

 روزانه خود استفاده هايفعاليتهاي فناوري اطالعات براي که به نوعي از سيستم وکارکسببلکه تمامي سطوح  يستنخدمات فناوري اطالعات 

 .]2[خواهند شد مندبهره، از مزاياي آن کنندمي

، هاونکميساينظاامي،  دانشگاهي، پزشکي، بانکداري، مؤسساتبزرگ و کوچک مانند  هايشرکتفناوري اطالعات در تمامي انواع  زيرساختارزيابي 

 .]2[رد.. کاربرد داو . چندمليتي هايشرکتتجاري،  هايشرکتدولتي،  هايشرکتتحقيقاتي،  مؤسساتآموزشي،  هايشرکت، هاشرکت

زمااني مختلاف،  هايبرهاهبه داليل مختلفي ممکن است يک سازمان نياز به ارزيابي وضعيت زيرساخت فناوري اطالعات خود داشته باشد و در 

يا مشاکل در فنااوري اطالعاات ساازمان، باا  مسألهباشد. از جمله، وضعيتي که در آن يک  زيرساختشرايطي بوجود آيد که نيازمند به ارزيابي 

که وضعيتي در سازمان بوجود آمده باشد که جهت مطابقات باا آن وضاعيت، نيااز باه تتييارات اساساي  شناسايي شده باشد؛ يا ايناولويت باال

 ،2ERP ،3EAIجدياد مانناد  هاايفناوري سازيپيادهفناوري اطالعات آن بوجود آمده باشد که از جمله مصاديق آن عبارتند از:  هايزيرساخت

، اساتفاده 5يا فناوري اطالعات سبز وکارکسب هايتواناييافزايش  منظور بهو ...؛ تتيير استراتژي فناوري اطالعات سازمان  4BYODانباره داده، 

 .]2[کاربردي و ...  هايبرنامهجهت توجيه  وکارکسب؛ توسعه زيستمحيطاز کامپيوترها و منابع فناوري اطالعات در تناسب بيشتر با 

د ن مقالاه را باه خاوموضاوع ايا اصلي معمااري اطالعاات ساازماني هايمؤلفهفناوري اطالعات سازمان به عنوان يکي از  زيرساخت لذا، ارزيابي

 اختصاص داده است.

معماري زيرساخت فناوري اطالعات و اجزاي آن مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس روشاي باراي  ارائه شده براي مختلف هايتعريفدر ادامه، 

و  هاديادگاهساطوح بلاو ،  هاا،6KPIها، ها، ديدگاهقابليت ،هاکالس آن شامل دهندهتشکيلاجزاي  ت فناوري اطالعات معرفي وارزيابي زيرساخ

 ارزيابي شرح داده خواهد شد. اجراي مراحل

 

 معماری زیرساخت فناوری اطالعات -2

، در سااختزير. بناا باه تعرياف، گياردميدر اين بخش معماري زيرساخت فناوري اطالعاات و اجازاي آن بصاورت مختصار ماورد بحاث قارار 

آورد. ايان واهه در اسکلت يک ساختمان کامال را فاراهم ماي گاهتکيه هک استترين حالت، يک دسته از عوامل ساختاري به هم پيوسته عمومي

سااخت عباارت زير. اناددادهعاات اراياه فناوري اطال زيرساختتعاريف مختلفي از  تاکنون. محققان، دهدني گوناگوني ميهاي متفاوت معازمينه

هاي فنااوري اطالعاات(، افزار، شبکه، امکانات و غيره )شامل تمامي تکنولوهي، نرمافزارسختفناوري اطالعات به عنوان يک مجموعه ترکيبي از 

فنااوري  زيرساختمکاران، ه. برادبنت و ]3[تفناوري اطالعات تعريف شده اسخدمات رائه، نظارت، کنترل يا حمايت از توسعه، تست، ا منظوربه

ناان  ان در قالب خدمات قابال اطميفناوري اطالعات در سراسر سازم هايقابليتکه براي  ايبودجهزيربناي » اندکردهاطالعات را اينگونه تعريف 

فناوري اطالعاات خاودش  هايقابليت گويندميها همچنين . آن]4[«باشندبه اشتراک گذاشته شده، هزينه شده است و با يکديگر هماهنگ مي

 شامل دو جنبه مختلف است: انساني و فني.

نتيجه گرفت کاه  توانميفناوري اطالعات که توسط هندرسون و ونکاترامن توصيف شده است،  هايتمهاربر اساس اين تعريف و ترکيب آن با 

( زيرساخت فناوري 1شامل دو جزء وابسته به هم، اما متفاوت است  رسدميزيرساخت فناوري اطالعات يک مفهوم چند وجهي است که به نظر 

هاي و پيکربنادي هادادهکاربردي،  هايبرنامهفناوري اطالعات فني، شامل  زيرساخت. ]4[ فناوري اطالعات  انساني زيرساخت( 2اطالعات  فني و 

                                                                 

1 Return On Investment 
2 Enterprise Resource Planning 
3 Enterprise Application Integration 
4 Bring your own device 
5 Green IT 
6 Key Performance Indicator 



مورد نياز جهت مديريت اثربخش مناابع فنااوري اطالعاات در  هايتواناييزيرساخت فناوري اطالعات انساني، با دانش و  حالي کهفني است. در 

 .استيک سازمان مرتبط 

ياه اطالعاات، بار پا ي به اشتراک گذاشاته و ملماوس از مناابع فنااوريامجموعهفناوري اطالعات را به عنوان نانسي بي. دانکن، زيرساخت فني 

(، شابکه و هاعاملسيساتمو  افزارساخت. او منابع ملموس فناوري اطالعات را، تکنولوهي پلتفرم )کندميتوصيف  وکارکسبکاربردي  هايبرنامه

 .]4[داندميي اصلي افزارنرم هايبرنامهارتبا  از راه دور، داده و  هايتکنولوهي

و  هااارزش، تعهاد، هاشايساتگيفنااوري اطالعاات انسااني، شاامل تجربياات،  زيرسااختگويند کاه ونکاترامن، مي و هندرسون ديگر، سوي از

 .]4[دهندميرا ارايه  7ITکه خدمات و محصوالت  استهنجارهاي پرسنل فناوري اطالعات 

اطالعاات را پوشاش  ريفناو زيرساخت انساني و فني هايجنبه دو ، هراست، در تعريف خود، که به نظر، پوشش دهنده تعاريف قبلي برد و ترنر

ذاشاته ري اطالعات به اشتراک گفناوري اطالعات، منابع فناو زيرساخت»: اندنمودهفناوري اطالعات را به اين صورت تعريف  زيرساختو  اندداده

، هاامهارتکااربردي اصالي( و مناابع انسااني ) هايبرناماهارتباطي، داده و  هايفناوري، افزارنرم، افزارسختکه شامل منابع فيزيکي فني ) است

و معماوال   اندشادهگر ترکياب ه خدمات فناوري اطالعات با يکادياراي برايدانش( بوده که  و هنجارها ،هاارزش تعهدات، ،هاشايستگي ،هاتخصص

 و باراي توساعه و باراي تباادل ارتباطاات در کال ساازمان باوده ايپاياهبراي هر سازماني منحصر به فرد است. اين خدمات فناوري اطالعاات، 

 .]4[« .است، در حال حاضر و آينده وکارکسبکاربردي  هايبرنامه سازيپياده

 زيرساخت از چندين جزء تشکيل شده است.هاي معماري سازماني، چارچوب از نگاه

و  چناد رساانه، شابکه، 8هاي ماديريت باناک اطالعااتيهاي عامل، سيستم، سيستمافزارسختاين اجزا عبارتند از  COBITبر اساس چارچوب 

 .]6][5[ کنندمحيط هايي که از اين اجزاء پشتيباني مي

و  هااداده، وکارکسابز توساعه ي را که براي پشاتيباني اافزارنرمي و افزارسخت هايتوانمندي، زيرساخت مؤلفه، TOGAFبر اساس چارچوب 

 .]7[استش، استانداردها و ... ، پردازافزارهامياننمايد که شامل: ارتباطات، شبکه، کاربردي مورد نياز است، توصيف مي هايبرنامهخدمات 

 کااربردي باراي هايرناماهبآماده کردن محيط مناسب جهت  منظوربهمورد نياز،  هايفناوريشامل:  زيرساخت مؤلفهبر اساس چارچوب فدرال، 

 .]8[. است وکارکسبمديريت داده و پشتيباني از عملکرد 

بايسات مطاابق باا مي گياردميارزيابي زيرساخت فناوري اطالعاات ساازمان ماورد اساتفاده قارار  براياين است که روشي که  توجهقابلنکته 

 .استاندارد معماري سازماني باشد هايچارچوب

 

 معرفی روش ارزیابی زیرساخت فناوری اطالعات -3
 .]910[معرفي شده است 9NIMMخواهد شد تحت عنوان  ارايهروشي که در اين مقاله 

کشور انگلايس اراياه گردياد. ايان مادل ياک  11، توسط سازمان مديريت انفورماتيک مراکز بيمه خدمات درماني2009در سال  NIMMمدل 

ولي با توجه به جامعيت اين مدل و پوشاش دادن  استهاي بيمه خدمات درماني جهت سازمان «مدل ارزيابي بلو  زيرساخت فناوري اطالعات»

از آن  تاوانمي ،هار ساازمان با توجه باه نيازهااي سازيشخصيزيرساخت فناوري اطالعات و دارا بودن قابليت جالب ويرايش و  هايجنبهاکثر 

 هاي کوچک و بزرگ استفاده نمود.جهت ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات کليه سازمان

بهباود جهات ارتقااي  هاايپروههدر ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات و تعيين وضعيت بلو  فعلي و همچنين شناسايي  هاسازماناين مدل به 

 کاه باا اساتفاده از  اساتزيرساخت فناوري اطالعات  هايقابليتاز  هرکدام. اين مدل داراي تعدادي اسناد جهت کندميبلو  زيرساخت کمک 

KPI هاا را ارزيابي و امتيازبندي نموده و وضعيت بلاو  آن هاقابليت توانميکليدي عملکرد که در اين اسناد آورده شده است  هايشاخصيا  ها

خاواهيم مديريتي را در اختيار  12داشبورديراه با اين مدل ارايه شده است که هم «هاقابليت ابزار ارزيابي»از  را مشخص نمود. سپس با استفاده

                                                                 

7 Information Technology 
8 DataBase Management System 
9 NSH Infrastructure Maturity Model 

 بقيه مطالب اين مقاله از اين منبع آورده شده است.  10
11 National Health Service (NHS) 
12 Dashboard 



زيرساخت فناوري اطالعاات ساازمان را باه  هايمؤلفهبلو  هرکدام از  سطح بلو  کلي و هم سطح هم نتيجه توانمياشت که با استفاده از آن د

 تفکيک مشاهده نمود.

ي از هايجنباهنخست، سازمان باياد تصاميم بگيارد کاه چاه  گامشود. در مي بنديتقسيم گام 3طور کلي فرآيند معرفي شده در اين مدل به هب

 هاايقابليت، انتخاب گامارزيابي نمايد. به عبارت ديگر خروجي اين  خواهدميي را هايقابليتزيرساخت فناوري اطالعات براي او مهم است و چه 

نماياد. کاه ايان نخست مي گامانتخاب شده در  هايقابليتدوم، سازمان اقدام به ارزيابي  گام. در استمهم سازمان جهت انجام عمليات ارزيابي 

( کمک بگيارد. خروجاي ايان سپاريبرونکه از شرکت يا شخص خارج از سازمان )( و يا اينخودارزيابيتواند خود سازمان انجام دهد )کار را مي

سوم، سازمان با بررساي و تجزياه و تحليال امتياازات و ساطوح بلاو   گام. در است هاقابليتاز  هرکدامامتيازات و نمرات ثبت شده جهت  ،امگ

نماياد. ايان ، اقدام به ارتقاء سطح بلو  خود مي13هاروشدوم و با استفاده از معماري مرجع فناوري اطالعات و يا بر اساس به گامتعيين شده در 

 که سازمان به سطح بلو  مطلوب دست يابد. يابدميسيکل بوده و تا جايي ادامه  مراحل بصورت چرخشي و

 74باشند که در مجموع مي 15داراي تعدادي قابليت هاکالساز اين  هرکدام. است 14کالس 13 شامل، داراي ساختاري درختي است و مدلاين 

 5بار اسااس  تاوانميرا  هااقابليتاز  هرکادام .هساتندمختلف زيرساخت فناوري اطالعات  هايجنبه هاقابليتاين  .دهندميقابليت را تشکيل 

 17شاوند و ساطح بلاو ها امتيازدهي ميبر اساس آن هاقابليتکه  است KPIمورد بررسي و ارزيابي قرار داد. هر ديدگاه داراي تعدادي  16ديدگاه

 .استامتياز  ترينباارزش 5که  است 5تا  1ها و يا سطوح بلو  از  18شود. دامنه امتيازمشخص مي KPIهر 

 :دهدميرا نشان  19مدل، نمايي از سلسله مراتب اين 1شکل 

 

 
 ، بصورت سلسله مراتبيNIMM مدلنمايي از بخشي از اجزاي : 1 شکل

 

  هاکالسمعرفی  -4
گاروه فناي، هفات کاالس  ، شش کاالس و دروکارکسبشوند. در گروه مي بنديتقسيم« فني» و« وکارکسب»به دو گروه  مدلکالس اين  13

 وجود دارد.

 20وکارکسبگروه  یهاکالس 1-4
، «حاکميات زيرسااخت»، «وکارکسابهمراساتايي باا »کنند و عبارتند از: بر وجوه غير فني زيرساخت فناوري اطالعات تمرکز مي هاکالساين 

 «.تدارکات»و « هادستورالعملها و استانداردها، روالاصول، »، «هامهارتافراد و »، «مديريت مالي»

 شوند آورده شده است:مطرح مي هاکالساز اين  هرکدامدر ادامه سواالتي که در 
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و زيرساخت فناوري اطالعات چگونه است؟ عينفعان چگونه از نتايج حاصال از  وکارکسبهمراستايي بين نيازهاي  :21وکارکسبهمراستایی با 

هاايي جهات سانجش ميازان  KPIکنناد؟ چاه جدياد زيرسااخت اساتفاده مي هايسارويسجهت توسعه  وکارکسبتجزيه و تحليل نيازهاي 

 شوند؟ونه مانيتور ميها چگ KPIوجود دارد؟ اين  وکارکسب نيازهايهمراستايي بين زيرساخت فناوري اطالعات و 

شود؟ تناسب آن باا سااختار ماديريت کال فنااوري اطالعاات ساازمان زيرساخت فناوري اطالعات چگونه مديريت مي :22حاکمیت زیرساخت

 ؟گيردمي، مورد استفاده قرار COBIT، مانند اندشدهحاکميت فناوري اطالعات که به رسميت شناخته  هايچارچوبچگونه است؟ آيا 

باه خاوبي  25و نرخ بازگشات سارمايه 24شود؟ هزينه کل مالکيتفناوري اطالعات چگونه ارزيابي مي زيرساختارزش تجاري  :23مالیمدیریت 

 منظورباههايي وجود دارد که تضمين کند تحقق مزاياي زيرساخت فناوري اطالعات مديريت شده است؟ ؟ آيا ديسيپليناندشدهدرک و محاسبه 

 ؟ انديافته توسعهمناسب در کسب کار  هايزمينهو  هاحوزهدر زيرساخت فناوري اطالعات آيا  گذاريسرمايه

باشاند؟ آياا کارکناان مارتبط باا کنند داراي مهارت مناسابي ميآيا افرادي که خدمات زيرساخت را ارايه و پشتيباني مي :26و افراد هامهارت

 و مديريت شده است؟ بينيپيشتتيير در افراد به خوبي  تأثيرکنند؟ آيا استفاده مي هاروشتحويل و پشتيباني خدمات زيرساخت از به

ي اداري جهات پشاتيباني از تحويال هادساتورالعملچاه اصاول، اساتاندارد، روال و  :27هادستتورالعملاصول، استتانداردها، روال هتا و 

در  فرآينادها؟ آياا کاارايي اساتار سازي فرآيندها تا چه انادازه زيرساخت وجود دارد؟ جهت کاهش هزينه و بهبود کيفيت، خودک هايسرويس

به جاا  ،و مديريت ريسک TOGAF ،MSP ،Prince2هايي مانند روششده و بهبود يافته است؟ آيا به گيرياندازهباشند زماني که مورد نياز مي

 ؟دنگيرميو مناسب مورد استفاده قرار 

 شوند؟چگونه مديريت مي کنندگانتأمينبوده است؟  مؤثرتهيه و خريد محصوالت و خدمات زيرساخت تا چه اندازه  :28تدارکات

 29ی گروه فنیهاکالس 2-4

حاکميات اطالعاات و »، «و الگوهاي زيرسااخت هاروش»کنند و عبارتند از: بر وجوه فني زيرساخت فناوري اطالعات تمرکز مي هاکالس 7اين 

ي افزارساخت هاايپلتفرم»، «هاعاملسيساتم»، «تجهيزات کاربر نهايي»، «کاربردي عمومي هايبرنامهو  هاسرويس»، «اطالعاتامنيت فناوري 

 «.و تجهيزات شبکه هاسرويس»، «زيرساخت

ماورد اساتفاده قارار  زيرسااخت هايسارويس، جهت ايجااد و اراياه ITILهايي مانند چارچوب روشآيا به  :30و الگوهای زیرساخت هاروش

 ؟گيرندمي

ها و اطالعات مرتبط با احراز هويت و کنترل دسترسي به سيستم هايفناوريدر اين کالس،  :31حاکمیت اطالعات و امنیت فناوری اطالعات

 .گيرندميمورد بررسي قرار 

کاربردي به اشاتراک گذاشاته شاده توساط زيرسااخت کاه بوسايله  هايبرنامهدر اين کالس،   :32کاربردی عمومی هایبرنامهو  هاسرویس

ماورد اساتفاده در  هاايپلتفرمشوند. مانناد: پسات الکترونياک، بررسي مي گيرندميکاربران نهايي يا ديگر اجزاي زيرساخت مورد استفاده قرار 

 پردازها و ... . واههمانند مرورگرها، کاربردي عمومي  هايبرنامهدايرکتوري،  هايسرويس، هابخشهمکاري بين افراد و يا 

زيرسااخت مانناد  هايسارويسدر اين کالس، تجهيزات مورد استفاده توسط کاربران نهاايي جهات دسترساي باه  :33تجهیزات کاربر نهایی

 .گيرندميها، تبلت ها و ...، مورد بررسي قرار  34PDAجانبي،  هايدستگاه
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ي کامپيوترها، سرورها و تجهيزات خاص مورد بررسي قرار هاعاملسيستممانند  هاعاملسيستمدر اين کالس، انواع مختلف  :35هاعاملسیستم

 .گيرندمي

به اشتراک گذاشته  هايسرويسارايه  منظوربهي زيرساخت که افزارسخت هايپلتفرمدر اين کالس،  :36ی زیرساختافزارسخت هایپلتفرم

 شوند.بررسي مي گيرندميشده در زيرساخت مورد استفاده قرار 

 شوند.بررسي مي دهندميشبکه را ارايه  هايقابليتي که هايسرويسدر اين کالس، تجهيزات و  :37و تجهیزات شبکه هاسرویس

 

 هاقابلیت -5

. اندشاده، گروه بنادي عکر شده در بخش قبل کالس  13در  هاقابليت. اين استارايه شده قابليت  74در اين روش  قبال  گفته شدطور که همان

در انجاام  کاه اساتقل دهند. هر قابليت داراي يک سند ارزيابي مساتت فناوري اطالعات را پوشش ميمختلف زيرساخ هايجنبه هاقابليتاين 

 گيرند.عمليات ارزيابي زيرساخت مورد استفاده قرار مي

 هايبرناماهجازي سازي م ،عاملسيستممديريت پيکربندي  کامپيوترها، عاملسيستمسازي استانداردعبارتند از:  هاقابليتاين مهمترين برخي از 

 اطالعاات فنااوري ،هااداده امنيات ،کننده خنک و برقهاي سيستم سرور، سازي مجازي ،سرورها ادغام ،هاداده سازي عخيره مديريت ،کاربردي

 نقطاه امنيات ،WANشابکه باه دور راه از دسترساي امنيت ،LANشبکه امنيت ،سيمبي  LANشبکه ،38LAN شبکه،شبکه کشيکابل سبز،

 . سازي و ... عخيره تجهيزات سازي مجازي ،دانش مديريت ،بدافزار ضد و ويروس ضد وضعيت ،پاياني

بار کاافي در برا پاذيريانعطافن روش گفت که اي توانمياست. بنابراين جديد  هايقابليتامکان تعريف اين روش  توجهقابل هايويژگييکي از 

 را دارد. هاسازمانپيشرفت فناوري و يا تتيير نيازهاي 

بار  هاازمانسه نياز سازمان بوده و جهت ارزيابي انتخاب شوند کامال  وابسته ب هاقابليتکه کداميک از اين اين است که اين توجهقابلنکته مهم و 

 نموده و انتخاب نمايند. بندياولويترا  هاقابليتتوانند اين خود مي وکارکسبنوع  اساس

 

 هادیدگاه -6
 شود:ها پرداخته مي( است که در ادامه به شرح آن3ديدگاه )شکل  5اين مدل، داراي 

 
 هاديدگاهانواع : 3 شکل

 39دیدگاه فرآیند 1-6
 شود، موارد زير بايد در نظر گرفته شود:بندي ميکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتياززماني

کنند، چقدر بالغ هستند؟ فرآيندهايي که مزاياي بالقوه اين قابليت را باراي ساازمان فرآيندهايي که اين قابليت را فعال، پشتيباني و مديريت مي

شوند؟ اتوماسيون و گردش کااري باشند و اجرا ميشده مي باشند؟ آيا فرآيندها، معتبر بوده و در سازمان پذيرفتهکنند، چقدر بالغ ميمحقق مي
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؟ مديريت کيفيت، هماهنگي و مستندات فرآيند، چقدر بالغ شاده اسات؟ آياا ايان اندشدهد، چقدر بهينه و بالغ ننکميکه از فرآيندها پشتيباني 

 باشيد؟شود، ميکه فرآيند اجرا ميمبني بر اينکنند؟ آيا شما قادر به ارايه مدارک و شواهدي تبعيت مي هاروشفرآيندها، از به

 40دیدگاه افراد و سازمان 2-6
 شود، موارد زير بايد در نظر گرفته شود:بندي ميکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتياززماني

بليات، از ردهاي ارايه شاده توساط قاکه: با توجه به کارک ايگونهبهساختار سازماني، جهت ارايه اثربخش اين قابليت تا چه اندازه مناسب است؟ 

حويل تصورت مناسبي رضايت کاربران نهايي اطمينان حاصل شود. کاربران نهايي از کار کردن با قابليت، رضايت داشته باشند. سطوح خدمات، ب

راحتاي و  ر، قابليت دسترساي،بليت، محقق شود. نظر کاربيکپارچه شده باشد. تمامي مزاياي بالقوه قا وکارکسبشده باشد. قابليت با فرآيندهاي 

 عملکرد قابليت چگونه است؟ 

 41دیدگاه فناوری 3-6
در نظار  گيرنادمياساتفاده قارار  ي که در ارايه قابليت موردهايفناوريشود، بايد ميزان بلو   هنگامي که قابليت در برابر اين ديدگاه ارزيابي مي

 گرفته شود.

 شود، موارد زير بايد در نظر گرفته شود: بندي ميبر اساس اين ديدگاه امتيازکه که قابليت زماني

؟ آيا فنااوري از دهدميجام عملکرد ارايه شده توسط فناوري، چقدر بالغ شده است؟ آيا فناوري واقعا  آنچه را که برايش در نظر گرفته شده بود ان

چقدر  گيرندميقرار  توانمندي محصوالتي که جهت  ريکاوري از خطا مورد استفاده ؟کندمياستانداردهاي عمومي پذيرفته شده صنعتي پيروي 

؟ آياا قابليات قابال کنادميبالغ است؟ فناوري در کمک به حفظ يکپارچگي و استانداردسازي زيرساخت فناوري اطالعات، چقادر خاوب عمال 

 شود؟ت انجام ميو در دسترس بودن قابليت، به سهول سازيهيکپارچاعتماد، قابل مديريت و مقياس پذير است؟ آيا اکتساب، استقرار، 

 42دیدگاه حاکمیت اطالعات و امنیت فناوری اطالعات 4-6
 شود، موارد زير بايد در نظر گرفته شود:بندي ميکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتياززماني

حاراز اباشند؟ مدل امنيتي که جهت اطمينان از تحويل درست و صحيح اين قابليت، معيارهاي امنيت فناوري اطالعات،  چقدر بالغ مي منظوربه

ث زارش و بررساي حاوادگاچقدر بالغ است؟ سرعت ارايه  گيردميهويت و دسترسي در هنگام استفاده و تحويل اين قابليت، مورد استفاده قرار 

و  شود؟ آيا ساازگاريست؟ آيا تجربيات به دست آمده از حوادث پيش آمده در گذشته، ثبت شده است و بر اساس آن عمل ميامنيتي، چگونه ا

حفاظت  يا قابليت درآشده باشد(؟  هامنيت فناوري اطالعات، در معماري قابليت گنجانده شده است )نه فقط اضاف و انطباق با حاکميت اطالعات

، ن قابليت بصورتي قابال اعتمااد، مشارکت دارد؟ آيا ايوکارکسبو به حداقل رساندن ريسک  وکارکسبي هادادهاز زيرساخت فناوري اطالعات، 

ن است در ه مسائل و مشکالتي که ممکک ايگونهبهشود قابل مميزي و بر مبناي استاندارد ارايه شده است؟ آيا ارايه قابليت به سهولت انجام مي

 قابليت رخ دهند به آساني شناسايي شوند؟

 43و همراستایی استراتژی وکارکسبدیدگاه ارزش  5-6
 شود، موارد زير بايد در نظر گرفته شود:بندي ميزمانيکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتياز

؟ تواناايي ساازمان باراي درک و تحقاق کندميها کمک سازمان بوده و در دستيابي به آنژيک تاين قابليت تا چه اندازه همراستا با اهداف استرا

مرتبط با اين قابليات،  هايريسکو  هاهزينهورد، چقدر بالغ است؟ مزايا، آمياي که اين قابليت براي سازمان به ارمتان بخشيدن به مزاياي بالقوه

رويکردي استاندارد شده و بالغ، وجاود دارد؟   45و بازگشت سرمايه 44ديريت هزينه کل مالکيتو م گيرياندازهچقدر شفاف است؟ آيا در تعريف، 

 و بازگشت سرمايه، استراتژي چقدر بالغ است؟ وکارکسبدر تحقق ارزش 
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 (ها KPI) کلیدی عملکرد هایشاخص -7
خص کليدي عملکارد يا شا  KPIکه هر ديدگاه نيز خود داراي تعدادي گيردديدگاه مورد ارزيابي قرار مي 5گونه که عکر شد هر قابليت از همان

 ،بر اسااس آن  د وشسطح به عنوان نتيجه ارزيابي انتخاب خواهد  5سطح بلو  است که در عمليات ارزيابي يکي از اين  5داراي  KPIاست. هر 

 خواهد شد. سطوح بلو  در بخش بعدي شرح داده مشخص خواهد شد. KPIسطح بلو  سازمان در آن 

 نشان داده شده است: 1در جدول  افراد و سازمان و از ديدگاه LANقابليت امنيت شبکه ها در  KPIيک نمونه از 
 ها KPIاز  اينمونه: 1جدول 

 KPIشرح 

را بتر   LANآیا شخص یا اشخاصی در سازمان مسئولیت امنیتت شتبکه

 عهده دارند؟

 سطح بلوغ معیار

)فااردي يااا تيمااي( مساانوليت امنياات در سااازمان هاايا نهااادي 

 را برعهده ندارد.  LANشبکه
1 

را   LANنهادي در سازمان وجود دارد که مسنوليت امنيت شبکه

 به عهده دارد اما از نظر سازمان اولويت پاييني دارد.
2 

را  LANنهادي در سازمان وجود دارد که مسنوليت امنيت شبکه 

به عهده دارد و اهميت نقش آن به رسميت شناخته شده است اماا 

 رويکردي منفعالنه دارد.
3 

را  LANنهادي در سازمان وجود دارد که مسنوليت امنيت شبکه 

ي اي دارد کاه ماديريت و پاساخگويبه عهده دارد و عملکرد فعاالنه

 دهد.به حوادث را در فقط در ساعات اداري پوشش مي
4 

امنيت شبکه بصورت فعاالناه در ساازمان ماديريت شاده  مديريت

است و عملکردي فعال دارد. مديريت و پاسخگويي باه حاوادث در 

 ساعته است. 24طول هفته و بصورت 
5 

  نتیجه ارزیابی
 

 46سطوح بلوغ -8

طح عبارتناد از: سا 5شوند. ايان بر اساس اين سطوح رتبه بندي مي عکر شده در بخش قبل، هايقابليتکه  استسطح بلو   5داراي  مدلاين 

 هرکدام هايگيويژخالصه  2)نوآورانه(. شکل  5)بهينه شده(، سطح  4)استاندارد شده(، سطح  3)کنترل شده(، سطح  2)پايه(، سطح  1سطح 

 .دهدمياز اين سطوح را نشان 

 
 NIMMسطوح مدل : 2 شکل
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 47)پایه( 1سطح  1-8
 .استدر اين سطح تمرکز بر روي جلوگيري از خرابي 

ر روي با ماؤثريشاوند. هيچگوناه کنتارل با مديريت دستي زيرساخت و همچناين فرآينادهاي پشاتيباني شاناخته مي هاسازمان، 1در سطح 

شابکه و  هايسارويسا، فعلي سازمان مانند امنيت فناوري اطالعات، مديريت کامپيوترها و سروره فناوري اطالعات اصلي زيرساخت هايقابليت

 .مستند باشد وجود ندارد هايراهنماييو  هارويهزيرساخت عمومي که مبتني بر اصول، استانداردها،  هايسرويس

مشکالت را باا مشاکل مواجاه نماوده  مؤثرتتييرات و تشخيص   تأثيرارزيابي  ،عدم وجود اطالعات کافي از وضعيت پيکربندي زيرساخت موجود

را جهت فراگرفتن  هاييزمان ،است. هيچگونه ابزاري براي به اشتراک گذاشتن دانش انباشته شده در فناوري اطالعات سازمان وجود ندارد. افراد

 نادرتبهآيند و روز شده، کمتر به کمک ميبه ندرت به هاادهد. اين کنندميو پايگاه داده صرف  48پوشهدر تعدادي  هايشانآموختهو يادگيري از 

 شوند.جستجو مي

ي باال جهت مديريت کامپيوترها هاهزينهکنند، داراي قرار دارد محيط خود را به سختي کنترل مي 1ها در سطح که زيرساخت آن هاييسازمان

ي از منادبهرهدر  وکارکسابمثبت بسيار کماي بار روي تواناايي  تأثيرطور کلي در برابر تهديدات امنيتي منفعل بوده و هباشند و بو سرورها مي

 فناوري اطالعات دارند.

 49)کنترل شده( 2سطح  2-8
 .استو کنترل زيرساخت  هاسرويسدر اين سطح، تمرکز بر دريافت ديدي صحيح از زيرساخت فناوري اطالعات، مانيتورينگ 

 ويوترهاا مديريت کامپ ، قادر به اعمال سطوح مناسبي از کنترل بر اجزاي کليدي زيرساخت مانند امنيت فناوري اطالعات،2در سطح  هاسازمان

جاود دارد اگرچاه ي تتيير در زيرساخت وبالقوه تأثيرباشند. امکان تشخيص ميزان شبکه و خدمات عمومي زيرساخت مي هايسرويسسرورها، 

 شواهد و مدارک براي اين تتيير به سختي انجام خواهد شد.ارايه 

ان باشاند. کارکنا، داراي اختالف نظر مياستاکثر افراد در تشخيص اين موضوع که به اشتراک گذاري دانش در موفقيت سازماني حائز اهميت 

راي باه ت زماني را بابرخي از مديران فناوري اطالعاکنند. سازمان از برخي ابزار جهت کمک به يادگيري و به اشتراک گذاري دانش استفاده مي

 هاي فناوري اطالعاات. اکثر تيمپذيردميکنند اما حمايت کمي از سوي مديران ارشد سازمان صورت افراد صرف مي يادگيرياشتراک گذاري و 

 .گيرندميمراجعه کرده و پس از انجام آن، از آن درس  موجود قبل از شروع يک پروهه به دانش

ن قابليات ز راه دور را دارد. اياقابليات ماديريت ا ،به نحوي انجام شده است کاه فنااوري اطالعاات هافناوريدر افراد، فرآيندها و  گذاريسرمايه

ز به دسترساي ه دور و بدون نياکه به کاربران بيشتري پاسخگو باشد و قادر خواهد بود از را دهدميمديريت از راه دور به فناوري اطالعات اجازه 

 تتييرات را در زيرساخت اعمال نمايند. ،فيزيکي به تجهيزات

 50)استاندارد شده( 3سطح  3-8

 .است «هاروشبه»در اين سطح، تمرکز بر استاندارد نمودن زيرساخت و اتخاع 

ناد توانمي 2آمده در ساطح  کنترلي بدست هايتواناييباشند که با استفاده از ، داراي زيرساختي بسيار استاندارد شده مي3در سطح  هاسازمان

نااوري اطالعاات، ماديريت کليادي زيرسااخت از جملاه امنيات ف هاايقابليتي مرتبط با مديريت هادستورالعملو  هارويهاصول، استانداردها، 

 نمايند. سازيپيادهرايج در زيرساخت را  هايسرويسرورها، خدمات شبکه و کامپيوترها و س

 کنند.کارکنان فناوري اطالعات از تعدادي ابزار جهت کمک به يادگيري و به اشتراک گذاري دانش استفاده مي

 ز کارها بصورت گروهايفکري سازمان در بهبود فرآيندهاي سازمان توسط تعدادي از افراد درک شده است. برخي ا هايدارايي يتوسعهاهميت 

 باشند.مرتبط نمي وکارکسبشود اما به نتايج انجام مي

. دهادميخت فعلي را ارايه روز به همراه اطالعات کامل و دقيقي از پيکربندي زيرسااستاندارد بدست آمده در اين سطح، يک فناوري اطالعات  به

موجاب  CMDB. ايان کنادميرا نگهاداري   51يک مديريت پيکربندي در سازمان استقرار يافتاه اسات کاه پايگااه داده ماديريت پيکربنادي
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پيشقدم  دهدميشود و به بخش فناوري اطالعات اجازه جهت انجام تتييرات اضطراري در زيرساخت مي ريزيبرنامهبهتر در هنگام  گيريتصميم

 کند. بينيپيشرا ايجاد نمايند  تأثيريکه در کسب کار بوده و مشکالت را قبل از اين

 52)بهینه شده( 4سطح  4-8
 .استدر اين سطح، تمرکز بر روي رسيدن به زيرساخت بهينه شده 

اخت در مقايساه باا ناورم ماديريت زيرساي مرتبط با اراياه و هاهزينهباشند که اي ميشده سازيبهينه، داراي زيرساخت 4در سطح  هاسازمان

را  ند از فناوري پشاتيباني کارده، ساازمانتوانميبه طوري که  اندشدهنيز بهينه  هاسياست. در اين سطح، فرآيندها و استپايين  ه،صنعت مشاب

 کنند.چابک نموده و به سازمان در رسيدن به اهداف استراتژيک آن کمک مي

يتي تقرار سيستم مادير. استفاده از اساست، سريع و کنترل شده هاچالششود؛ پاسخگويي به تهديدات و عمل مي در حوزه امنيت بسيار فعاالنه

زمانيکه ماورد نيااز  هاسرويسکه بهينه در به حداقل رساندن هزينه و سرعت بخشيدن به استقرار چابکي  مورد نياز براي حصول اطمينان از اين

 .کندميکاربران باشند، کمک در دسترس  تأخيرباشند بدون مي

 هاي کالس جهاني وجود دارد.يک فرآيند بسيار راحت و سريع براي مديريت کاهش هزينه کلي کامپيوترها و در سطح سازمان

کناار آماده اسات و فقاط  افازارنرمطور کامال باا اليسانس داشاتن هکه سازمان با کندميي سازمان تضمين افزارنرم هايدارايي مؤثرمديريت 

 کنند.هايي را که نياز دارد خريداري مياليسنس

هات است. اساتراتژي ج فکري سازمان در بهبود فرآيندهاي سازمان توسط تعدادي زيادي از افراد درک شده هايدارايياهميت توسعه و ا عمال 

 ند.باشمرتبط نمي وکارکسبانجام کار گروهي وجود دارد اما هميشه به نتايج 

 اي از ابزارها جهت يادگيري، ابال  و درک شده است.يک چارچوب روشن به همراه مجموعه

طور کامل جهات کامپيوترهاا، سارورها، هو ب اندشدهخوبي تعريف  هايباسياستحاکميت اطالعات و امنيت فناوري اطالعات بسيار فعال بوده و 

 شوند.ها اجرا ميها و اکسترانتفايروال

 53)نوآورانه( 5سطح  5-8
 .استدر اين سطح، تمرکز بر زيرساخت فناوري اطالعات نوآورانه 

 باشند. تيم اجراياي وفني مي هاينوآوري، داراي يک زيرساخت  پوياي به رسميت شناخته شده به عنوان کاتاليزوري براي 5در سطح  هاسازمان

ين شاده ف از قبل تعيها در دستيابي به اهدااطالعات بصورت کارآمدي به آنساير عينفعان ارشد به اين نتيجه رسيده اند که زيرساخت فناوري 

 .کندميکمک 

، کااربران و فنااوري وکارکسابباشند؛ يک فرهنگ همکاري نزدياک باين ماديران اجراياي، عينفعاان مي بينيپيشطور کامل قابل هب هاهزينه

 اطالعات وجود دارد.

 شود. ان ميشود که منجر به اشتراک گذاري دانش بين کاربران در کل سازماصلي زيرساخت ديده مي هايهمکاري به عنوان يکي از سرويس

 دارند. هاقابليتو  هاسرويسها دسترسي نزديک و راحتي به از دستگاه و مکان آن نظرصرفکاربراني که محل ثابتي ندارند 

باوده و  وکارکسب نيازهايبه  . مديريت فناوري اطالعات با توجهاندشدهاوري تعبيه فرآيندها کامال  بصورت خودکار بوده و اغلب در درون خود فن

 .استبا آن همراستا 

 . ياک فرهناگ ناوآوري وجاود دارد وباشاند وجاود داردمي گيرياندازهنوين پر بازده که سريع و قابل  هايفناوريدر  گذاريسرمايهيک برنامه 

 وجود دارد.همکاري با عينفعان در سراسر سازمان 

ت. چاارچوب و تعبياه شاده اسا وکارکسابيک سند شرح همکاري و همچنين استراتژي به اشتراک گذاري دانش وجود دارد که در استراتژي 

تفاده ترس باوده و بازياابي و اسا. دانش ساازماني براحتاي در دساسازدمي پذيرامکانابزارهاي موجود، يادگيري را قبل، در حين و بعد از پروهه 

 از دارند.شود که به آن نيشود. دانش مورد نياز در اختيار کساني گذاشته ميروز ميطور مداوم بههدد به سهولت انجام شده و بمج
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. اساتري اطالعاات توسعه زيرسااخت فنااو تجديد جه هايايدهديده شده و قادر به تحريک  ،زيرساخت فناوري اطالعات به صورتي امن و باز

 .جديد کاري در رسيدن به اهداف استراتژيک را بگيرد هايراههيا مهار کننده اي وجود ندارد که بتواند جلوي توسعه 
 

 ارزیابی روش -9
. مبنااي کندمييان اجراي ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات را بجزييات  ،اجراي مدل بيان خواهد شد. اين روشارزيابي و روش  بخشدر اين 

ه ها يک ابزار مديريتي است کاشامل چندين ابزار باشد که مهمترين آن روش. اين استسهولت انجام کار به همراه دقت زياد  روشطراحي اين 

 . استکالس  13موجود در  هايقابليتداراي داشبوردي جهت نمايش خالصه نتايج حاصل از ارزيابي 

ات ي از زيرسااخت فنااوري اطالعاهاايقابليتو اجاراي عملياات ارزياابي  ريزيبرنامه قادر به هاسازمان، ي عکر شدههادستورالعملتفاده از با اس

ازات کسب رزيابي و بر اساس امتيا. پس از انجام عمليات اندشدهانتخاب  ،مرتبط با آن هايفعاليتباشند که با توجه به نوع سازمان و سازمان مي

 خاع نمايد. بهبود سطح بلو  خود ات منظوربهتواند تجزيه و تحليل جامعي را انجام داده و تصميمات الزم را شده، سازمان مي

 شوند.که در سه گام اجرا مي است مرحلهبصورت يک چرخه ارزيابي ارايه شده است که داراي پنج  روشساختار اين 

 54کلیدی چرخه ارزیابی مراحل 1-9
 اند: نشان داده شده 4که در شکل  استکليدي  مرحله 5داراي  اين مدل چرخه ارزيابي

 
 چرخه ارزيابي مراحل: 4 شکل

 

. در صورت نياز به بهباود، سايکل يابدميخاتمه  استکه تجزيه و تحليل  5 مرحلهشروع شده و با  است بندياولويتکه  1 مرحلهاين چرخه با 

 سازمان به سطح بلو  مطلوب دست يابد. که يابدميادامه  تا جايي شود. اين رونددوم شروع مي

 عبارتند از: هامرحلهاز  هرکدامعناوين و مهمترين هدف 

 .کندميزيرساخت فناوري اطالعات شناسايي  هايقابليتانتخاب  منظوربهرا  وکارکسب، اولويت هاي مرحلهاين  :55بندیاولویت مرحله

و پيشانهادهايي را جهات انتخااب  دهادمينگاشات  هااقابليتقبال را باه  مرحلاه، اولويت هاي تعيين شاده در مرحلهاين  :56انتخاب مرحله

 .دهدميضروري و اختياري ارايه  هايقابليت

و منابع ماورد  هافعاليتاز جمله تخمين ميزان  هاقابليتدقيق براي اجراي عمليات ارزيابي  ريزيبرنامه، يک مرحلهاين  :57ریزیبرنامه مرحله

 .دهدمينياز را ارايه 

انتخاب شده را اجرا نموده و نتايج امتياازات و مادارک و شاواهد آن را ثبات و مساتند  هايقابليت، عمليات ارزيابي مرحلهاين  :58اجرا مرحله

 .نمايدمي

کوتااه  هاايفعاليتبراي  پيشنهادهاييده و قبل را تجزيه و تحليل نمو مرحله، ارزيابي انجام شده در مرحلهاين : 59تجزیه و تحلیل مرحله

 .دهدميارايه  باشندمييي که داراي امتياز کمي هاحوزهبهبود سطح بلو  در  منظوربهمدت، ميان مدت و بلند مدت 
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در  5 مرحلاهدر گاام دوم و  4و  3ي هامرحلاهدر گاام اول،  2و  1ي هامرحلهگام در نظر گرفته شده است. که  3 ،ي فوقهامرحلهجهت انجام 

 گام سوم مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

 (2و 1 مراحل) بندیاولویتگام اول : انتخاب و  2-9
. باا توجاه باه کندميان کمک مورد نظر سازم هايقابليتدر ارزيابي بلو  زيرساخت بر اساس  هاسازماناين مدل به گونه که قبال  عکر شد همان

ناد محادود ها را ارزياابي نماياهند آني که بتوانند و يا بخوهايقابليتاز نظر زمان و منابع دارند ممکن است تعداد  هاسازمانکه  هاييمحدوديت

 ي کاه بيشاترين ارتباا  را بااهاايقابليتو مشکالت عملياتي به عناوان مرجعاي باراي انتخااب  وکارکسبباشد. بنابراين شناسايي اولويت هاي 

 .استدارند بسيار حائز اهميت  وکارکسبهاي اولويت

 داف زير ارايه خواهد شد:جهت دستيابي به اه هاقابليت« و انتخاب بندياولويت»ي الزم جهت اجراي گام هادستورالعمل مرحلهدر اين 

  فنااوري اطالعاات  هاايطرحکه چگوناه باه ( و اينوکارکسب)همراستا با استراتژي  وکارکسبکمک به شناسايي اولويت هاي کليدي

 شوند.نگاشت مي

  ي موجاود در زيرسااخت هااحوزهکه چگوناه ايان مشاکالت باه و بررسي اين وکارکسبکمک به شناسايي مشکالت عملياتي کليدي

 شوند.نگاشت مي

  ت شناساايي شاده ي زيرساخهاحوزهي که بهترين پشتيباني را از سازمان در هايقابليتي مورد نياز جهت انتخاب هادستورالعملارايه

 کنند.در فوق مي

 نشان داده شده است. 5کل که در ش باشندميشوند بخشي از چرخه ارزيابي و انتخاب که در اينجا ارايه مي بندياولويت هايفعاليت
 

 
 گام اول –چرخه ارزيابي : 5شکل 

 کلیدی گام اول هایورودی 1-2-9

 که عبارتند از: استورودي مورد نياز  يدادهتعدادي  هاقابليتجهت انجام فرآيند انتخاب 

 شرح اهداف کوتاه مدت و بلند مدت 

  فناوري اطالعات در حال پيشرفت  هايپروههليست 

 ليستي از مسائل و مشکالت عملياتي جاري 

با اين  سترس باشند.داطالعات در  و يا استراتژي فناوري وکارکسببرخي از اين اطالعات ممکن است به آساني و با استفاده از اسناد استراتژي 

 ردند. ها مانند اطالعات مربو  به مشکالت عملياتي جاري همزمان با شروع اين گام جمع آوري گحال ممکن است برخي از آن

 کلیدی گام اول هایخروجی 2-2-9

دي زير دسته بن انتخاب شده به دو گروه هايقابليت. باشندمي وکارکسباست که در ارتبا  با اولويت هاي  هاقابليتخروجي اين گام ليستي از 

 شوند:مي

 و همچنين با مهمترين مسائل عملياتي همراستا خواهد بود. وکارکسباين ليست با اولويت هاي : 60ضروری هایقابلیتلیستی از 

 .استبا ارزش  هاآنبوده که ارزيابي « ضروري هايقابليت»اين ليست، مکمل ليست : 61اختیاری هایقابلیتلیستی از 

                                                                 

60 Recommended  
61 Optional  



 های انتخابانواع روش 3-2-9

روش جهات  3هاا دارد. آن وکارکسابکه بيشترين ارتباا  را باا اهاداف  استي هايقابليتدر شناسايي  هاسازمانکمک به  مرحلههدف از اين 

 وجود دارد: هاقابليتانتخاب 

  62بصورت کل نگر هاقابليترويکرد انتخاب 

  63فناوري اطالعات مرتبط هايطرحبر مبناي اهداف تعريف شده و  هاقابليتانتخاب 

  64از پيش تعريف شده هايقابليترويکرد ليست 

 هاايطرحيي و ساپس شناساا وکارکساب: اين روش بر روي شناسايي و فهرست نماودن اهاداف بصورت کل نگر هاقابلیترویکرد انتخاب 

داف بر اساس بررساي تقاابلي باا اها هاقابليت. در ادامه، ليست کندميفناوري اطالعات مورد نياز جهت کمک به دستيابي به اين اهداف تمرکز 

ي از هاايقابليتن شود. زنجيره وابساتگي جهات تعايتعيين شده به دست خواهد آمد. در اينجا از اصطالحي به نام زنجيره وابستگي استفاده مي

نشاان  6. زنجيره وابستگي در شاکل گيردميمورد استفاده قرار  باشندمي وکارکسبزيرساخت فناوري اطالعات که مرتبط با اهداف استراتژيک 

 داده شده است.

 
زنجيره وابستگي و نقطه ورود در روش اول : 6شکل   

 

فناوري اطالعات مرتبط  هايطرح ،شوند. در مرحله يکتعيين مي وکارکسباهداف استراتژيک  ،. در مرحله صفراستاين زنجيره داراي چند مرحله 

فناوري اطالعات مرتبط باا  هايطرحيي از زيرساخت فناوري اطالعات که از هاحوزه ،شوند. در مرحله دومشخص مي وکارکسببا اهداف استراتژيک 

شاوند ضاروري و اختيااري انتخااب مي هاايقابليتليساتي از  هااآنشوند و بر اساس کنند مشخص ميپشتيباني مي وکارکسباهداف استراتژيک 

 .استره وابستگي مرحله صفر ي. نقطه شروع روش اول در زنجاستچرخه ارزيابي  2وارد شدن به گام  ،4(. منظور از مرحله 3)مرحله 

و  وکارکسابکاه اهاداف  کنادميروش دوم فار  فناوری اطالعات مرتبط:  هایطرحبر مبنای اهداف تعریف شده و  هاقابلیتانتخاب 

 زنجياره 2ا  وارد مرحلاه تواناد مساتقيم. با اين فار  تايم ارزياابي ميباشندميفناوري اطالعات مرتبط در حال حاضر شناخته شده  هايطرح

 نشان داده شده است. 7وابستگي شود. اين موضوع در شکل 

 
 وابستگي و نقطه ورود در روش دومزنجيره  :7شکل 

 

عباور وجود دارد. اين يعني  هاقابليتکه يک ليست از پيش تعريف شده از  کندميروش سوم فر  : از پیش تعریف شده هایقابلیتلیست 

 ه است.نشان داده شد 4و شروع از مرحله  هاقابليتعبور از فرآيند انتخاب  8. در شکل وکارکسبهمترازي با اهداف  از

                                                                 

62 Holistic CA Selection Approach 
63 Select Capability Assessments based on Defined Goals and IT Initiatives 
64 Pre-defined list of CAs Approach 



 
 را ندارد. هاقابليتروش سوم، استفاده از فرآيند شناسايي  :8 شکل

 

 سهولت در اجراي گام اول، ابزاري جهت انجام اين کار به همراه مدل ارايه شده است. منظوربه

 و اجرا ریزیبرنامهگام دوم:  3-9

 ده است:نشان داده ش 9که در شکل  استو اجرا که در اين بخش شرح داده خواهد شد بخشي از چرخه ارزيابي  ريزيبرنامهگام 

 

 
 گام دوم – چرخه ارزيابي :9 شکل

. اندشادهب کاه در گاام اول انتخاا دهدميي را ارايه هايقابليتو اجراي عمليات ارزيابي  ريزيبرنامه منظوربهي مورد نياز هادستورالعمل گاماين 

، که چاه افارادي مشاارکت نماينادها اينو بر اساس آن باشندميمورد نياز  ياطالعات و تسهيالت مناسب ،هاقابليتجهت اجراي صحيح ارزيابي 

 شود.چگونه انجام شود و اطالعات چگونه تطابق داده شوند مشخص مي هاهماهنگياجرا شود،  چه زماني بايدارزيابي 

 ریزیبرنامه مرحلهکلیدی  هایورودی 1-3-9

که  باشندميمورد نياز  ريزيبرنامه وجود دارند که جهت ايجاد يک طرح هاوروديبراي ارزيابي شروع شود تعدادي از  ريزيبرنامهکه قبل از اين

 عبارتند از:

که ترکيبي از  اندشدهانتخاب « و انتخاب بندياولويت»که قبال  در گام  است هاقابليتليستي از انتخاب شده:  هایقابلیتلیستی از 

 . استضروري و اختياري  هايقابليت

 هايمحدوديتبايد در نظر گرفته شود. همچنين کليه  استمدت زماني که جهت تکميل ارزيابي در اختيار زمانی پروژه:  هایمحدودیت

 قرار دهد نيز بايد در نظر گرفته شوند. تأثيرند ارزيابي را تحت توانميکه  وکارکسب هايفعاليتزماني مربو  به ساير 

 . استمورد نياز  ريزيبرنامه مرحلهانجام  جهتهم شرکت کنندگان و هم هماهنگ کنندگان افراد شناسایی شده: 

ها نيز بايد در نظر گرفته شوند در دسترس بودن آنهمزمان که افراد مناسب جهت انجام ارزيابي شناسايي ميافراد:  65در دسترس بودن

 شود.

مورد نياز جهت اجراي ارزيابي بايد شناسايي شوند. اين موضوع ارتبا  مستقيمي با  هايبودجهو  هاهزينه: هامحدودیتو  ایبودجهاطالعات 

 ( انتخاب شده دارد.67احبهيا مص 66مدل تعاملي )کارگاه آموزشي

                                                                 

65 Availability 
66 Workshop 
67 Interview 



افاازايش فعالياات  هااايدورهماارتبط هاام بايااد شناسااايي شااوند. از قبياال:  هايوابسااتگيديگاار هتتای داخلتتی و ختتارجی:  68وابستتتگی

 کليدي مانند تعطيالت رسمي و ... هايتاريخو  وکارکسب

 ریزیبرنامه مرحلهکلیدی  هایخروجی 2-3-9

 کليدي زير توليد شوند: هايخروجيانجام شد انتظار مي رود « ريزيبرنامه مرحله»زمانيکه 

 .کليدي هايريسک , مورد نياز، مدت زمان مورد انتظار، نقا  عطف کليدي هايفعاليتبرآورد کالن پروژه:  ریزیبرنامه

مشخصاي تعياين شاده  هاايتاريخت جهت ارزيابي هر قابليا بايستمي، که هامصاحبهآموزشي/ هايکارگاهتاريخ : جزییات پروژه ریزیبرنامه

 .نقا  عطف و موارد قابل تحويل کليدي، ي، چه مدت براي و ...(افراد )مانند چه روز هاينيازمنديباشد، 

 اجرا مرحلهکلیدی  هایورودی 3-3-9

 که عبارتند از: باشندمياجرا  مرحلهکليدي  هايوروديتعيين کننده  ريزيبرنامه مرحلهکليدي  هايخروجي

 کالن پروهه  ريزيبرنامه 

 جزييات پروهه ريزيبرنامه 

 اجرا مرحلهکلیدی  هایخروجی 4-3-9

 زير ايجاد شوند: هايخروجيانتظار مي رود که  مرحلهپس از تکميل اين 

  هاقابليتداشبورد حاوي نتايج امتيازبندي 

  هاقابليتمدارک و شواهد مربو  به امتيازهاي داده شده به 

 تکمیل داشبورد 5-3-9

. در ايان اساتمفياد  هاهمصااحبآموزشاي و  هاايکارگاهجهت ثبت امتيازات حاصل از  همراه مدل ارايه شده استکه « هاقابليت يابيارز ابزار»

 ال شود:بخش چگونگي تکميل اين ابزار شرح داده خواهد شد. مراحل زير بايد براي هر قابليت که ارزيابي آن انجام شده است دنب

  ه در انتهاي هار ساندکامتيازها ثبت شده و سپس جدول نهايي  ،يي که در سند ارزيابي قابليت وجود داردهاديدگاهبراي تمامي : 1مرحله 

متيااز باراي آن اشود کاه پاايين تارين براي يک ديدگاه وجود داشته باشد توصيه مي KPIقرار دارد تکميل شود. اگر بيش از يک  ارزيابي

قاات بيشاتر باياد داده شده در يک ديدگاه بين دو امتياز، اختالف وجود داشات باراي تحقي KPI. اگر براي يک گرفته شودديدگاه در نظر 

 آمده است: 2امتياز کمتر در نظر گرفته شود. يک نمونه در جدول 

 خالصه امتيازات ارزيابي قابليت همکاري :2جدول 

 دیدگاه نتیجه ارزیابی

 فرآيند 2

 سازمان و افراد 4

 فناوري 1

اطالعات و امنيت فناوري اطالعاتحاکميت  2  

و همراستايي با استراتژي وکارکسبارزش  2  

 تاریخ ارزیابی 

 تاریخ ارزیابی بعدی 

 

  مطاابق «. هاقابليت ابيخودارزي»انتقال امتيازات از جدولي که در انتهاي هر سند ارزيابي قابليت وجود دارد به برگه متناسب در : 2مرحله

 .اندشدهبه محل صحيح خود انتقال داده  هاديدگاهامتيازات، با توجه به  ،10 شکل نمونه

  ر دهده خواهاد باود. همزمان با اين کار امتياز داده شده، در داشبورد هم قابل مشاا«. تکميل شده»تتيير وضعيت هر قابليت به : 3مرحله

 تتيير کرده است.« تکميل شده» وضعيت ارزيابي قابليت به  10شکل 

                                                                 

68 Dependency 



 
 تتيير وضعيت قابليت به تکميل شده :10شکل

که پاروهه باه درساتي انجاام شاده اسات حصول اطمينان از اين منظوربهبه عنوان يک فعاليت اضافي و نهایی کردن مرحله اجرای ارزیابی: 

شود يک بررسي و بازنگري توسط هماهنگ کننده پروهه، مدير پاروهه و حامياان پاروهه انجاام شاود تاا اطميناان حاصال شاود کاه توصيه مي

 شده تحويل داده شده است. ريزيبرنامهاز قبل  هايخروجي

 گام سوم: تجزیه و تحلیل 4-9

 نشان داده شده است: 11که در شکل  استزيابي گام تجزيه و تحليل ارزيابي که در اين بخش شرح داده خواهد شد بخشي از چرخه ار

 
 سومگام  – چرخه ارزيابي :11شکل 

 اهداف کليدي اين گام عبارتند از:

  اندبه دست آمده هامصاحبهيا و آموزشي  هايکارگاهتجزيه و تحليل امتيازهايي که در طول  منظوربه يافته ارساخت يرويکردفراهم نمودن. 

  اولويت داده شوند. ،براي بهبود که بايد هاقابليتاز  ييهاديدگاهشناسايي 

  اندشدهمشخص  بند فوقدر  ي کههايقابليتعملي جهت بهبود سطح بلو   پيشنهادهايو  هاتوصيهارايه. 

 کلیدی گام تجزیه و تحلیل هایورودی 1-4-9

 که عبارتند از: باشندميقبل از آغاز تجزيه و تحليل امتيازها تعدادي ورودي مورد نياز 

 ارزیابی شده هایقابلیتاز  هرکداممقادیر امتیازهای ثبت شده برای 

  ت اطالعاات و امنيات يابراي هر پنج ديدگاه )فرآيند، افراد و ساازمان، فنااوري، حاکمداده شده  امتيازهاياين اطالعات شامل مقادير

 .است( وکارکسبفناوري اطالعات و همراستايي استراتژي و ارزش 

 امتيازهاي داده شده به هر قابليت در جدولي کاه در انتهااي ساند  يشود که مقادير خالصه شدهدر فرآيند تجزيه و تحليل امتيازها فر  مي

 .اندشدهنيز منتقل « هاقابليت ابزار ارزيابي»شود که اين مقادير به ارزيابي قابليت وجود دارد مستند شده است. همچنين فر  مي

 ه کننده امتیازهااطالعات توجی

  بناابراين اولاين نشاانه از باشاندميکاه توجياه کنناده امتيازهااي داده شاده  اندشادهمستند « اجرا مرحله»حين اين اطالعات در .

 مشخص خواهد شد.بالقوه براي بهبود سطح بلو   هايفرصت

 

 شده فناوری اطالعات ریزیبرنامه هایطرحفعلی و همچنین  هایطرحاطالعات در مورد 

  شوند که در گاام تجزياه و تحليال ماورد اساتفاده قارار مستند مي« و انتخاب بندياولويت»اين اطالعات معموال  در حين اجراي گام

ي ارايه شده براي بهبود سطوح بلو ، منجار باه تکارار هاتوصيهاطمينان حاصل نمود که  توانمياستفاده از اين اطالعات  . باگيرندمي

 شوند.شده براي آينده نمي ريزيبرنامهفناوري اطالعات در حال اجرا و يا  هايطرح



 کلیدی گام تجزیه و تحلیل هایخروجی 2-4-9

دجاه قرار گيرند و در تصاويب بو وکارکسبزير ايجاد شده و فرا روي  هايخروجيهنگامي که تجزيه و تحليل امتيازها کامل شد انتظار مي رود 

 کمک نمايد.

 ی اصالحی تاکتیکیهاتوصیهلیستی از اقدامات و 

  باشندميکوتاه مدت و ميان مدت  هايفعاليتاقدامات شرح داده شده در اين ليست شامل. 

 :اين اقدامات ممکن است به يکي از سه فرمت زير اجرا شوند 

o ارتقاء پروهه( به عنوان بخشي از يک پروهه در حال انجام( 

o بخشي از يک پروهه مستقل جديد 

o  شود.وزانه ارايه مينداشته و به عنوان يک تتيير در عمليات ر ايجداگانهکه نياز به پروهه « بهبود مستمر»به عنوان يک فعاليت 

 ی اصالحی استراتژیکهاتوصیهلیستی از اقدامات و 

  باشندميميان مدت و بلند مدت  هايفعاليتاقدامات شرح داده شده در اين ليست شامل. 

  جديد فناوري اطالعات داشته باشند. هايطرح، تصويب و شروع ريزيبرنامهاين اقدامات ممکن است نياز به 

 .اين اقدامات ممکن است در يک پروهه زيرساخت بزرگتر گنجانده شوند 

 مراحل اجرای گام سوم 3-4-9

بهبود  منظوربهاسب اقدامات من بايد بصورت جداگانه اجرا شود که خروجي آن انتخاب هاقابليتاز  هرکدامتجزيه و تحليل نتايج امتيازها براي 

 بلو  زيرساخت خواهد بود.

 يي که داراي کمترينهاحوزهايد بر روي بتمرکز دارد. ابتدا  هاقابليتي هاديدگاهاين فرآيند بر روي ايجاد و ارايه پيشنهادهايي براي بهبود بلو  

 توانمي( و به همين ترتيب براي امتيازهاي ديگر نيز باشندمي 2و  1يي که داراي امتياز هاحوزهشود )براي مثال تمرکز مي باشندمير امتياز يمقاد

 اشد.بيدگاه بلو  ر پنج داين روند را اعمال نمود. در حالت ايده آل هدف سازمان بايد دستيابي به يک توزيع متعادل امتيازات بلو  براي ه

 جام شوند:بصورت جداگانه ان هاقابليت از هرکدامبايد براي  اندشدهنشان داده  12مراحل اجراي گام سوم که در شکل 

 
 گام سوم: تجزيه و تحليل مراحل اجراي: 12شکل 

. اين مقادير کندمياز پنج ديدگاه موجود در سند ارزيابي قابليت را ارايه  هرکداممقادير امتيازهاي ثبت شده براي  در ابتدا: اين مرحله 1مرحله 

را  هاديدگاه در ادامهمشاهده نمود. « هاقابليت ابزار ارزيابي»در انتهاي هر سند ارزيابي قابليت و يا در « خودارزيابي 69برگه»در بخش  توانميرا 

يي که کمترين هاديدگاهشود . توصيه ميکندمي بندياولويتانجام اقدامات اصالحي، شناسايي و  منظوربهها بر اساس مقادير داده شده  به آن

ديدگاه را جهت انتقال به مرحله بعدي  2حداقل  مقادير امتياز را در يک ارزيابي قابليت به دست آورده اند بصورت خالصه بررسي نموده و

 ( انتخاب نماييد.2)مرحله 

که داراي  کندميخاب هايي را انت KPIرا با جزييات بيشتري بررسي کرده و  1ي انتخاب شده در مرحله هاديدگاه: اين مرحله، 2مرحله 

 .باشندميکمترين مقادير امتياز 

. به عنوان مثال، سطح کندميتعيين  باشندمي« امتياز کم»هايي که داراي  KPIورد انتظار( را براي : اين مرحله، سطح بلو  هدف )م3مرحله 

سطوح بلو  جديد تعيين شده، بر  تأثيرگذاري. بررسي نحوه کندميتعيين  است 2و يا  1که داراي سطح بلو   KPIرا براي يک  3بلو  هدف 
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برسند. اگر  3بايد حداقل به سطح بلو   هاقابليتمهم است چرا که در نهايت  مسأله. اين استروي سطح بلو  ميانگين قابليت حائز اهميت 

تنظيم شوند. براي رسيدن به اين مهم، اهداف تعيين شده به اندازه کافي باال نباشند آنگاه اهداف، نياز به بازنگري داشته و بايد به مقدار باالتري 

 اندشدهشناسايي  2هايي که در مرحله هاي ديگري به غير از آن KPIکه ممکن است نياز باشد براي تواند اينگونه تفسير شود اين موضوع مي

 سطح بلو  هدف جديد تعريف شود.

يي براي تتيير و بهبود جهت هاتوصيهکه سطح بلو  هدف جديد براي آن تعريف شده و  کندميهايي نگاه  KPI: اين مرحله، به 4مرحله 

آمده « کليدي گام تجزيه و تحليل هايورودي»به عنوان آنچه که در بخش  توانميرا  هاتوصيه. اين دهدميرسيدن به اين هدف جديد را ارايه 

 است در نظر گرفت.

. درخواست تايياده باياد کندميرا درخواست  کاروکسباخذ تاييده از  اندشدهشناسايي  4ي که در مرحله يهاتوصيه: اين مرحله، براي 5مرحله 

 شود.استاندارد سازمان تبعيت نمايد. زماني که تصويب انجام شد پروهه آغاز مي وکارکسباز روند تصويب 

 

 هایشنهادپو  گیرینتیجه -10

 مختلف بررسي شده و روشي کامال  عملياتي جهت ارزيابي آن ارايه شده است. هايجنبهدر روش معرفي شده، زيرساخت فناوري اطالعات از 

قابليت را  74که در مجموع  استشده و هر کالس داراي تعدادي قابليت  يبندطبقهمختلف زيرساخت در اين روش به سيزده کالس  هايجنبه

و نوآورانه( تعيين شده است که هار  شده ل شده، استاندارد شده، بهينه، پنج سطح بلو  )پايه، کنترهاقابليت. جهت ارزيابي اين دهندميتشکيل 

هر سطح به عنوان معيار در نظر گرفته شده و سطح بلاو  مشاخص  هايويژگي هاقابليتو در هنگام ارزيابي  استي هايويژگيسطح بلو  داراي 

که هر ديادگاه  گيرندمياز پنج ديدگاه مورد ارزيابي قرار  هاقابليت از هرکداماين روش اين است که  توجهقابل هايويژگيشود. يکي ديگر از مي

 .استيا شاخص کليدي عملکرد  KPIداراي تعدادي 

و تعيين سطح بلو  هر قابليت، نتايج به دسات آماده تجزياه و تحليال شاده و بار اسااس آن پيشانهادهاي تااکتيکي و  هاارزيابيپس از انجام 

 ارايه خواهد شد. هاقابليتاز  هرکداماستراتژيکي جهت بهبود سطح بلو  

بارت ديگار از آنجاا کاه اهاداف . به عاستهاي بزرگ و کوچک شده، مناسب بودن آن جهت کليه سازمان يمهم روش معرف هايويژگييکي از 

ها نيز که بايد ماورد ارزياابي قارار گيارد باا يکاديگر ي از زيرساخت فناوري اطالعات آنهايجنبهطبيعتا   باشندميبا يکديگر متفاوت  هاسازمان

 منادنظاممتفاوت خواهد بود. در روش ارايه شده اين موضوع بصورت مناسبي پوشش داده شده است به ايان صاورت کاه بار اسااس شايوه اي 

اف اساتراتژيک باه ساازمان کماک شوند کاه در دساتيابي باه اهادي از زيرساخت فناوري اطالعات سازمان جهت ارزيابي انتخاب ميهايقابليت

 .استاين روش، ارايه چندين ابزار جهت کمک به اجراي مراحل ارزيابي  توجهقابل هايويژگيکنند. از ديگر مي

 و عزماي جادي باراي عمليااتي نماودن آن داشاته باشاد. آمده نموده  را بايست ملزومات اجراي آناستفاده از اين روش سازمان مي براي

 هاايپروهه، بلناد مادت و کوتااه مادت، اهداف اساتراتژيک همانگونه که قبال  نيز شرح داده شد سازمان بايد براي آماده سازي مواردي همچون

هاي ماورد هاي ساازماني، هزيناه، محدوديتمورد نياز براي اجراي ارزيابي هايو تخصص افرادشده،  ريزيبرنامهفناوري اطالعات در حال اجرا و 

براي اجاراي ارزياابي و تجزياه و تحليال آن  سپاري()برون نموده و در خصوص استفاده از منابع انساني داخلي و يا خارجي ريزيبرنامهو ...  ازني

 نمايد. گيريتصميم

 

 مراجع
 

[1] Kenneth C. Laudon New York University, Jane P. Laudon Azimuth Information Systems, Management 
Information Systems Managing The Digital Firm ,twelfth edition,  Prentice Hall, 2011. 
[2] Davids Achonu, Local IT Infrastructure Assessment Methodologies and Approach in large Enterprises, 

TURKU UNIVERSITY, 2012. 
[3] Jan van Bon, Foundations of ITIL V3. Van Haren Publishing. ISBN 978-90-8753-057-0, 2010. 
[4] Ferry Haris, IT Infrastructure Maturity Model (ITI-MM) A Roadmap to Agile IT Infrastructure,  Master Thesis,  

University of Twente, Computer Science, 2010. 
[5] COBIT 4.1, IT Governance Institute (ITGITM) (www.itgi.org),  

http://www.itgi.org/


[6] Felipe Castillo Petar Stanojevic, An Assessment Of The IT Governance Maturity At SL,  A Master Thesis 

Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute of 

Technology Stockholm, Sweden, 2011. 

[7] The Open Group: Leading the development of open, vendor-neutral IT standards and certifications. 

http://www.opengroup.org.[Online]. 

Available: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap02.html. [Accessed: Nov. 20, 2015]. 
[8] Federl Enterprise Architecture Framework, The Chief Information Officers Council, 1999. 

[9] NHS Infrastructure Maturity Model (NIMM). http://systems.hscic.gov.uk.[Online]. 

Available: http://systems.hscic.gov.uk/nimm. [Accessed: Nov. 19, 2015]. 

 


