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 فرم طرح تحقیق

 
 درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 عنوان تحقیق به فارسی:

در تطبیق  یتباقابل یریپذ تعامل های یلپتانسحل معمارانه برای ایجاد  راه یکارائه 

 سرویس سازمانی سطح

 عنوان تحقیق به انگلیسی:
 

 مربوط به دانشجو اطالعات .1
  ینام و نام خانوادگ

  یشماره دانشجوئ

 افزار نرممهندسی کامپیوتر/ شی/گرایلیرشته تحص

 فنی مهندسی دهکدانش

  

  /تلفنیپست ینشان

 

 شماره:

 تاریخ:

 :پیوست
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 مربوط به استاد راهنما اطالعات .2
  ینام و نام خانوادگ

  ی/تخصص جنبیتخصص اصل

  (ی/حوزویدانشگاه) یلیتحص کن مدریآخر

  /سمتیرتبه دانشگاه

  ترا(کارشد/د یارشناسک) یستدرسنوات 

 وقت تمامعضو هیات علمی  با واحد یارکنحوه هم

  /تلفنینشان

 
 

 :مشاور انمربوط به استاد اطالعات .3

 استاد مشاور اول: الف(

  ینام و نام خانوادگ

  ی/رتبه دانشگاهی/تخصص جنبیتخصص اصل

  /سمتیلیتحص کن مدریآخر

  ترا(کارشد/د یارشناسک) یستدرسنوات 

  با واحد یارکنحوه هم

  /تلفنینشان

 

 ( استاد مشاور دوم:ب

  ینام و نام خانوادگ
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  ی/رتبه دانشگاهی/تخصص جنبیتخصص اصل

  /سمتیلیتحص کن مدریآخر

  ترا(کارشد/د یارشناسک) یستدرسنوات 

  با واحد یارکنحوه هم

  /تلفنینشان

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه یانپا. اطالعات مربوط به 4
 

 ᇫفارسیغیر  ᇫفارسی  ان نامهیعنوان پا

 ᇫکاربردی ᇫنظری ᇫبنیادی  یقاتیار تحقکنوع 

 6 ان نامهیتعداد واحد پا

مساله ) یقتحق یپرسش اصل

 ق(یتحق

 

 

 

در سطح معماری و قبل از نشر  های حل راهتا چه اندازه ارائه 

( before-release architectural solutions  )برای  می تواند

 تطبیق ،کارساز باشد؟ یتباقابل  در سطح سرویس یریپذ تعامل

 

 

 . بیان مساله5
 

اطالعات و ارتباطات باعث شده تا  یآور فن یها فرصت یشافزااقتصادی  های یتمحدودافزایش 

 ها سازماناست که  یازن رو یناتبدیل شود از  و مدرنبه یک ساختارهای جدیدتر  ها سازمانساختار 
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تعامالت باعث  استفاده نمایند که این ها آنداشته و از  یدسترس یکدیگربتوانند به اطالعات بروز 

. از طرفی ممکن گردد یم ها یسسرومبادله دادها و  منظور به ایجاد مشکالتی در فرایندهای حرفه

 یریپذ تعاملو محیط موجب ایجاد خلل در شبکه  ها سازمانیا کلی در  یجزئاست که تغییرات 

به گونه طراحی  ها سازماندر  ها یسسرو وباری تعامل معم گردد بنابراین نیاز است که سطوح

با شرایط متغیر هم داشته  پذیری یقتطب، قابلیت یازموردن یریپذ تعاملگردد که ضمن فراهم نمودن 

 باشد.

خودمختارِ  های یسسرو شامل یسسرو الیهدر  یریپذ تعاملپذیری در سطح سرویس:  تعریف تعامل

به یکدیگر متصل و استمرار  می باشد کهمجری فرآیندِ سطح باالترو مختلف  یها سازمانمتعلق به 

 . شود مدیریت می ییها روشبه  ها آنهمکاری 

 ساختار این هک هایی روش و سیستم یلک ساختار تعیین از است بارتتعریف معماری سیستم: ع

 شامل سیستم یمعمار .سازد می سیستم یلیدک های ویژگی لیهک تأمین به قادر را

 مواردی شامل: در النک سطح در هایی گیری یمتصم

 باشد یم یده سازمان نحوه یراهنما که مورداستفاده یمعمار کسب

1- ریافزا نرم سیستم یده سازمان حوهن 

عناصر این رفتار نمودن مشخص همچنین ها آن یها واسط و یساختار عناصر انتخاب -2

 )ها یرسیستمز (تر بزرگ یها گروه در عناصر این یده سازمان -3 

 و استفاده مجدد ،یریپذ انعطاف ،ییاراک لیقب از یموارد با یمعمار ستم،یس رفتار و ساختار بر عالوه

 دارد. ارکسرو زین یاقتصاد و ینولوژکت های یتمحدود

موردنیاز  یافزار نرم یها مؤلفه که در این راهبرد، یا گونه بههدف: ارائه یک راهبرد معمارانه است 

 .شود یمتعیین  ها آنمیان  و روابطمشخص  ها یسسرو یریپذ تعاملدر سطح سرویس برای برپایی 

داشته  یطیو مح، باید قابلیت تطبیق با تغییرات سازمانی یریپذ تعاملاین راهبرد ضمن برپایی  

وانند از آن های مختلف مستند شود تا ذینفعان مختلف بت (view)باشد. این معماری باید از دید 

 استفاده کنند.
 
 

 :مساله یرهایمتغ (ب
سرویس،  سطح یریپذ تعامل معماری سرویس گرا،

 با تغییرات پذیری یقتطب
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درباره موضوع و  (یو خارج یمنابع داخل) شده انجامبیان مختصر سابقه تحقیقات مربوط ). سوابق 6

 (نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ،نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور

 

سرویس با استفاده از  یریپذ تعاملیک چارچوب برای  2002یوهان البرگ و همکاران در سال 

سرویس باال، یکی از  یریپذ تعاملمعماری سازمانی ارائه دادند. در این کار دستیابی به  یها مدل

سرویس سازمانی، قابلیت تبادل اطالعات و استفاده از  یریپذ تعاملاهداف معماری سازمانی است. 

: دو قسمتسرویس سازمانی به  یریپذ تعاملدر یک سازمان است.  ها یسسروبرای ها  آن

سرویس سازمانی، زمان طراحی تقسیم  یریپذ تعاملسرویس سازمانی زمان اجرا و  یریپذ تعامل

 .شود یم

هست که در  هایی یسسرو یریپذ تعاملابطه با سرویس سازمانی زمان اجرا در ر یریپذ تعامل

زمان  یریپذ تعامل: اول، شود یمتقسیم  یرردهزارزیابی سناریو باید با یکدیگر کار کنند، که به سه 

قرار گیرند. دوم،  یموردبررس در حوزه یک سرویس توانند یمسرویس، خصوصیاتی که  اجرای

 هایی یسسروتوسط مقایسه دو زوج از  واندت یمکه هدفی است که  کیفیت تعامل بین دو سرویس

از دو زوج  تر یعوسشود. سوم، برخی از خصوصیات باید در حوزه  یریگ اندازهکه تعامل دارند، 

 ؛ که( تحلیل و بررسی شوندها یرمجموعهزبررسی شوند، یعنی در حوزه مجموعه توان )تمام 

 است. شده اشارهکیفیت تعامل برای مجموعه توان به آن  عنوان به

تعامل  پذیر ساختن الزم برای امکان یها تالشسرویس زمان طراحی، تحلیل  یریپذ تعامل

زمان  یریپذ تعاملبا یکدیگر.  ها آنبدون در نظر گرفتن روابط کنونی  ،باشد یمدر آینده  ها یسسرو

زمان اجرا، به سه دسته که جوانب تک سرویس، زوج  یریپذ تعاملموردی از  عنوان بهطراحی 

 6].شود ] یم، تقسیم دهند یمرا پوشش  ها یسسروسرویس و مجموعه توانی 

تشریح  [3]در مرجع  2002دیوید چن و همکاران در سال چندین چارچوب تعامل پذیری توسط 

بر توسعه یافت و  IDEASاست توسط پروژه  IDEAS ها چارچوب. یکی از این گردیده است

همچنین از طریق  است. ISO 19101, ISO 19119و استانداردهای  ECMA/NISTمدل  اساس

چندین سطح برای تعامل پذیری در  یریپذ تعاملاست. در این چارچوب  شده یلتکمصفات کیفیتی 

کاربردی  سازی یکپارچهفرآیند حرفه،  سازی یکپارچه: همکاری بین سازمانی، نظر گرفته شده است

 فیزیکی. سازی یکپارچهکاربردی نحوی و  سازی یکپارچهمعنایی، 

 ATHENAچارچوب  که در کار خود شرح دادند، یریپذ تعاملچارچوب معماری دیگر برای 

. باشد یمدارای ساختار سه سطحی است و بر اساس منابع، نتایج و استفاده از چارچوب  ؛ کهاست
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و  ATHENAپروژه  سازی یکپارچه طور ینهمتحقیق و  های یازمندینسطح ادراک برای شناخت 

R&D  تجربه پروژه  سازی یکپارچهسطح کاربردی از  .شود یماستفادهR&D  در و تست تکنولوژی

 های یپتاو پورتو  ها یهنما. سطح تکنیکی برای تست تکنولوژی بر اساس باشد یمسایت آزمایشی 

 IDEASو  ATHENA یریپذ تعاملاست. چارچوب  شده استفاده R&Dشده پروژه  سازی یکپارچه

برای ساختار  IDEASاز  توان یم ATHENA. در هر سطح اند شده گرفتهمکمل یکدیگر در نظر 

 .[3] .در سه الیه استفاده کرد یریپذ تعامل

ناهمگن توسط نیروی  های یستمس یریپذ تعاملمسئله  جهت SDOاستاندارد  یناول ،20-00دردهه 

 ها مدلاز طریق  ها سازمانو اتحادیه اروپا مطرح گردید که هدف آن تشریح  متحده یاالتاهوایی 

استاندارد جهت  4 یتو درنهااست  یریپذ تعاملاستفاده از آن برای حل مشکالت  سپس

  [8] .بیان گردید ها سازمانمیان  یریپذ تعامل

تعامل پذیری را به صورت جامع مورد بررسی قرارداد تا به تعامالت واقعی ATHENA پروژه 

ومعنادار بین سازمان ها دست یابد. در این پروژه چهارچوب، متدولوژی و مدلهای ارزیابی تعامل 

بکارگیری یک رویکرد چند وجهی ATHENA پذیری مورد بررسی قرار  گرفت. نوآوری پروژه 

حقیقاتی که پشتیبان توسعه تعامل پذیری نرم افزارها وکاربردهای است که از ادغام سه حوزه ت

 سازمان هستند به وجود آمده است این سه حوزه عبارتنداز :

 مدل سازمانی که نیازمندیها ی تعامل پذیری و پیاده سازی راهکارهای پشتیبانی را تعریف می کند.

 فراهم می کند.معماری ها وزیرساخت ها که چهار چوب پیاده ساز ی را 

 [21]هستان شناسی برای شناسایی مفاهیم تعامل پذیری در سازمان 

  

 (ت یک جمله خبری نوشته شودهر فرضیه به صور) ها یهفرض. 7
 

تطبیق، امکان تعامل  یتباقابلدر سطح سرویس  یریپذ تعاملراهبرد معمارانه برای  -1

 .سازد در آینده را فراهم میخواهان همکاری با یکدیگر  یها سازمان

 .است اثبات قابل شده ارائهراهبرد پیشنهادی با ارزیابی معماری  پذیری یقتطب -2
 

 (انجام تحقیق خاص یها و ضرورت کاربردی علمی، اهداف شامل) تحقیق اهداف .8

 هدف اصلی -8-1

با  پذیری تطبیقامکان سازمانی با  یریپذ تعاملبرای در سطح سرویس معمارانه  ارائه بک راهبرد

 .و نیز ارزیابی صحت عملکرد آن شرایط متغیر سازمانی و محیطی
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آموزشی و اجرایی  مؤسساتاز )اعم  وران بهرهدر صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام  .9

 و غیره(:

از معماری  توانند یم چند ندیکدیگرسرویس که خواهان همکاری با  دهنده ارائه یها سازمانکلیه 

 پیشنهادی بهره بگیرند

 ؟جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست .
 

ها بعد از  پذیری سرویس روی حل مشکالت تعامل ،موجود شده ارائه تعامل پذیریهای  حل اکثر راه

در سطح معماری  یریپذ تعاملهای  حل نامه ارائه راه تمرکز دارند. هدف ما در این پایان ها آنتوسعه 

 یبه عبارتهاست.  ( در سطح سرویس before-release architectural solutions و قبل از نشر )

 را در سطح معماری ارائه دهیم. ها سیسروپذیری  های تعامل حل قصد داریم راه
 

 

 

 
 

 قیتحق یشناس . روش11
 ق:یامل روش تحقک ( شرحالف

1شناسی تحقیق علم طراحی ) روش»رویکرد استفاده شده در این تحقیق، مبتنی بر 
DSRM ارائه ))

یافته و پذیرفته شده برای پژوهش و  یک روش علمی ساخت DSRMاست.  Peffersشده توسط 

باشد که یک  های اطالعاتی و فراتر از آن حوزه فناوری اطالعات می تحقیق در حوزه سیستم

گام ارائه  6های نو در  ها و ایده چارچوب فرآیندی مدون و مشخص برای طراحی کالن مدل

های تحقیق حاضر با  ، گام1شکل دهد.  می را نشان DSRMهای متدولوژی  گام 1نماید. شکل  می

  .نشان داده است UMLبصورت یک نمودار فعالیت DSRMالهام از متدولوژی 

                                                
1 Design Science Research Methodology 
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 DSRMهای متدولوژی  گام 1شکل 

 
 

 

 

 

 :ارکب( نمودار گردش 
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 یش، جدول، نمونهف )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، :اطالعات یابزار گردآورو روش ( ج

 یره(و غ یو ماهواره ا یوتریکامپ یها شبکهو  یاطالعات یها بانکو  یشگاهیآزما تجهیزاتی، بردار

ها، ژورنالها، مجالت معتبر داخلی و خارجی،  مقاالت ارائه شده در کنفرانس و مطالعه جمع آوری

عمده بخش کار ما خواهد بود پذیری سرویس  های تعامل های انجام شده در زمینه رساله کتب پایه و

 شود. وان منبع اصلی دسترسی، استفاده مینو از اینترنت به ع

 زمینه که البته بسیار محدودند. دراین  موجود کتب
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 :طالعاتا یو جمع بند یلو تحل یه: روش تجزد
 

 جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی. 11
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زمان  شرح فعالیت ردیف

کل 

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

و کارها اطالعات و مطالعه  آوری جمع جح 

 )انجام شده(
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توكل, محمد مهدي. "اندازه گیري تأثیر معماري افزونه گرا بر [20]

 .0291تعامل پذیري سیستم ها." دانشگاه شهید بهشتي, 

 

چارچوب تعامل پذیر معماري امنیت شریعتي, مرضیه. "ارائه یك [21]

 اطالعات

دانشكده    در كاربردهاي فرا/درون سازماني." دانشگاه شهید بهشتي
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 تحقیق پایان نامه: های ینههز. 14

 ریالی، ارزی، تجهیزاتی و غیره() یکبودجه پایان نامه و میزان هر  ینتأممنابع ملزومات، الف: 

 تجهیزات و تسهیالت بودجه ارزی بودجه ریالی نام موسسه ردیف

1     

     جمع

 

 

 

 

 

 پایان نامه های ینههزب: 

 پرسنلی های ینههز: 1ب 
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مه در ححق الز کل ساعات کار برای طرح تعداد افراد نوع مسئولیت

 ساعت

 جمع

     

     

 تخمینی به ریال های ینههزجمع 

 

 از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شود.( صرفاًمواد و وسایل )وسایلی که  های ینههز: 2ب 

 

نام ماده 

 یا وسیله

مقدار 

مورد 

 نیاز

-مصرفی

غیر 

 مصرفی

ساخت 

داخل یا 

 خارج

شرکت 

 سازنده

 قیمت کل قیمت واحد

 ارزی ریالی ارزی ریالی

         

         

         

         

  مواد و وسایل به ریال های ینههزجمع 

 

 متفرقه های ینههز: 3ب 

 

معادل ریالی  ارزی ریالی شرح هزینه ردیف

 بودجه ارزی

 کل هزینه به ریال

1   --- ---  

2   --- ---  

3   --- ---  

4   --- ---  

5   --- ---  

6   --- ---  



 
www.irntez.ir 

 

15 

 

  --- --- --- --- جمع

 

 :ها ینههزجمع کل 
  

 داتیی. تأ11

 
 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

 

 امضا تاریخ

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول:

 

 
 

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم:

 

 

 امضا تاریخ

 

 فرم الف
 

 کارشناسی ارشد یها نامهفرم اطالعات پایان 

 تاریخ اخذ کد کد پایان نامه پژوهشی تاریخ شورای گردد یماین قسمت توسط واحد تکمیل 

    نام واحد دانشگاهی:

 

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی:

 سال اخذ پایان نامه: 

 نیمسال اخذ پایان نامه

 تعداد واحد پایان نامه:



 
www.irntez.ir 

 

16 

 

 ᇫکشاورزی)فنی و مهندسی) یهپاعلوم ) یانسانعلوم ) یپزشکگروه تحصیلی: 

 گرایش: تحصیلی:رشته 

 

 رشته تحصیلی: کد شناسایی استاد راهنما: مرتبه علمی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

کارشناسی ارشد واحد: ایشان بعنوان استاد راهنما درحال حاضرو بطور همزمان با آن  یها نامهتعداد پایان 

 همکاری دارند.

  

کارشناسی ارشد واحد: ایشان بعنوان استاد مشاور درحال حاضرو بطور همزمان با آن  یها نامهتعداد پایان 

 همکاری دارند.

  

 امضاء استاد راهنما: 

 

 مرتبه علمی: :1مشاور نام و نام خانوادگی استاد 

 رشته تحصیلی: :1مشاور کد شناسایی استاد 

کارشناسی ارشد واحد ایشان بعنوان استاد راهنما درحال حاضرو بطور همزمان با آن  یها نامهتعداد پایان 

 همکاری دارند.

  

کارشناسی ارشد واحد ایشان بعنوان استاد مشاور درحال حاضرو بطور همزمان با آن  یها نامهتعداد پایان 

 همکاری دارند.

 

 :1مشاور امضاء استاد  

 
 معاونت پژوهشی واحد: امضاء امضاء مدیر گروه مربوطه: 

 

 

  ب: نظریه کمیته تخصصی گروه:
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 موضوع تحقیق با رشته تحصیلی دانشجو: ارتباط .1

 )ارتباط ندارددارد )ارتباط فرعی دارد )ارتباط 

 بودن موضوع: یدجد .2

 )خیر )بلی 

 بنیادی و کاربردی: اهداف .3

 )قابل دسترسی و مطلوب نیست )قابل دسترسی و مطلوب است 

  مساله: یفتعر .4

 رسا نیست )رسا است  

 :یاتفرض .5

 درست تدوین نشده وناقص است است )درست تدوین شده 

 تحقیق: روش .6

 )مناسب نیستاست )مناسب  

 و چارچوب طرح: محتوا .7

 ازانسجام برخوردار نیست برخورداراست )از انسجام  

 

 

 

 

 

 نهایی ییدتأب: 

 

 امضا یرأنوع  سمت و تخصص نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     
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 موضوع تحقیق پایان نامه خانم/ آقای:

 رشته: دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد

 تحت عنوان:

 

یا با تعداد..............  در جلسه مورخ.......................... کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا

 قرار نگرفت )قرار گرفت  مورد تصویب اعضا یرأاز ...............  یرأ

 

 امضا تاریخ مدیر گروه

 

 ب پروپوزالیفرم مراحل تصو

 الف( مشخصات دانشجو

نام و نام 

 یخانوادگ

 
 

شماره 

 ییدانشجو
 

 یلیرشته تحص
 
 

  استاد راهنما

 1مشاور استاد 
 
 

  2استاد مشاور 

 ان نامهیعنوان پا

 

 
 

 

 دانشجو امضا

.......................................................................................................................................... 

 د راهنما ومشاوریمجوز اسات یب( بررس

 / ندارددارد ) استاد راهنما مجوز

 / نداردمجوزدارد )( مشاور )آاستاد 

 / ندارددارد )( مجوز 2مشاور )استاد 

 یس اداره امور پژوهشیرئ
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.......................................................................................................................................... 

 یگروه تخصص یب در شورایج( تصو

پروپوزال  به شماره .................... مورخ ...................... رانیا یاوره پژوهشگاه علوم وفنیبا توجه به جواب

 ب شد.یگروه ............................ تصو یتخصص یشورا با مشخصات فوق در جلسه مورخ//

 ر گروهیمد

.......................................................................................................................................... 

 یفکیناظر  ییدتأد( 

 است. ییدتأن دستورالعمل نگارش بوده و مورد یشد و مطابق آخر یپروپوزال با مشخصات فوق بررس

 ان نامهیپا یفکیناظر 

.......................................................................................................................................... 

 یلیمکالت تیتحص یشورا یب( تصوه

 .................مورخ .................به شماره یلیمکالت تیتحص یپروپوزال با مشخصات فوق در جلسه شورا

 ب قرار گرفت.یتصو مورد

 یلیمکالت تیته تحصیمکر یدب

.......................................................................................................................................... 

 

 رونوشت:

 

 نامه انید پاکجهت اخذ  یس اداره امور پژوهشیرئ-1

 جهت ثبت در پرونده دانشجو یلیمکالت تیتحص یگانیبا-1

 

 

 

 

 


