
 

 :آموزشی کارگاه مشخصات

 معماری سازمانی؛ از کجا باید آغاز کرد؟

 

 کارگاه مشخصات  

 معماری سازمانی؛ از کجا باید آغاز کرد؟ :(فارسی) عنوان کارگاه

  ?Enterprise Architecture: From where should to start(:انگلیسیعنوان کارگاه )

 :، ...(نتایج)هدف، چکیده،  شرح موضوع کارگاه

–اند، اما در انتخاب نقطه های بزرگ و متوسط کشور به اهمیت پرداختن به معماری سازمانی واقف شدهامروزه بیشتر سازمان

ای و با چه رویکردی آغاز کرد: مدیریت معماری سازمانی را باید از چه نقطهشروع و مسیر ادامه آن تردید دارند. مسیر استقرار 

اجرای یک طرح معماری کالن و جامع؟ اجرای یک پروژه معماری در بخشی از سازمان؟ طراحی فرآیند معماری سازمانی؟ 

 آموزش؟ .... 

راه کنندگان با یک نقشهشرکت EAMدر این کارگاه پس از تشریح مبانی و مفاهیم اولیه قابلیت مدیریت معماری سازمانی 

ا های مختلف براهی که در سازمانگام آشنا خواهند شد. نقشهبهصورت گامروشن و ساده برای آغاز و ادامه استقرار این قابلیت به

 سازی است.ابل پیادههای متفاوت قابعاد و مأموریت

 پیشرفته    پایهح کارگاه آموزشی: طس

 سایر موارد ه محصول       بارا تجربی-مطالعه موردی     کاربردی-فنی    بنیادی-علمی نوع کارگاه آموزشی: 

 های کارگاه:سرفصل

  چرا معماری سازمان؟ 

  هاتفاوت آنبه معماری سازمانی و « فرآیندی»و « ایپروژه»رویکردهای 

 مفهوم قابلیت مدیریت معماری سازمانی 

 راه عمومی برای استقرار قابلیت معماری سازمانینقشه 

 های مختلفسازی در سازمانمالحظات ویژه 

 

 موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟

 سازمانی معماری نگهداشت و ارزیابی سازی،پیاده طراحی،

  :کارگاه مخاطبان

 ریزی  مدیران ارشد فناوری اطالعات، تحول اداری و برنامه   اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 

 فناوری اطالعات و متخصصین کارشناسان فنی   بهبود روشهاتحول اداری و و متخصصین کارشناسان 



 

 مخاطبان: /عملینیاز علمیپیش

 سازمانیآشنایی با مفاهیم و تعاریف اولیه معماری 

 :ور در کارگاه آموزشی مطالعه کنندقبل از حض شودتوصیه میکنندگان شرکتکه به هایی کتاب)ها(، مقاله)ها( یا وب سایت

TOGAF 9.1 Enterprise Edition – Part VII 

 Chapter 36به ویژه 

 

 ساعت   4       ساعت  2 مدت زمان برگزاری: انگلیسی فارسی        زبان ارایه کارگاه: 

 اطالعات پیشنهاددهنده

 افزاری گلستانشرکت مهندسی نرمشخصیت حقوقی)موسسه/شرکت(: 

 حوزه فعالیت: مشاوره معماری سازمانی/استراتژی فناوری اطالعات

 5-88500863 :رابط تلفن ثابت

 09124277052 :رابط تلفن همراه

 hr.aghiri@golsoft.com:رابط پست الکترونیک

 گان کارگاهارائه دهند

 اطالعات تماس سمت/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 های باالهمان تلفن مدیرعامل/لیسانس رضا کرمی

مشاور ارشد معماری سازمانی/  حمیدرضا اقیری

 کارشناسی ارشد

 های باالهمان تلفن

 توسط پیشنهاددهنده سابقه برگزاری کارگاه یا سمینار آموزشی

 زمان برگزاری نام کنفرانس یا سازمان /سمینارعنوان کارگاه

راستاسازی استراتژیک هم» کارگاه آموزشی

های فناوری اطالعات مبتنی بر قابلیت

 « وکارکسب

ها و کنفرانس نوآوری در مدیریت سیستم

فناوری اطالعات با رویکرد هوشمندی 

 دانشگاه الزهرادر وکار کسب

 ۵۹مهر 

چهارمین همایش مدیریت و راهبری فناوری  IT4ITآشنایی با معماری مرجع 

 اطالعات

 ۵4دی 

آشنایی با معماری سازمانی و نقش »وبینار 

 «آن در مدیریت و راهبری فناوری اطالعات

 ۵3بهمن  انجمن انفورماتیک ایران 

 راهبری سازمانی در معماری جایگاه و نقش

 هادستگاه پذیریتعامل

چهارمین همایش کاربردی معماری سازمانی 

 اصفهان –ایران 

 ۵3مهرماه 

http://rezakarami.ir/?p=281
http://rezakarami.ir/?p=281
http://rezakarami.ir/?p=281
http://rezakarami.ir/?p=281
http://rezakarami.ir/?p=281


 

ومین همایش کاربردی معماری سازمانی س مدیریت معماری سازمانی روندهای نو در

 اصفهان –ایران 

 ۵9 خرداد

از معماری سازمانی تا مدیریت معماری 

 سازمانی

دومین همایش کاربردی معماری سازمانی 

 اصفهان –ایران 

 9۵اسفند 

عنوان معماری سازمانی به»کارگاه آموزشی 

 « استراتژی

اولین همایش کاربردی معماری سازمانی 

 اصفهان –ایران 

 99مرداد 

 


