
 

 :آموزشی کارگاه مشخصات

 معرفی طرح معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه )مورد عملی(

 

 کارگاه مشخصات  

 معرفی طرح معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه )مورد عملی( :(فارسی) عنوان کارگاه

  MRUD enterprise architecture (case study)(: انگلیسیعنوان کارگاه )

ری کالن هدف از این کارگاه ارائه روش تدوین و نتایج حاصل از انجام طرح معما :، ...(نتایج)هدف، چکیده،  شرح موضوع کارگاه

وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه آن است. این پروژه به دلیل گستردگی تعداد و تنوع ماموریتها و حجم عظیم عملیات 

 ارب تجنتایج و نظیر بوده و سازمان اصلی تابعه آن ( در نوع خود بی 41سازمانهای مورد بررسی )ستاد وزارت راه و شهرسازی و 

اندرکاران این حوزه چه در طرف تقاضا )سازمانهای سال مطالعات این پروژه میتواند برای دست 2به دست آمده در خالل 

نهادها و متقاضی انجام معماری سازمانی( و چه در طرف عرضه )شرکتهای مشاور عرضه کننده خدمات معماری سازمانی( و چه 

 باشد.سازمانهای سیاستگزار در این حوزه ارزشمند 

 

 پیشرفته    پایه ح کارگاه آموزشی: طس

 سایر موارد محصول     ارائه -مطالعه موردی     کاربردی-فنی    بنیادی-علمی نوع کارگاه آموزشی: 

 های کارگاه:سرفصل

  معرفی وزارت راه و شهرسازی 

 اهداف تعریف پروژه 

 معرفی مشاور پروژه 

 متدولوژی انجام پروژه 

  مراحل انجام پروژهفازها و 

 نمونه نتایج و دستاوردهای پروژه 

 

 موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟

 تجارب معماری سازمانی

  :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

 اشنایی با موضوع معماری سازمانی و متدولوژی توگف

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

 مطالعه رئوس کلی چارچوب توگف

 ساعت   1       ساعت  2 مدت زمان برگزاری: انگلیسی فارسی        زبان ارایه کارگاه: 

 اطالعات پیشنهاددهنده

 شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستمشخصیت حقوقی)موسسه/شرکت(: 

 حوزه فعالیت: معماری سازمانی و مشاوره فناوری اطالعات 

 00737384 :رابط تلفن ثابت

 17525212100 :رابط تلفن همراه

 saeedmomeni@Yahoo.com :رابط پست الکترونیک

 گان کارگاهارائه دهند

 اطالعات تماس سمت/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 87424237833 مدیرعامل سعیدرضا مومنی

 00737384 کارشناس ارشد معماری سازمانی کیومرث دورانی

 توسط پیشنهاددهنده برگزاری کارگاه یا سمینار آموزشیسابقه 

 زمان برگزاری نام کنفرانس یا سازمان /سمینارعنوان کارگاه

   

   

 


