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مشخصات کارگاه
عنوان کارگاه (فارسی) " :چارچوب معماری سازمانی ایران و مدلهای مرجع "

عنوان کارگاه (انگلیسی)Iran Enterprise Architecture Framework and it’s Reference Models :
شرح موضوع کارگاه (هدف ،چکیده ،نتایج:)... ،
چارچوب معماری سازمانی ایران توصیفکننده ساختار ،دستورالعمل ،الگوها و استانداردهای انجام معماری سازمانی در سطح دولت
و دستگاه های اجرایی کشور است .این چارچوب دربردارنده چهار بخش اصلی است و برای دو گروه از مخاطبان تهیه شدهاست.
این چارچوب براساس چندین سال بررسیهای تحلیلی نمونه چارچوبها و تجربههای معماری در دیگر کشورها و انطباق آن با
نیازهای کشور طراحی و منتشر شده است .هدف از تدوین چارچوب (ملی) معماری سازمانی ایران ،هدایت مؤثر دستگاههای اجرایی
برای تدوین و پیادهسازی اثربخش طرحهای معماری سازمانی ،هماهنگ با اهداف و سیاستهای دولت الکترونیکی است.
با نگاهی به تجارب موفق جهانی ،فقدان چارچوب معماری و مدلهای مرجع ملی ،مشکالت عدیدهای در کشور بوجود آورده است
و یکی از عوامل عقب افتادگی ،رشد نامتوازن و بعضا صرف هزینههای بدون دلیل در توسعه دولت الکترونیکی بوده است .یکی از
مهمترین دالیل ضرورت تدوین مدل مرجع ملی ،ارائه یک الگوی استاندارد در جهت هماهنگسازی توسعه/تدارک فناوری اطالعات
سازمانها و دستگاههای دولتی با الگو گرفتن از مراجع ملی یا بینالمللی است.
در این کارگاه ،ضمن مرور ضرورتها و مزایا وجود چارچوب ملی معماری سازمانی در کشور ،به صورت تفصیلی سه مدل
مرجع (مدل مرجع خدمات ،مدل مرجع نرمافزار ،مدل مرجع فناوری) معرفی میگردد .دراین راستا تجربیات سایر کشورها
مرور شده و سپس ویژگیها و تمایز مدلهای مرجع ملی و نحوه کاربرد آن در سازمانها تشریح میشود.
سطح کارگاه آموزشی :پایه  پیشرفته
نوع کارگاه آموزشی  :علمی-بنیادی  فنی-کاربردی  مطالعه موردی-ارائه محصول
سرفصلهای کارگاه:


معرفی اهداف و عناصر چارچوب معماری سازمانی ایران



بررسی تفصیلی مدل مرجع خدمات (مهجوریان)



بررسی تفصیلی مدل مرجع نرمافزار



بررسی تفصیلی مدل مرجع امنیت

موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟
معماری سازمانی و چارچوبها و مدلهای مرجع آن
مخاطبان کارگاه:

 سایر موارد

 مدیران ارشد فناوری اطالعات ،تحول اداری و برنامهریزی

 اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران

 کارشناسان فنی و متخصصین فناوری اطالعات

 کارشناسان و متخصصین تحول اداری و بهبود روشها

پیشنیاز علمی/عملی مخاطبان:
آشنایی با مفاهیم کالن معماری سازمانی
کتاب(ها) ،مقاله(ها) یا وب سایتهایی که به شرکتکنندگان توصیه میشود قبل از حضور در کارگاه آموزشی مطالعه کنند:
سایت چارچوب معماری سازمانی ایران ()http://ieaf.ir
زبان ارایه کارگاه  :فارسی

 انگلیسی

 4 ساعت
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