
 

 آموزشی کارگاهمشخصات 

 ارائه روش و نتايج پياده سازي معماري سازمانی در شرکت فوالد مبارکه

 

 کارگاه مشخصات  

 مبارکهمعماري سازمانی در شرکت فوالد ارائه روش و نتايج پياده سازي  :(فارسی) عنوان کارگاه

 Mobarakeh Steel Company Enterprise Architecture’s Method and Results (:انگليسیعنوان کارگاه )

 :، ...(نتايج)هدف، چکيده،  شرح موضوع کارگاه

ازماني سدر تدوين و پياده سازي معماري و شرکت ايريسا هدف از اين کارگاه ارائه روش اجرايي و عملياتي شرکت فوالد مبارکه  هدف کارگاه:

 مي باشد. فوالد مبارکه

بخش عمده اي ، (MENAو شمال آفريقا )منطقه  به عنوان بزرگترين شرکت فوالد سازي در ايران، خاورميانهشرکت فوالد مبارکه  چکيده:

، زيرساخت ها و 0731دازي اين کارخانه در سال همزمان با راه اناز مساعي خود را به کسب مزاياي فناوري اطالعات معطوف داشته است. 

 به انجام رسيد. ( Software AGو  Siemensو  ILVAبا مشارکت شرکت هاي مطرح خارجي )آن سازمان، سيستم هاي اطالعاتي 

 معماريمعماري کسب و کار، بازنگري در  ،با توجه به روند رشد تکنولوژي و همچنين توسعه و تغيير نيازمندي هاي سازمان 0731در سال 

مديريت ارشد سازمان سيستم هاي کاربردي و همچنين معماري زيرساخت ها به عنوان يکي از ضروريات اين کارخانه عظيم در دستور کار 

 قرار گرفت.

مختلف معماري آن سازمان ساله ( در معاونت تکنولوژي شرکت فوالد مبارکه براي بهبود اليه هاي  5در همين راستا، برنامه اي بلند مدت ) 

شرکت فوالد مبارکه با محوريت و همکاري شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون )ايريسا(  ،تدوين گرديد. براساس اين برنامه

معتبر  اين معماري توسط شرکتکه تدوين نمود،  APQCطي يک رويکرد عملياتي، در فاز اول معماري فرايندها را مبتني بر استاندارد 

Mobius Consulting  نسبت به تدوين معماري سيستم هاي نهايي شدن معماري فرايندها، پس از . مورد تاييد واقع شد صحه گذاري و

 . گرديداقدام  شرکت ايريسا و فوالد مبارکهاطالعاتي، معماري داده و معماري تکنولوژي بر اساس متدولوژي بومي شده و اجرايي 

 هاتوسعه و ارتقاء زير ساخت” بزرگ  طرحتعريف و سازماندهي فاز پياده سازي معماري سازماني با در ادامه و پس از نهايي شدن معماري ها، 

توسعه  هايطرح بزرگترين يکي از برداشت و پروژه بزرگ را در 01که بالغ بر  ” شرکت فوالد مبارکههاي اطالعاتي جامع و يکپارچه و سيستم

 .شدگرديد انجام هاي اطالعاتي در کشور محسوب مي سيستم

مبتني بر اين و زيرساخت ها سيستم هاي کاربردي فرايندها، با پياده سازي پروژه هاي تعريف شده در حوزه هاي مختلف،  در اين طرح 

 موجود گرديد. وضعيتو جايگزين داده شده معماري ها توسعه 

د و باش ا ( مياين برنامه که به تعبيري تکرار اول يک پروژه معماري سازماني ) از طرح تا اجرموفق ايان يافتن در حال حاضر با توجه به پ

روزرساني معماري  بهبراي  برنامه ريزيدر حال  ، اين شرکتفوالد مبارکههاي هلدينگ  طرح شده در حوزه استراتژيم تغييراتباتوجه به 

هاي تهيه شده، پروژه هاي  طي آن با بازنگري مجموعه معماري باشد که ميبا رويکردهاي جديد  سازماني خود و شرکت هاي زيرمجموعه

يد سازمان جدهاي  عه هاي تکنولوژيکي، نيازمنديبا توس يجديد بهبود و توسعه خود را به گونه اي تعريف نمايد تا بتواند عالوه بر همراستاي

 خود را نيز بصورت کامل پوشش دهد.



 

در اجراي اين طرح عظيم را بيان نموده  و خروجي هاي حاصل شدهتجارب  ،اه متخصصان شرکت ايريسا و فوالد مبارکه روش هادر اين کارگ

راهکارهاي عملي به کار برده شده جهت پياده سازي معماري سازماني در شرکت بزرگ فوالد مبارکه نسبت به ارائه و با تعامل با مخاطبان، 

  اقدام خواهند نمود.

 پيشرفته    پايه ح کارگاه آموزشي: طس

 تجربي-مطالعه موردي    کاربردي-فني    بنيادي-علمي نوع کارگاه آموزشي: 

 هاي کارگاه:سرفصل

 تعريف مساله و داليل نياز به رويکرد معماري سازماني در شرکت فوالد مبارکه 

  و روش کالن انجام کاربرنامه اجرايي 

  فاز معماري کسب و کارمتد، خروجي ها، تجارب و آموخته هاي مروري بر 

 داده و سيستم هاي اطالعاتيفاز معماري  مروري بر متد، خروجي ها، تجارب و آموخته هاي 

 فاز معماري تکنولوژي مروري بر متد، خروجي ها، تجارب و آموخته هاي 

 مروري بر نتايج توسعه و استقرار زيرساخت و سيستم ها 

 اي آتي ) تکرار دوم فرآيند معماري (برنامه ه 

  مديران مرتبط فوالد مبارکه و ايريسا جمع بندي و پرسش و پاسخ با حضورپنل 

 موضوع کارگاه به کداميک از محورهاي همايش مرتبط است؟

 دستاوردها و نتايج معماري سازماني 

 تجربه موفق/ مطالعه موردي در حوزه معماري سازماني 

 سازي يا نگهداشت معماري سازمانيتدوين، پياده نتايج و دستاوردهاي 

 

  :کارگاه مخاطبان

ريزي  مديران ارشد فناوري اطالعات، تحول اداري و برنامه   اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران 

 فناوري اطالعات و متخصصين کارشناسان فني   بهبود روشهاتحول اداري و و متخصصين کارشناسان 

 مخاطبان: /عمليعلمينياز پيش

 مفاهيم معماري سازماني، معماري فرايند، معماري سيستم هاي اطالعاتي، معماري داده، معماري تکنولوژي

 :ور در کارگاه آموزشي مطالعه کنندقبل از حض شودتوصيه ميکنندگان شرکتکه به هايي کتاب)ها(، مقاله)ها( يا وب سايت

 و اصول معماري سازمانيکتابها و مقاالت مرتبط با مفاهيم 

 ساعت   4       ساعت  2 مدت زمان برگزاري: انگليسي فارسي        زبان ارايه کارگاه: 

 دهنده اطالعات پيشنهاد

 : شرکت بين المللي مهندسي ها و اتوماسيون ) ايريسا (شخصيت حقوقی)موسسه/شرکت(:

 اتوماسيون صنعتي، شبکه و مرکز دادهحوزه فعاليت: مشاوره، سيستم هاي اطالعاتي، 



 

 17076661370 :رابط تلفن ثابت

 13070105245 :رابط تلفن همراه

 p.karshenas@irisaco.com :رابط پست الکترونيک

 گان کارگاهارائه دهند

 اطالعات تماس سمت/مدرک تحصيلی نام و نام خانوادگی

 17076661370 )ايريسا( مدير دفتر فني پريسا کارشناس

 17076661370 )ايريسا( مدير بازاريابي و فروش مهدي سيروس

 17076661370 مدير اجرايي توسعه سيستم ها)ايريسا( ابوالقاسم جابري

 17076661370 مدير مشاوره سازماني )ايريسا( حسين نوريان

 سابقه برگزاري کارگاه يا سمينار آموزشی توسط پيشنهاددهنده

 زمان برگزاري کنفرانس يا سازماننام  عنوان کارگاه/سمينار

 4831 دومين كنفرانس مديريت فناوري اطالعات ريزي استراتژيك فناوري اطالعاتبرنامه

معماري سرويس گرا و تاثيرات آن بر توسعه 
 تجارت الکترونيك 

 4831 كنفرانس بين المللي تجارت الکترونيك

تاثيرات متقابل معماري سازماني و مهندسي 

 (BPR) فرايندهامجدد 
 4833 اولين همايش كاربردي معماري سازماني ايران

تاثيرات متقابل معماري سازماني و سيستم 

 (ERP) برنامه ريزي منابع سازمان
 دومين همايش كاربردي معماري سازماني ايران

4831 

برگزاري دوره هاي ضمن خدمت كاركنان 

IT در زمينه معماري سازماني 
4811-4818 استانداري اصفهان  

برگزاري دوره معماري سازماني براي 

 و سيستم ها و روش ها ITSمديران بخش 
 4811 مجتمع فوالد مباركه

دوره هاي آموزشي مديريت استراتژيك 
 پيشرفته

 DBAموسسه آموزش عالي برهان در مقطع 
4818  

 تا كنون

دوره هاي آموزشي مديريت پيشرفته 
 فرايندهاي كسب و كار

 دوره برگزاري در سازمان هاي مختلفبيش از سي 
4833 
 تاكنون

مدل اجرائي مديريت شايستگي و جانشين 
 پروري

 4811 سمپوزيوم بين المللي علوم مديريت

 4811 كنفرانس الکامپ اصفهان استراتژي اقيانوس آبي

استقرارسيستم هاي كيفيت راهکاري براي 
ارتقاء خدمات و پاسخگوئي در شركت 

 كننده نرم افزارهاي توليد 

 4831 هشتمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت

Developing cmmi for IT 
Projects 

 4811 يازدهمين كنفرانس مديران كيفيت



 

 4814 كنفرانس ملي علوم و مهندسي كامپيوتر بکارگيري موثر فرايند مديريت تکنولوژي

 4811 (Make)كنفرانس بين المللي مديريت دانش  اندازه گيري و پايش نشان تجاري

رويکرد فرايندگرا به توانمند سازي منابع 
 انساني

 4818 ششمين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني

 4811 استانداري اصفهان مديريت آينده و آينده مديريت

 مديريت ريسك استراتژيك
دومين كنفرانس بين المللي مديريت ريسك 

 استراتژيك
4811 

 


