
 

 آموزشی کارگاهمشخصات 

 سازی: از معماری تا پیادهگراییسرویس یافرایندگرایی 

 

 کارگاه مشخصات  

 سازی: از معماری تا پیادهگراییسرویس یافرایندگرایی  :(فارسی) عنوان کارگاه

 Process Orientation Vs Service Orientation: From Architecture to Implementation (:انگلیسیعنوان کارگاه )

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

، ها استهدف از این کارگاه بررسی و مقایسه دو پارادایم در معماری سازمانی و تعیین ویژگی و کاربرد هرکدام برای سازمان

مخاطبان در انتهای کارگاه قادر باشند برای سازمان/شرکت خود متناسب با متغییرهایی که گفته خواهد شد، پارادایم بطوریکه 

 سازی و تحقق هرکدام از اینبلکه نحوه پیاده شودمیوکار پرداخته بدین منظور نه تنها به دامنه کسب. مناسب را انتخاب کنند

شناسی دالیل موفقیت یا شکست ای به آسیباشارهانتهای کارگاه، در و نیز بررسی  ERP , BPMSی هاراهکاردو پارادایم با 

 گرایی خواهد شد.ها با توجه به ادبیات فرایندگرایی و سرویسهای جامع در سازماناستقرار سیستم

های مهم اجرای طرحریزی و دستاورد آن برای مخاطبان گشودن مسیری جدید برای برنامهمدت این کارگاه دوساعت است و 

 محور خواهد بود.معماری سازمانی فرایندمحور و سرویس

 

 پیشرفته    پایه ح کارگاه آموزشی: طس

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

 های کارگاه:سرفصل

 محور در معماری سازمانیفرایندمحور و سرویس -محورمروری بر سه نگاه وظیفه  

 بررسی معماری فرایند و فرایندگرایی 

 گراییبررسی معماری سرویس و سرویس 

 گراییمقایسه میان فرایندگرایی و سرویس 

 هافرایندها و سرویسو مانیتورینگ سازی پیاده 

 های سازی سیستمشناسی دالیل موفقیت و شکست پیادهآسیبERP, BPMS  

 پرسش و پاسخ 

 

 

 



 

 موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟

 گرامعماری سازمانی سرویس 

 معماری سازمانی فرایندمحور 

 های مدیریت فرایندمعماری سازمانی و نظام 

 گرایی و معماری سازمانیسرویس 

 مدلسازی حرفه و مدیریت فرایندهای کسب و کار 
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