
  

 

 

 



   
 
 

 ها همپوشانی دارد(: برنامه از نظر زمانی با دیگر برنامه*)

 

 

 آذرماه 22روز اول همایش : چهارشنبه برنامه جزییات 
 زمان بهشتی مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید

54:21تا  0:88 همایش افتتاحیهنام و ثبت  

 00:8تا  0088 مدعوین نامثبت

 00:8تا  00:8 اسالمی ایرانقرائت قرآن و سرود جمهوری 

 0008تا 00:8 دانشگاه شهید بهشتی( محترم رئیس)دکتر صدوق جناب آقای  آمدگوییخوش

 با موضوع0 همایش(دبیر ) دکتر شمسجناب آقای  سخنرانی
 همایشهای و برنامهتبیین اهداف 

 9018 تا 0008

 سازمان فناوری اطالعات ایران( با موضوع0محترم رییس )جهانگرد جناب آقای  سخنرانی

 های دولت الکترونیکیانداز معماری سازمانی در برنامهتبیین چشم
 90:0تا  9018

 ( با موضوع0وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعاتجناب آقای آذری جهرمی ) سخنرانی

 راه توسعه فناوری اطالعات کشور نقشه 
 18088تا  90:0

 با موضوعDr. John Gotze  0 جناب آقایسخنرانی 

The Next 20 Years of National Enterprise Architecture Programs 
 180:8تا  18088

  11:88تا 18:58  استراحت و پذیرایی

 با موضوعDr. Jongsup Choi  0 جناب آقایسخنرانی 

Thoughts for the successful EA 
 110:8تا  11088

 با موضوعRoger Evernden 0  جناب آقایسخنرانی 

Beyond National Frameworks – integration and collaboration across borders 
 110:0تا  110:8

 کشور در سازمانی معماریکمی و کیفی  توسعه هایها و چالشفرصتنشست 

 سنایی پیمان مومنی،، سعید رضا کرمیصفدری، اصل، علی ها رضا باقریآقایان/خانم مدیران پنل:
 140:0تا  110:0

 15:88تا  12:54 نماز و پذیرایی نهار

 10:88تا  15:88   کارگاه های آموزشی

Workshop: EA development in Korea and its application 
Dr. Weonyoung JEON ) Korea TG Consulting( 

 * 10088تا  1:088

  سازیپیاده تا معماری از0 گراییسرویس یا فرایندگرایی کارگاه

 (گرا سرویس سازمانی معماری آزمایشگاه) مهجوریان آقایجناب 
 * 10088تا  1:088

 کرد؟ آغاز باید کجا از سازمانی؛ معماری کارگاه

(گلستان افزار نرم مهندسی شرکت) کرمی آقایجناب   
 * 10088تا  10088

 تجارت بانک موجود معماری موردی مطالعه دیجیتالی، داریبانک معماری کارگاه

 ( تاتا شرکت) جناب آقای مختومی
 * 10088تا  10088

 



   
 
 

 ها همپوشانی دارد(: برنامه از نظر زمانی با دیگر برنامه*)

 

 

 آذرماه 22شنبه پنجهمایش:  دومروز  برنامهجزییات 

 زمان بهشتی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید

83:12تا  83:0 های آموزشیارائه مقاالت و ادامه کارگاه  
 ارایه مقاالت 

 پوستریشفاهی و ارائه مقاالت 
 * 140:8تا  00:8

83:12تا  83:0 های آموزشیکارگاه  

 مرجع هایمدل و ایران سازمانی معماری ملی چارچوب کارگاه

   آبادیآقایان دکتر حقیقی، مهجوریان، علی
 * 140:8تا  00:8

 مبارکه فوالد شرکت در سازمانی معماری سازیپیاده نتایج و روش ارائه کارگاه

 (شرکت ایریسا) کارشناسسرکارخانم 
 * 180:8تا  00:8

 تابعه هایسازمان و وشهرسازی راه وزارت سازمانی معماری کالن طرح بررسی کارگاه

 شرکت حاسب سیستم()مومنی  آقایجناب 
 * 140:8تا  180:8

 15:88تا  12:38 نماز و پذیرایی نهار

 16:88تا  15:88   اختتامیه و اعطای جوایز معماری سازمانی

 در کشور سازمانی معماری دانشگاهی و علمیانداز توسعه وضعیت چشمنشست 

علی حیدری، ، ابراهیم ابطحی، نسترن حاجیها فریدون شمس، جعفر حبیبیخانمآقایان/ مدیران پنل:
 فر، رئوف خیامی، فرهاد مردوخی، حمیدرضا احمدیمعینی

 10088تا  1:088

  10018تا  10088 های همایشو دستاورد نتایجدبیرکنفرانس در خصوص بندی جمعگزارش 

 اندرکاران برگزاری همایش اختتامیه، تقدیر از حامیان و دست

 و اعطای جوایز معماری سازمانی
 10088تا  10018

 


