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

جزییات برنامه سهشنبه  21آبانماه :روز قبل افتتاحیه
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

زمان

کارگاه های آموزشی

 0:88تا 12:88

کارگاه دوره فشرده معماری کسب و کار
جناب آقای کرمی (شرکت مهندسی نرم افزار گلستان)

 0088تا * 00088

کارگاه بهترین تجارب فرایندکاوی
جناب آقای بزرگی (مرکز مطالعات مهندسی فرآیند)

 0088تا * 00088

کارگاه های آموزشی

 13:88تا 17:88

کارگاه استاندارد  ،BIANتحولی در معماری سرویسگرا در صنعت بانکداری
سرکار خانم محمدپور و جناب آقای درویش روحانی

کارگاه کاربرد داده کاوی و یادگیری ماشینی در سازمانها
جناب آقای تجلی (مرکز مطالعات مهندسی فرآیند)

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

 03088تا * 07088
 03088تا * 07088

جزییات برنامه چهارشنبه  22آبانماه :افتتاحیه
سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف

زمان

ثبتنام و افتتاحیه همایش

 0:88تا 12:88
 0088تا 0038
 0038تا 00:8
 00:8تا 0058
 0058تا 9008
 9008تا 9058
 9058تا 08008
 08008تا 080:8

ثبتنام مدعوین
قرائت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران

سخنرانی جناب آقای دکتر حبیبی (دبیر همایش)
سخنرانی جناب آقای دکتر ناظمی (معاون وزیر و رییس محترم سازمان فناوری اطالعات ایران)
سخنرانی جناب آقای دکتر شمس (مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی سرویسگرا)
سخنرانی جناب آقای مهندس باقری اصل (دبیر محترم شواری اجرایی فناوی اطالعات کشور)
پیام ویدیویی جناب آقای Dr. John Gotze

استراحت و پذیرایی

 18:48تا18:08

نشست بازآفرینی دستگاههای اجرایی در پرتو توسعه کاربرد معماری سازمانی
مدیر پنل :آقای باقریاصل – اعضای پنل :خانم بختجو (سازمان اداری و استخدامی) و آقایان هادیپور(شورای
اجرایی فناوری اطالعات) مباشری(سازمان فناوری اطالعات) ،فیروزی(وزارت اقتصاد) ، ،کرمی(شرکت گلستان)

 08058تا 00088

نماز و پذیرایی نهار

 12:88تا 13:38

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

زمان

سخنرانی ،نشست و کارگاههای آموزشی

 13:38تا 17:88

سخنرانی جناب آقای Dr. Joen

 03038تا 0:088

نشست معماری سازمانی در صنعت بانکداری
مدیر پنل :آقای کرمی  -اعضای پنل :آقایان مختاریان(شرکت سداد) ،نعمتیان(بانک کشاورزی) ،شیردل(بانک
مسکن) ،زارعی(بانک پارسیان) ،آموزگار (شرکت فناپ)

 0:088تا * 05088

کارگاه ویکی پدیا :کاربردها و نحوه توسعه
جناب آقای امانی

 0:088تا * 05088

کارگاه معماری مایکروسرویس
جناب آقای مهجوریان (آزمایشگاه معماری سازمانی سرویسگرا)

 05088تا * 07088

کارگاه مطالعه موردی تجارب معماری سازمانی بانک تجارت
جناب آقای مختومی (شرکت تاتا)

 05088تا * 07088

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

جزییات برنامه پنجشنبه  23آبانماه :اختتامیه
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

زمان

ارائه مقاالت و ادامه کارگاههای آموزشی

 0:88تا 12:88

ارایه مقاالت
ارائه مقاالت شفاهی و پوستری

 0088تا * 00088

کارگاه مطالعه موردی مدل مرجع معماری سازمانی برای صنعت پتروشیمی
جناب آقای نصیری (شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات)

 0088تا * 08088

کارگاه مدلسازی معماری سازمانی سرویس گرا در زبان Archimate
جناب آقای نبی اللهی (دانشگاه نجف آباد)

 0088تا * 08088

کارگاه مطالعه موردی مدل مرجع معماری شرکت های توزیع برق
جناب آقای مومنی (شرکت حاسب سیستم)

 08088تا * 00088

کارگاه همفکری و تبادل تجارب برگزاری دوره کارشناسی ارشد معماری سازمانی
با حضور اساتید دانشگاهی از دانشگاههای دولتی ،آزاد و پیامنور

 08088تا * 00088

نماز و پذیرایی نهار

 12:88تا 13:38

جمعبندی ،اختتامیه و تقدیر از حامیان

 13:38تا 10:38

نشست چشمانداز اکوسیستم معماری سازمانی در کشور

مدیر پنل :آقای دکتر شمس  -اعضای پنل :آقایان ابطحی(دانشگاه شریف) ،خیامی(دانشگاه صنعتی
شیراز) ،مومنی(شرکت حاسب سیستم) و خانم صیادی (سازمان فناوری اطالعات)

 03038تا 0:038

گزارش جمعبندی دبیرکنفرانس در خصوص نتایج و دستاوردهای همایش

 0:038تا 05088

اختتامیه ،تقدیر از حامیان و دستاندرکاران برگزاری همایش

 05088تا 05038

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

