
 

 آموزشی کارگاه

 یمطالعه موردی مدل مرجع معماری سازمانی برای صنعت پتروشیم

 

 کارگاه مشخصات  

 ایران پتروشیمی صنعت برای سازمانی معماری مرجع مدل :(فارسی) عنوان کارگاه

  Iran’s Petrochemical Enterprise Reference Architecture (IPERA) (:انگلیسیعنوان کارگاه )

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

 لیتحل یجامع و مهندس یسازمان را با نگاه کی مختلف عناصر و هاو جامع که جنبه کپارچهیاست  یکردیرو یسازمان یمعمار

 یموجود به معمار یانتقال از معمار یبرا اجرایی اقدامات و استانداردها ها،از مستندات، مدل ایو شامل مجموعه دنماییم

ان، به منظور خلق ارزش سازم کیاطالعات با اهداف کالن استراتژ یفناور هایتیقابل یزهمسوسا تیبا محور ،یمطلوب سازمان

 .باشدیسازمان م هایتیبلوغ در قابل جادیو ا یریحال ارتقاء رقابت پذ نیو در ع

نظور و بهبود مستمر به م یکپارچگیابعاد سازمان به منظور  یجهت بررس یراه کار مناسب یمیدر صنعت پتروش یسازمان یمعمار

 :لیاز قب یسازمان هایانجام رسالت

 یی و ...(ایو کار )محصول، بازار، محدوده جغراف بهبود دامنه کسب 

 تهیه و تولید خوراک اولیه، تولید یمشتر تیرضا شیافزا ،یمنحصر به فرد )بهبود منابع انسان هایتیبهبود قابل ،

 و ...( محصوالت صنایع باالدستی و پایین دستی

 سازمان یرو شیپ هایچالش یبررس 

 یناسبم ینسب تیقابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مز ریو ذخا یمتعارف گاز طبیع ریبا در اختیار داشتن ذخا رانیااست. 

کشور از جمله  یبا هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. در اسناد باالدست یتوسعه صنعت پتروشیم یبرا

 صادرات شینفت و گاز، افزا یاقتصاد از درآمدها یرپذی از ضربه یجلوگیر های از راه یکی یاقتصاد مقاومت یکل های سیاست

 رانیاز اقتصاد ا یادیز های صنعت، مواد اولیه بخش نیا یمحصوالت تولید گرید ییذکر شده است. از سو یمحصوالت پتروشیم

 کشور است. انگذار منظر بسیار حائز اهمیت بوده و همواره مورد توجه سیاست نیو از ا کند یرا فراهم م

 یبر چارچوب شناخته شده توگف برا یمبتن یسازمان یمعمار یاتیکارگاه به دنبال اجرا هدفمند و عمل نیذکر است ا انیشا

 .باشد یم رانیا یمیمرجع صنعت پتروش یمعمار جادیا



 

 : کارگاه یدیکل دیواعاز  یبرخ

 خدمات،  یکپارچگی (سازمان یمدآکاری )و اهداف سازمان تیفاوا با مامور یها تیاهداف و فعال یهمراستا ساز

 کل کشور یمیدر سطح صنعت پتروش ی(کپارچگی )یاطالعات سازمان یها و بانک هاستمیس

 فاوا ینگاه جامع در انتخاب راهکارها ( ERP, BPMS, ITIL, ISMS )..., 

 متمرکز خدمات سازمان و بهبود مستمر شاخص ها شیپا یبرا یساز نهیزم 

 سازمان یها یاز اتالف منابع در عملکرد یریآن ها در جلوگ یریمنابع و به کار گ تیریبهبود مد

 پیشرفته    پایهح کارگاه آموزشی: طس

 تجربی-مطالعه موردی     کاربردی-فنی    بنیادی-علمی نوع کارگاه آموزشی: 

 های کارگاه:سرفصل

 یاتیعمل یموثر در چگونگ هایکیو تکن یمیصنعت پتروش لیدر تحل یدانش هایحوزه انیب 

 .BABOK بر استاندارد یمبتن یسازمان یمعمار یدر اجرا ازیمورد ن هاییخروج یساز

 رانیا یمیصنعت پتروش یدیکل هایتیقابل یزریبر طرح یمبتن یمتدولوژ (TOGAF Capability 

Planning)    
 یسازمان یمعمار یدر ابزار مدلساز یانیو م یدادن لیمخزن محصوالت تحو یابزار مناسب و معرف (EA 

BABOK MDG Technology) 
 موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟

 یسازمان یمرجع معمار هایمدل 
 

  :کارگاه مخاطبان

 ریزی  مدیران ارشد فناوری اطالعات، تحول اداری و برنامه   اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 

 فناوری اطالعات و متخصصین کارشناسان فنی   بهبود روشهاتحول اداری و و متخصصین کارشناسان 

 مخاطبان: /عملینیاز علمیپیش

 یسازمان یو معمار یسازمان میبا مفاه ییآشنا

 :ور در کارگاه آموزشی مطالعه کنندقبل از حض شودتوصیه میکنندگان شرکتکه به هایی کتاب)ها(، مقاله)ها( یا وب سایت

 "The TOGAF Standard", Version 9.2 by Open Group 

 "A Guide to the Business Analysis Body of  Knowledge " by International Institute of Business Analysis  

 



 

 ساعت   4       ساعت  2 مدت زمان برگزاری: انگلیسی        فارسی  :بان ارایه کارگاهز

 اطالعات پیشنهاددهنده

 شخصیت حقوقی)موسسه/شرکت(: 

 اطالعات یخانه توسعه فناور نوع موسسه/شرکت:

 یجامع سازمان یو راهکارها یسازمان یمعمار حوزه فعالیت:

  info@ictdhouse.com: کیالکترون پست

 خصیت حقیقی:ش

 سمت شغلی:

 تحصیلی:مدرک 

 تلفن:

 پست الکترونیک:

 گان کارگاهارائه دهند

 اطالعات تماس سمت/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 44424444 نرم افزار یعامل/ دکتر ریمد یرینص نیدکتر رام

  ارشد نرم افزار ی/ کارشناسیفن ریمد مجید ایروانیان

ارشد نرم  ی/ کارشناس تحلیلگر ارشد الهه گودرزی

 افزار

 

 توسط پیشنهاددهنده سابقه برگزاری کارگاه یا سمینار آموزشی

 زمان برگزاری نام کنفرانس یا سازمان /سمینارعنوان کارگاه

 4931 شرکت گروه مپنا معماری سازمانی شرکت گروه مپنا

 های پتروشیمی معماری سازمانی شرکت

 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

 4931 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

ریزی منابع ملی برنامهاولین کنفرانس 

 سازمانی

 4944 دانشگاه علم و صنعت

 امکانات الزم برای برگزاری کارگاه

 کنندگان به همراه داشته باشند:تجهیزاتی که انتظار دارید شرکت

   

 


