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 Archimateزبان در سرويس گرا  معماري سازمانیمدلسازي  :(فارسی) عنوان کارگاه

 Enterprise Architecture in Archimate Modelling Service-Oriented  (:انگلیسیعنوان کارگاه )
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زبان  ،يبه صورت کاربرد یيگرا سیسرو میو طرح مفاه يسازمان يمعماردر الیه هاي  سازيدلم همسان سازي و یکپارچگيبا توجه به ضرورت 

در نظر گرفته شده  يمعمار يو طراح يمعماران سازمان ژهیزبان که و نیشده است. ا يمعرف  Archimateبا عنوان  يسازمان يمعمار يمدلساز

را فراهم  يامکان مدلساز فناوري يکاربرد و معمار يحرفه، معمار يمعمار هیر سه الدارد و د يسازگار يعمارم يا هیال ياست با اصول و مبان

 اشاره نمود. سیسرو هیال قیاز طر يمعمار يها هیال یيهمراستاتضمین توان به  يزبان م نیا گرید يایسازد. از مزا يم

 ي:آموزش اهداف کارگاه

 تیم یآرک يزبان مدلسازآشنايی با قابلیتهاي  •

 در مدلسازي معماري سازمانیيس گرايی سروکاربرد  •

 تیم یمعماري در زبان آرک يها هيالمدلسازي  •

 مدلسازي معماري سازمانیي در معمار دگاهيد کاربرد •

 سازمان نمونه مبتنی بر آرکیمیت يمدلساز يبرا یسازمان يابزار معمار کيستفاده از ا •

 پیشرفته    پایه ح کارگاه آموزشي: طس

 تجربي-مطالعه موردي     کاربردي-فني    بنیادي-علمي شي: نوع کارگاه آموز

 هاي کارگاه:سرفصل

 تیم يبا آرک یيضرورت آشنا 

 تیم يو الیه هاي معماري در آرک یيگرا سیسرو 

 تیم ي)الیه کسب و کار، الیه کاربرد، الیه فناوري( در آرکيمعمار يها هیمفاهیم ال 

 تیم يدر آرک دگاهیو د دید میمفاه 

 با ابزار يدلسازم Archi یا سایر ایزارهاي معماري 

 مطالعه موردي مدلسازي با آرکي میت 

 موضوع کارگاه به کدامیک از محورهاي همایش مرتبط است؟

 معماري سازماني

 



 

  مخاطبان کارگاه:

 ریزي  مدیران ارشد فناوري اطالعات، تحول اداري و برنامه   اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 

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

 نیاز علمي/عملي مخاطبان:پیش

 آشنایي با مباحث معماري سازماني و روشهاي مدلسازي سازمان و سیستم

 :حضور در کارگاه آموزشي مطالعه کنند قبل از شودتوصیه ميکنندگان شرکتکه به هایي کتاب)ها(، مقاله)ها( یا وب سایت

 ساعت   4ساعت         2مدت زمان برگزاري:  انگلیسي        فارسي بان ارایه کارگاه: ز

 اطالعات پیشنهاددهنده

 ت حقوقی)موسسه/شرکت(: شخصی

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد نوع موسسه/شرکت:

 معماري سازمانيآزمایشگاه  حوزه فعالیت:

 42222211-130 تلفن:

 خصیت حقیقی:ش

  سمت شغلي:

 مدرک تحصیلي:

 پست الکترونیک:

 ارائه دهندگان کارگاه

 اطالعات تماس سمت/مدرک تحصیلی خانوادگینام و نام 

 nabi.akbar@gmail.com سرپرست آزمایشگاه معماري سازماني/ دکتري اکبر نبي الهي

  عضو آزمایشگاه معماري سازماني محمود قاسمي

 توسط پیشنهاددهنده سابقه برگزاري کارگاه يا سمینار آموزشی

 زمان برگزاري نام کنفرانس يا سازمان ار/سمینعنوان کارگاه

کاربرد آرکي میت در مدلسازي 

 معماري سازماني

 0321آبان ماه  دومین همایش ملي پیشرفتهاي معماري سازماني

قابلیت هاي آرکي میت در 
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