کارگاه آموزشی
مدلسازي معماري سازمانی سرويس گرا در زبان Archimate
مشخصات کارگاه
عنوان کارگاه (فارسی) :مدلسازي معماري سازمانی سرويس گرا در زبان Archimate
عنوان کارگاه (انگلیسی)Modelling Service-Oriented Enterprise Architecture in Archimate :

شرح موضوع کارگاه (هدف ،چکیده ،نتایج:)... ،
با توجه به ضرورت همسان سازي و یکپارچگي مدلسازي در الیه هاي معماري سازماني و طرح مفاهیم سرویس گرایي به صورت کاربردي ،زبان
مدلسازي معماري سازماني با عنوان  Archimateمعرفي شده است .این زبان که ویژه معماران سازماني و طراحي معماري در نظر گرفته شده
است با اصول و مباني الیه اي معماري سازگاري دارد و در سه الیه معماري حرفه ،معماري کاربرد و معماري فناوري امکان مدلسازي را فراهم
مي سازد .از مزایاي دیگر این زبان مي توان به تضمین همراستایي الیه هاي معماري از طریق الیه سرویس اشاره نمود.
اهداف کارگاه آموزشي:
•

آشنايی با قابلیتهاي زبان مدلسازي آرکی میت

•

کاربرد سرويس گرايی در مدلسازي معماري سازمانی

•

مدلسازي اليه هاي معماري در زبان آرکی میت

•

کاربرد ديدگاه معماري در مدلسازي معماري سازمانی

•

استفاده از يک ابزار معماري سازمانی براي مدلسازي سازمان نمونه مبتنی بر آرکیمیت

سطح کارگاه آموزشي  :پایه  پیشرفته
نوع کارگاه آموزشي  :علمي-بنیادي  فني-کاربردي  مطالعه موردي-تجربي
سرفصلهاي کارگاه:







ضرورت آشنایي با آرکي میت
سرویس گرایي و الیه هاي معماري در آرکي میت
مفاهیم الیه هاي معماري(الیه کسب و کار ،الیه کاربرد ،الیه فناوري) در آرکي میت
مفاهیم دید و دیدگاه در آرکي میت
مدلسازي با ابزار  Archiیا سایر ایزارهاي معماري
مطالعه موردي مدلسازي با آرکي میت

موضوع کارگاه به کدامیک از محورهاي همایش مرتبط است؟
معماري سازماني

مخاطبان کارگاه:
 مدیران ارشد فناوري اطالعات ،تحول اداري و برنامهریزي

 اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران

 کارشناسان فني و متخصصین فناوري اطالعات

 کارشناسان و متخصصین تحول اداري و بهبود روشها

پیشنیاز علمي/عملي مخاطبان:
آشنایي با مباحث معماري سازماني و روشهاي مدلسازي سازمان و سیستم
کتاب(ها) ،مقاله(ها) یا وب سایتهایي که به شرکتکنندگان توصیه ميشود قبل از حضور در کارگاه آموزشي مطالعه کنند:
زبان ارایه کارگاه  :فارسي

مدت زمان برگزاري 2  :ساعت

 انگلیسي

 4 ساعت

اطالعات پیشنهاددهنده
شخصیت حقوقی(موسسه/شرکت):

شخصیت حقیقی:

نوع موسسه/شرکت :دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

سمت شغلي:

حوزه فعالیت :آزمایشگاه معماري سازماني

مدرک تحصیلي:

تلفن42222211-130 :

پست الکترونیک:

ارائه دهندگان کارگاه
نام و نام خانوادگی

سمت/مدرک تحصیلی

اکبر نبي الهي

سرپرست آزمایشگاه معماري سازماني /دکتري

محمود قاسمي

عضو آزمایشگاه معماري سازماني

اطالعات تماس

nabi.akbar@gmail.com

سابقه برگزاري کارگاه يا سمینار آموزشی توسط پیشنهاددهنده
عنوان کارگاه/سمینار

کاربرد آرکي میت در مدلسازي

نام کنفرانس يا سازمان

دومین همایش ملي پیشرفتهاي معماري سازماني

زمان برگزاري

آبان ماه 0321

معماري سازماني
قابلیت هاي آرکي میت در

وبینار انجمن انفورماتیک

مدلسازي معماري سازماني

امکانات الزم براي برگزاري کارگاه
تجهیزاتی که انتظار داريد شرکتکنندگان به همراه داشته باشند:


لپ تاپ (ترجیحا)

مردادماه 0321

