کارگاه آموزشی
دوره فشرده معماری کسبوکار
مشخصات کارگاه
عنوان کارگاه (فارسی) :دوره فشرده معماری کسبوکار
عنوان کارگاه (انگلیسی)Business Architecture Fundamentals :

شرح موضوع کارگاه (هدف ،چکیده ،نتایج:)... ،
در این دوره فشرده ،شرکتکنندگان با ادبیات و مفاهیم پایه معماری کسبوکار آشنا شده و از طریق دنبال کردن
یک مثال عملی ،کاربرد مفاهیم و روشهای معماری کسبوکار را در ترجمه استراتژیهای سازمانی به اقدامات
توسعهای و تحولی فرامیگیرند.
سطح کارگاه آموزشی  :پایه  پیشرفته
نوع کارگاه آموزشی  :علمی-بنیادی  فنی-کاربردی  مطالعه موردی-تجربی
سرفصلهای کارگاه:


تعاریف معماری کسبوکار



تاریخچه ،مفاهیم اساسی ،استانداردها و روندهای معماری کسبوکار



تمایزها و ارتباطات مفاهیم معماری کسبوکار با معماری سازمانی



تمایزها و ارتباطات مفاهیم معماری کسبوکار با تحلیل کسبوکار



سناریوهای کاربردی معماری کسبوکار



عناصر پایه در معماری کسبوکار



آشنایی با یک نمونه عملی از کاربردهای معماری کسبوکار

موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟
معماری سازمانی
مهندسی سازمان و فرآیندهای کسبوکار

مخاطبان کارگاه:
 مدیران ارشد فناوری اطالعات ،تحول اداری و برنامهریزی

 اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران

 کارشناسان فنی و متخصصین فناوری اطالعات

 کارشناسان و متخصصین تحول اداری و بهبود روشها

پیشنیاز علمی/عملی مخاطبان:
آشنایی با مفاهیم پایه معماری سازمانی ،مدیریت استراتژیک ،مدیریت فرآیندهای کسبوکار و تحلیل
کسبوکار
کتاب(ها) ،مقاله(ها) یا وب سایتهایی که به شرکتکنندگان توصیه میشود قبل از حضور در کارگاه آموزشی مطالعه کنند:
o Business Architecture Management, Architecting the Business for Consistency and
Alignment, D. Simon and Ch. Schmidt (ed.), Springer, 2015
o Business Capabilities, The Open Group, 2016
o Open Business Architecture (O-BA) – Part I & II, The Open Group, 2016
o www.businessarchitectureguild.org

زبان ارایه کارگاه  :فارسی

مدت زمان برگزاری 2  :ساعت

 انگلیسی

 4 ساعت

اطالعات پیشنهاددهنده
شخصیت حقوقی(موسسه/شرکت):

شخصیت حقیقی:

نوع موسسه/شرکت :مهندسی نرمافزار گلستان

سمت شغلی:

حوزه فعالیت :مشاوره فناوری اطالعات

مدرک تحصیلی:

تلفن 55800588 :الی 8

تلفن:

پست الکترونیکoffice@golsoft.com :

پست الکترونیک:

ارائه دهندگان کارگاه
نام و نام خانوادگی

رضا کرمی

سمت/مدرک تحصیلی

مدیر عامل شرکت مهندسی نرمافزار

اطالعات تماس

karami@golsoft.com

گلستان
حمید رضا اقیری

مدیر واحد مشاوره معماری
سازمانی/کارشناسی ارشد فناوری
اطالعات

Hr.aghiri@golsoft.com

سابقه برگزاری کارگاه یا سمینار آموزشی توسط پیشنهاددهنده
عنوان کارگاه/سمینار

نام کنفرانس یا سازمان

زمان برگزاری

معماری کسبوکار ؛ نگاهی به تاریخچه،

انجمن انفورماتیک ایران

68/8/25

ادبیات و مفاهیم (وبینار)
معماری سازمانی؛ از کجا باید آغاز کرد؟

اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری

68/5/22

سازمانی
آشنایی با اهداف ،ساختار و روش تدوین

دومین همایش ملی پیشرفتهای

معماری مرجع شرکتهای برق منطقهای

معماری سازمانی

امکانات الزم برای برگزاری کارگاه
تجهیزاتی که انتظار دارید شرکتکنندگان به همراه داشته باشند:


دفترچه یادداشت



لپتاپ یا نوتبوک

69/5/28

