
 

 آموزشی کارگاه

 گرا در صنعت بانکداریتحولی در معماری سرویس ،BIANاستاندارد 

 

 کارگاه مشخصات  

 گرا در صنعت بانکداریتحولی در معماری سرویس ،BIANاستاندارد   :(فارسی) عنوان کارگاه

 The BIAN standard, a transformation in service-oriented architecture in (:انگلیسیعنوان کارگاه )

banking industry 
 :شرح موضوع کارگاه

 گردد:این کارگاه در دو بخش زیر  ارائه می

گرایی، تحول دیجیتال در صنعت بانکداری   ی صنعت بانکداری، مفاهیم سرویس  مباحثی شامل آینده ی ارائهبه در بخش اول ابتدا 

  با این مفاهیم خواهیم پرداخت. BIANو ارتباط و جایگاه 

ستاندارد   یضمن ارائه  ،دامهدر ا ، به بررسی ابعاد و  ه است ارائه شد صورت رسمی   به 9102اکتبر  8که در  BIANآخرین ورژن از ا

  .پردازیممیگرا در سطوح مختلف کارگیری آن در موسسات مالی و بانکی جهت رسیدن به معماری مطلوب سرویسبه ینحوه

و  BIAN ،(BIAN Digital Repository)ی دسترسی به مخزن معماری ، نحوهاین استاندارد کار گیری از بررسی ابعاد مختلف به پس 

ورزی دادههم اقدامات صورت پذیرفته در شرکت در پایان نیز مروری بر اشده و های موجود در این مخزن ارائه ها و آرتیفکتمدل

 استاندارد خواهیم داشت.سمت این سداد جهت حرکت به

، به BIANو اشاراتی به چارچوب   ضمن بیان مقدمات و نقش معماری سازمانی در بانك ها و موسسات مالی    در بخش دوم کارگاه، 

 پردازیم.  های عملی از کاربرد این استاندارد میی نمونهارائه

 پیشرفته    پایه ح کارگاه آموزشی: طس

 تجربی-مطالعه موردی     کاربردی-فنی    بنیادی-علمینوع کارگاه آموزشی: 

 های کارگاه:سرفصل

 بخش اول:

  و مفاهیم تحول دیجیتال ی صنعت بانکداریانداز آیندهمروری بر چشم 

 حوزه بانکیر دهای مطرح وبچاستانداردها و چار 

 گراییسرویس مبتنی بر حرکت به سمت معماری سازمانی با رویکردهای 

 ای بر مقدمهBIAN 



 

 های طراحی در اصول و تکنیكBIAN 

  سازمانBIAN محتوا در آن یو رویکردهای توسعه 

 گیری استاندارد  کاررویکردهای بهBIAN  در بانکداری 

  مروری بر مخزنBIAN های دسترسی به محتواو نحوه 

 گرا با رویکردهای مبتنی بر حرکت به سمت سازمان سرویسBIAN در بانك ملی 

 بخش دوم:

  نقش و جایگاه معماری سازمانی در بانك ها و موسسات مالی 

 ی بانکداری باز و راهکار ارائه شده در توسعهAPI  ها توسطBIAN 

 وکار با استفاده از چارچوب وسعه کسبت BIAN 

 موضوع کارگاه به کدامیك از محورهای همایش مرتبط است؟

 معماری سازمانی 

 تحول دیجیتال 

 مهندسی سرویس 

  :کارگاه مخاطبان

  مدیران ارشد فناوری اطالعات، تحول اداری و

 ریزی  برنامه

  اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 

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

 مخاطبان: /عملینیاز علمیپیش

 گراییسازمانی و سرویسآشنایی با مفاهیم معماری 

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

https://bian.org 
 ساعت   4       ساعت  9 مدت زمان برگزاری: انگلیسی        فارسی  :بان ارایه کارگاهز

 اطالعات پیشنهاددهنده

 شخصیت حقوقی)موسسه/شرکت(: 

  ورزی سدادشرکت دادهنوع موسسه/شرکت: 

 محصوالت و خدمات بانکیحوزه فعالیت: ارائه 

 88814888 :تلفن

 

 شرکت ناواکونوع موسسه/شرکت: 

 حوزه فعالیت: ارائه محصوالت و خدمات بانکی

 88180041 :تلفن

  info@navaco.ir پست الکترونیك:

https://bian.org/
mailto:info@navaco.ir


 

 گان کارگاهارائه دهند

 اطالعات تماس سمت/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

ی محصوالت مدیر گروه توسعه پریماه محمدپور

 جدید/کارشناسی ارشد

parimahmohammadpour@gmail.com 

بانك  Core Banking مدیر پروژه   بابك درویش روحانی

 مسکن

darvishrouhani@pnu.ac.ir 

 پیشنهاددهندهسابقه برگزاری کارگاه یا سمینار آموزشی توسط 

 زمان برگزاری نام کنفرانس یا سازمان عنوان کارگاه/سمینار

 28آخرین ارائه در مرداد  های بانکیها و شرکتسازمان ی معماری صنعت بانکداریشبکه

Building the future of 

banking services 

 هایهمایش بانکداری الکترونیك و نظام

 پرداخت
 28ماه بهمن

A self-Training 

Algorithm for Load 

Balancing in Cluster 

Computing 

NCM 2008, IEEE 

2008 

A Demand Based 

Algorithm for Load 

Balancing in Cluster 

Computing  

CSICC 2009 

2009 

اصول حاکم بر رایانش ابری و 

معماری سرویس گرا و بررسی 

 ارتباطات آن ها در سطح معماری

کارگاه ملی رایانش ابری، دانشگاه 

 0120 صنعتی امیرکبیر

روشی جدید به منظور ایجاد 

امنیت در رایانش ابری با استفاده 

از عامل های هوشمند و معماری 

 الیه ای

همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و 

 صنعت مخابرات کامپیوتر در
0120 

Improving IT Service 

Management Architecture in 

Cloud Environment on Top of 

Current Framework 

The International Conference on 

Digital Information Processing, E-

Business and Cloud Computing 
2013 

mailto:parimahmohammadpour@gmail.com
https://www.civilica.com/Papers-BGAZIAU01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-BGAZIAU01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html


 
A security Model for cloud 

computing based on 

Autonomous Biological 

Agents 

The International Journal on Cloud 

Computing: Services and 

Architecture (IJCCSA) 
2013 

An Agent based Intrusion 

Detection Approach for 

Cloud Computing Security 

The International Conference on 

Electrical and Computer 

Engineering (ICECE) 

2013 

Developing a New 

Architecture to Improve 

ITSM on Cloud Computing 

Environment 

The International Journal on Cloud 

Computing: Services and 

Architecture (IJCCSA) 
2014 

Developing a novel mobile 

banking software process 

architecture by deploying 

eTOM framework 

International Journal of Latest 

Trends in Engineering and 

Technology(IJLTET) 
2016 

Improving e-commerce 

Process Architecture by 

providing a new Architecture 

with eTOM Framework  

International Conference of th The 5

Engineering Science & Technology 

(Paris-France) 
2018 

 امکانات الزم برای برگزاری کارگاه

 کنندگان به همراه داشته باشند:تجهیزاتی که انتظار دارید شرکت

 اختیاری و درصورت تمایل به دنبال کردن همزمان مراحل در سایت و مخزن معماری  کامپیوتر و اینترنت(BIAN) 

 

 


