
 

 
 

 
 

عناصر مختلف سازی ریزی و پیادهتحلیل، طراحی، برنامهجامع به  یمعماری سازمانی رویکرد  :مقدماتی معماری سازمانیدوره خالصه 

های مختلف عملیاتی یک سازمان در الیه در این رویکرد استسازمانی ها و نیل به اهداف استراتژیوکار و فناوری اطالعات در جهت اجرای کسب

به طور هماهنگ مورد تحلیل،  افزارهاها و سختها و منابع اطالعاتی و زیرساختها، فرآیندها و وظایف، سیستمو استراتژی نظیر اهداف

ریزی قرار گیرند. در این دوره ضمن بررسی اصول و مفاهیم معماری سازمانی، ضرورت و مزایای معماری، فرآیند و متدولوژی نیازسنجی و برنامه

 شود.های رایج معماری، ابزارهای معماری و سناریوهای کاربردی معماری سازمانی ارائه میانی، چارچوبکلی معماری سازم
 

 

 

 

 ساعت 61دوره:  مدت

 هاسازی فرآیندها و تحلیل سیستم، مدلآشنایی مقدماتی با مفاهیم فناوری اطالعات نیاز: پیش

وکار و مند به حوزه معماری سازمانی )کسبانشجوبان عالقه، کارشناسان و دمدیران و کارشناسان فناوری اطالعاتمخاطب:

 فناوری اطالعات(

 اهداف دوره:

های ها، مفاهیم و نظامنقش و جایگاه معماری سازمانی در سازمان در تعامل با سایر حوزهدوره دانشجویان قادر خواهند بود  در انتهای این

ها و ها و یا واحدهای سازمانی معماری در شرکتمراحل اصلی معماری سازمانی، در پروژهبا استفاده از مفاهیم و . مدیریتی را تشریح کنند.

های فاوا و سازمانی را ها و اصول معماری در انواع پروژههای مختلف مشغول به فعالیت شوند و نحوه استفاده از مزایا، خروجیسازمان

های مناسب برای هر فعالیت معماری را انتخاب کرده، مفاهیم کنندگان این دوره قادر خواهند بود چارچوبهمچینین شرکت تشخیص دهند.

 . آن استفاده کنند ازگرایی را تشریح کرده و نوین معماری نظیر سرویس

 

 

 

 دوره: سرفصل

 IT management and planning 

 Enterprise architecture foundations 

 Enterprise architecture process 

 Enterprise architecture frameworks 

 Enterprise architecture methodologies 

 Enterprise architecture tools 

 Service orientation 

 Enterprise architecture maturity 

 Enterprise architecture maintenance 

 Enterprise architecture in change management 

 Enterprise architecture in IT planning 

 Enterprise architecture in business transformation 
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