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Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) &  
Advanced Enterprise Architecture (EA2) 

 (TOGAF 9معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته )مبتنی بر 
 

 معماری سازمانی مقدماتی:

وکاار و ننااوری ف کسبعناصر مختلسازی ریزی و پیادهتحلیل، طراحی، برنامهجامع به  یمعماری سازمانی رویکرد  خالصه :

های مختلف عملیااتی یک سازمان در الیه در این رویکرد استسازمانی ها و نیل به اهداف استراتژیاطالعات در جهت اجرای 

باه طا ر هماهنا   انزارهاها و ساختها و منابع اطالعاتی و زیرسااتتها، نرآیندها و وظایف، سیستمنظیر اهداف و استراتژی

ریزی قرار گیرند. در این دوره ضمن بررسی اصا   و ماااهیم معمااری ساازمانی، ضارورت و زسنجی و برنامهم رد تحلیل، نیا

هاای رایام معمااری، ابزارهاای معمااری و ساناری های مزایای معماری، نرآیند و متدول ژی کلی معماری ساازمانی، اارا  

  ش د.کاربردی معماری سازمانی ارائه می
 

 ساعت  04دوره:  مدت

 

 هاسازی نرآیندها و تحلیل سیستم، مد آشنایی مقدماتی با مااهیم نناوری اطالعات نياز: يشپ

 

وکار و مند به ح زه معماری سازمانی )کسب، کارشناسان و دانشج بان عالقهمدیران و کارشناسان نناوری اطالعات مخاطب:

 نناوری اطالعات(

 

 اهداف دوره:

ها، مااهیم نقش و جایگاه معماری سازمانی در سازمان در تعامل با سایر ح زه اهند ب د دوره دانشج یان قادر ت در انتهای این

ها و یا واحدهای سازمانی با استااده از مااهیم و مراحل اصلی معماری سازمانی، در پروژه. های مدیریتی را تشریح کنند.و نظام

ها و اص   معماری در و نح ه استااده از مزایا، تروجی های مختلف مشغ   به نعالیت ش ندها و سازمانمعماری در شرکت

های مناسب کنندگان این دوره قادر ت اهند ب د اارا  همچینین شرکت های ناوا و سازمانی را تشخیص دهند.ان اع پروژه

 . استااده کنند آن ازگرایی را تشریح کرده و برای هر نعالیت معماری را انتخا  کرده، مااهیم ن ین معماری نظیر سرویس
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 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 

 

 معماری سازمانی پيشرفته:

ها و نیل باه سازی استراتژیریزی و پیادهسازمان در جهت تحلیل، طراحی، برنامهمعماری سازمانی رویکردی جامع به  :خالصه

کارگیری معماری در سطح سازمان با اهاداف مختلاف وجا د دارد. ااارا   های مختلای به منظ ر بهاهداف است. اارا  

ساازی پاییر و قلال اتتصاصیارائاه شاده، رویکاردی عما می، انعطاف The Open Groupکه ت سط  TOGAFمعماری 

(customizableبه معماری داشته و در طیف گسترده )های معماری و همچنین ایجااد ها برای هدایت نعالیتای از سازمان

های و مااهیم پایه، الیه ش د. در این دوره ملانی معماری سازمانی، اص  سازی قابلیت معماری در سازمان استااده میو درونی

 TOGAFهای معماری ارائه شده و اسناد اصلی معماری ملتنی بر اارا   معماری، کلیات مراحل و ترتیب و ت الی نعالیت

 ش د.ارائه می 9

 

 اهداف دوره:

و ماهیت  های ت سعه معماری را اجرا نم دهدر انتهای این دوره دانشج یان قادر ت اهند ب د تمامی مراحل و نعالیت

منظ ر ت سعه معماری سازمان استااده نم ده و مخزن به TOGAFغیرآبشاری آن را مدیریت نمایند. از متامد  اارا   

های م ج د، مطل   و های مختلف، مراحل مختلف ت سعه معماریمعماری را ایجاد و نگهداری نمایند. با استااده از تکنیک

های گیار را با استااده از های ت سهع را تلیین و اجرا نمایند. برنامهالزم برای اجرای برنامهگیار را به انجام برسانند و حاکمیت 

سازی های ایشان را مدیریت کنند و همچنین مد های تحلیل ناصله ارائه دهند. ذیناعان معماری، انتظارات و نیازمندیروش

 و تأمین امنیت در معماری را به انجام رسانند.
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 دوره: سرفصل

 The Open Group 

 TOGAF 9.1 structure and modules 

 TOGAF definitions 

 Architecture development method (ADM) 

o Preliminary 

o Vision 

o Business architecture 

o Information systems architecture 

o Data architecture 

o Technology architecture 

o Opportunities & solutions 

o Migration planning 
o Implementation governance 

o Architecture change management 

o Requirements management 

 Stakeholder management 

 Enterprise continuum 

 Architecture repository 

 Architecture content framework 

 Architecture partitioning 

 Adapting the ADM 

 ADM guidelines 

 Reference models 

 Architecture capability framework 

 TOGAF certificates 

 


