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Enterprise Architecture Fundamentals (EA1)  
 )TOGAF 9(مبتنی بر  عماري سازمانی مقدماتیم

 

 معماري سازمانی مقدماتی:

وکـار و فنـاوري لف کسبعناصر مختسازي ریزي و پیادهتحلیل، طراحی، برنامهجامع به  يمعماري سازمانی رویکرد  خالصه :
هاي مختلف عملیـاتی یک سازمان در الیه در این رویکرد استسازمانی ها و نیل به اهداف استراتژياطالعات در جهت اجراي 

بـه طـور هماهنـگ  افزارهاها و سـختها و منابع اطالعاتی و زیرسـاختها، فرآیندها و وظایف، سیستمنظیر اهداف و استراتژي
ریزي قرار گیرند. در این دوره ضمن بررسی اصـول و مفـاهیم معمـاري سـازمانی، ضـرورت و ازسنجی و برنامهمورد تحلیل، نی

هـاي رایـج معمـاري، ابزارهـاي معمـاري و سـناریوهاي مزایاي معماري، فرآیند و متدولوژي کلی معماري سـازمانی، چارچوب
  شود.کاربردي معماري سازمانی ارائه می

 

 ساعت 16مدت دوره: 

 

 هاسازي فرآیندها و تحلیل سیستم، مدلآشنایی مقدماتی با مفاهیم فناوري اطالعات نیاز: پیش

 

وکار و مند به حوزه معماري سازمانی (کسب، کارشناسان و دانشجوبان عالقهمدیران و کارشناسان فناوري اطالعات مخاطب:
 فناوري اطالعات)

 

 اهداف دوره:

ها، مفاهیم نقش و جایگاه معماري سازمانی در سازمان در تعامل با سایر حوزهادر خواهند بود دوره دانشجویان ق در انتهاي این
ها و یا واحدهاي سازمانی با استفاده از مفاهیم و مراحل اصلی معماري سازمانی، در پروژه. هاي مدیریتی را تشریح کنند.و نظام

ها و اصول معماري در شوند و نحوه استفاده از مزایا، خروجی هاي مختلف مشغول به فعالیتها و سازمانمعماري در شرکت
هاي مناسب کنندگان این دوره قادر خواهند بود چارچوبهمچینین شرکت هاي فاوا و سازمانی را تشخیص دهند.انواع پروژه

 . آن استفاده کنند ازگرایی را تشریح کرده و براي هر فعالیت معماري را انتخاب کرده، مفاهیم نوین معماري نظیر سرویس
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 سرفصل دوره:

• 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 

 
 


