
 

 
 

 
 

 ریزی راهبردی فناوری اطالعاتبرنامه

ها و دهنده کلیه اقدامات فناوری اطالعات در راستای افززای  ارربشیزو و کزارایو سزروی ریزی راهبردی فناوری اطالعات جهتبرنامه  خالصه :
هدف همراستایو هزر هزه بییزتر بزا اهزداف  باهای فناوری اطالعات سازمان است. این برنامه که منتج از راهبردهای کالن سازمان است، زیرساخت

ریززی راهبزردی فنزاوری هزای برنامزهمفزاهیم و رو   ،. در ایزن دورهگرددتدوین مواستای تحقق این اهداف روکار و تنظیم اقدامات فاوا در کسب
صزورت بزهباشزد، مو اقدامات عملیزاتواف و های بلند مدت، اهدها، برنامهای که میتمل بر سیاستتیریح شده و نحوه تدوین هنین برنامه اطالعات
 گردد. ارائه موعملو 

 

 

 

 

 ساعت  61دوره:  مدت

 ندارد نياز: پيش

 های دولتی و خصوصیطرح و برنامه و واحدهای مشابه در سازمانمدیران فناوری اطالعات، مدیران  مخاطب:

 اهداف دوره:

طو  هابکبرنامه راهبردی فناوری اطالعات را با استفاده از یک الگوی تدوین ز  برای دوره دانیجویان قادر خواهند بود مراحل ال در انتهای این
باید پوش  داده شوند را درک نموده و نحوه تدوین و تنظیم این موارد را با توجه فناوری اطالعات برنامه راهبردی  درهای مشتلفو که نمایند. بش 

های عملیاتو اقدا  له میان وضع موجود و مطلوب، نسبت به تعیین اقدامات عملو و تعریف برنامهبه نیازهای احتمالو تیشیص دهند. با تحلیل فاص
را مدیریت نمایند و برای فناوری فناوری اطالعات های سازمانو و برون سازمانو بر روی برنامه راهبردی ها، راهبردها و محدودیتنمایند. تأریر برنامه

 .و اهداف میشص تعریف کنند. انداز، مأموریت، مقاصداطالعات در سازمان خود، هیم

 

 

 

 دوره: سرفصل

 IT strategic plan (ITS) fundamentals and definitions 

 ITS development models and techniques 

 Business strategy and ITS alignment 

 IT Strategic direction 

 IT Strategy map 

 IT trends 

 IT performance and effectiveness 

 ITS and enterprise architecture 

 Capability based planning 
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