
 فرم اطالعات وبینار و ثبت نام

 

 

 موضوع وبینار:

 تا واقعیت رویا از اطالعات فناوری معاونت

 اهداف وبینار

  هاجایگاه فناوری اطالعات در سازمانبیان 

 سطوح بلوغ نقش آفرینی فناوری اطالعات 

  تبیین شرایط نیاز به معاونت در این حوزه 

 شرایط دانشی و تخصصی معاونت فناوری اطالعات 

 مخاطبان 

 ها ها و شرکتسازمان ارشد مدیران و کارشناسان 

 کارشناسان و مدیران فناوری اطالعات 

  و دکترای مدیریت دانشجویان کارشناسی ارشدIT ، کامپیوتر و

 صنایع 

  اطالعاتمدیریت فناوری مشاوران 

 هاروش بهبود و اداری تحول متخصصین و کارشناسان 

 نحوه اجرا :

 صورت وبیناربه 

 ابزار آموزشی:

  

 

 نیازهاي دوره پیش

 ندارد

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص موضوع وبینار با شماره 

 bzakeri@isi.org.ir  یا با پست الکترونیکی  66921466تماس: 

  تماس حاصل فرمائید.

 اطالعات بیشتر

 

 
 

 تاريخ برگزاري

 26:33تا  21:03ساعت  24/30/48

 ظرفیت ثبت نام 

 نامحدود

 

  سخنران

عضو هیات علمی و مدیر  – سید رئوف خیامیآقای دکتر جناب 

مشاور معماری  -آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز 

 مدیریت فناوری اطالعات و  هوشمندی کسب و کارسازمانی، 

 

 هزينه و نحوه  ثبت نام

 این وبینار به صورت رایگان برگزار می شود

 

 

  فناوری اطالعاتدبیرخانه گروه راهبری و مدیریت  –انجمن انفورماتیك ایران 
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 وبینارو رئوس مطالب  سخنران بیوگرافی

 - شیراز صنعتی دانشگاه سازمانی معماري آزمايشگاه مدير و علمی هیات عضو – خیامی رئوف سیدآقاي دکتر 

 کار و کسب هوشمندي  و اطالعات فناوري مديريت سازمانی، معماري مشاور
سیستم های  حوزهسال سابقه کار دانشگاهی و فعالیت حرفه ای در  13خیامی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز بیش از  دکتر آقای

وه وی عال، در حال مسئولیت آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز را برعهده دارد. هااطالعاتی و کاربرد فناوری اطالعات در سازمان

در رئوف خیامی  همکاری دارد.های مختلف، ها و شرکتدر حوزه ارتباط با صنعت و همکاری با سازمان دانشگاهی، وزشیهای آمبر فعالیت

 رمشاو ،ناظر عنوان مدیر پروژه، به های اطالعاتیبهبود و استقرار سیستمها ، پروژهفناوری اطالعات های متعدد معماری سازمانی، طرح جامعپروژه

ها و برخی از سازمان باشد.های وی میاز دیگر فعالیتها های دانش افزایی کارشناسان و مدیران سازماندر دورهتدریس . ندفعال بوده و هست

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، شرکت برق منطقه ای فارس، اداره کل ثبت احوال استان  هایی که با آنها همکاری داشته عبارتند از:شرکت

 ،فارس استان مهندسی نظام فناوری، سازمان و علوم رسانی اطالع ای منطقه مرکز جهان اسالم، علوم شیراز، پایگاه استنادیفارس، شهرداری 

 رضا ژیآنکولو تراپی، رادیو تخصصی و مرکز ، شرکت فوالد هرمزگان،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

 .مشهد سرطانی بیماران از حمایت انجمن -(ع)

ریاست دانشکده فناوری اطالعات، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شیراز، های اجرای رئوف خیامی در دانشگاه می توان از: ولیتئاز مس

معماری سازمانی های معماری سازمانی و مدیریت آزمایشگاه مدیر انجمن علمی دانشکده فناوری اطالعات، دبیر دومین همایش ملی پیشرفت

 را نام برد. ،دانشگاه صنعتی شیراز

 

 وبیناررئوس مطالب 
 هاارگیری فناوری اطالعات در سازمانعلل بک: مقدمه 

  هافناوری اطالعات در کارکرد سازمانجایگاه 

 تاریخچه کارکرد واحد فناوری اطالعات 

  هاآفرینی فناوری اطالعات در سازمانبرخی از مدل های بلوغ نقش 

 های که به معاونت فناوری اطالعات نیاز دارندسازمان 

 ها از معاونت فناوری اطالعاتتوقع کارکرد و دانش سازمان 

 کنندگانبحث و تبادل نظر با شرکت 
 


