
 

 

 

 موضوع وبینار:

؛ نگاهی به تاریخچه، (Business Architecture)  وکارمعماری کسب

  ادبیات و مفاهیم

 اهداف وبینار

  آشنایی مخاطبان با تاریخچه، مفاهیم اساسی، استانداردها و

 وکارکسبروندهای معماری 

  تمایزها و ارتباطات مفاهیم معماری سازمانی با معماری

 وکارکسب

 هاوکار در سازمانعملی معماری کسب آشنایی با کاربردهای 

 مخاطبان 

  مدیران و کارشناسانIT   سازمانها و شرکت ها و طرح و برنامه 

  و دکترای مدیریت دانشجویان کارشناسی ارشدIT ، کامپیوتر و

 صنایع 

  مشاوران معماری سازمانی، مدیریت استراتژیک و سایر

 های مرتبط مشاوره مدیریتشاخه

 

 نیازهاي دوره پیش

 ندارد

 اطالعات بیشتر

در صورت   نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص موضوع وبینار با شماره 
 member@isi.org.ir االکترونیکپست یا با  197-67921444تماس: 

 تماس حاصل فرمائید.

 

 
 

 تاريخ برگزاري

 02:11تا  09:11ساعت  82/5/69

 ظرفیت ثبت نام 

 نامحدود

 

 سخنران

مشاور معماری سازمانی، استراتژی و مدیریت فناوری  –رضا کرمی 
 افزاری گلستاناطالعات، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم

 

 نامهزينه و نحوه  ثبت 

 صورت رایگان برگزار می شوداین وبینار به 

 

 

 دبیرخانه گروه راهبری و مدیریت فناوری اطالعات –انجمن انفورماتیک ایران 
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 وبینارو رئوس مطالب  سخنران بیوگرافي

افزاری مشاور معماری سازمانی، استراتژی و مدیریت فناوری اطالعات، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم – آقاي رضا کرمي

 گلستان

 ،سال سابقه کار در زمینه مشاوره فناوری اطالعات 09و  ITحوزه ای در سال سابقه کار حرفه 89 با بیش ازآقای رضا کرمی 

های متعدد معماری سازمانی، طرح افزاری گلستان هستند. ایشان در پروژهدر حال حاضر مدیرعامل شرکت مهندسی نرم

اند، که از آن جمله و مشاور مشارکت داشته ناظر عنوان مدیر پروژه،ریزی استراتژیک فناوری اطالعات بهو برنامه IT جامع

توان به موارد زیر اشاره کرد: وزارت صنایع و معادن، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت بیمه ایران، شرکت برق می

یران، شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری، شرکت مدیریت تولید برق جنوب ای تهران، شرکت مدیریت شبكه برق امنطقه

 ایشان همچنین مدیر پروژه تدوین. ، پتروشیمی جم و شرکت بیمه دیشرکت ملی حفاری ایران ،ترانسفوفارس، شرکت ایران

آقای کرمی دارای اند. دهتا کنون، مدیر طرح تحول سازمانی شرکت بیمه دی بو 0161و از سال   8-استانداردهای نماتن

 AEAالمللی معماران سازمانی و عضو انجمن بین The Open Groupاز موسسه  TOGAF 8ای دوره گواهینامه حرفه

 باشد.می

 وبیناررئوس مطالب 
  وکارمعماری کسب»تعریف » 

 وکار و معماری سازمانیها و ارتباطات معماری کسبتفاوت 

 وکارمعماری کسبهای اساسی در مفاهیم و روش 

 وکارآشنایی با نهادهای استانداردگذار در حوزه معماری کسب 

o Business Architecture Guild 

o Open Management Group 

o The Open Group 

 وکارهای معماری کسباستانداردها و چارچوب 

o BABoK 

o OMG BA Reference Model 

o Open Group CBM 

o … 

 وکارمعماری کسبای در حوزه های حرفهگواهینامه 

 وکارکاربردهای عملی معماری کسب 

 وکاروکار و نقش آن در معماری کسبمفهوم قابلیت کسب 

 وکارمسائلی برای پژوهش در معماری کسب 

 


