فرم اطلاعات وبینار و ثبت نام

موضوع وبینار:
قابلیتهای مدیریت فناوری اطلاعات :ادبیات ،چارچوبها و کاربردها
اهداف وبینار
 آشنایی مخاطبان با مفهوم قابلیت مدیریت فناوری اطلاعات
)(IT Management Capability
 معرفی چند چارچوب قابلیتهای مدیریت فناوری اطلاعات

تاريخ برگزاري

 تشریح کاربرد این چارچوبها در حل مشکلات و چالشهای  60/0/22ساعت  60:34تا 69:44
ظرفیت ثبت نام
مدیران فناوری اطلاعات
نامحدود

مخاطبان

 مدیران و کارشناسان ارشد  ITسازمانها و شرکت ها
 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت  ،ITکامپیوتر و سخنران
رضا کرمی – مشاور معماری سازمانی ،استراتژی و مدیریت فناوری
صنایع
اطلاعات ،مدیرعامل شرکت مهندسی نرمافزاری گلستان
 مشاوران مدیریت فناوری اطلاعات

نحوه اجرا :


بهصورت وبینار

ابزار آموزشی:


هزينه و نحوه ثبت نام
این وبینار به صورت رایگان برگزار می شود

اسلاید

پیش نیازهاي دوره
ندارد
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع وبینار با شماره تماس:
 426-99040466یا با پست الکترونیکی
 bzakeri@isi.org.irتماس حاصل فرمائید.
...
اطلاعات بیشتر
انجمن انفورماتیك ایران – دبیرخانه گروه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

بیوگرافی سخنران و رئوس مطالب وبینار
آقاي رضا کرمی – مشاور معماری سازمانی ،استراتژی و مدیریت فناوری اطلاعات ،مدیرعامل شرکت مهندسی نرمافزاری گلستان
آقای رضا کرمی با بیش از  22سال سابقه کار حرفهای در حوزه  ITو  62سال سابقه کار در زمینه مشاوره فناوری اطلاعات ،در حال حاضر
مدیرعامل شرکت مهندسی نرمافزاری گلستان هستند .ایشان در پروژههای متعدد معماری سازمانی ،طرح جامع  ITو برنامهریزی استراتژیك
فناوری اطلاعات بهعنوان مدیر پروژه ،ناظر و مشاور مشارکت داشتهاند ،که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :وزارت صنایع و معادن،
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،شرکت بیمه ایران ،شرکت برق منطقهای تهران ،شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،شرکت توزیع برق
چهارمحال و بختیاری ،شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس ،شرکت ایرانترانسفو ،شرکت ملی حفاری ایران ،پتروشیمی جم و شرکت بیمه
دی .ایشان همچنین مدیر پروژه تدوین استانداردهای نماتن 2-و از سال  6363تا کنون ،مدیر طرح تحول سازمانی شرکت بیمه دی بودهاند.
آقای کرمی دارای گواهینامه حرفهای دوره  TOGAFاز موسسه  The Open Groupو عضو انجمن بینالمللی معماران سازمانی AEA
میباشد.
رئوس مطالب وبینار


زمینه بحث :مسائل و چالشهای مدیریت فناوری اطلاعات در سازمانهای امروزی



مفهوم قابلیت کسبوکار



مدلهای مرجع مدیریت فناوری اطلاعات :تفاوتها و نقاط اشتراک



مدیریت  ITدر مدل مرجع APQC-PCF



چارچوب ITIL



مدل مرجع فرآیندی COBIT



مدلهای بلوغ قابلیت (سری )CMMI



مدل مرجع IT-CMF



معماری مرجع IT0IT



همسنجی و جمعبندی :پیشنهادی برای یك چارچوب جامع و عملی

