
 وبینار فرم اطلاعات و ثبت نام

 

 

   :وبینارموضوع 

  (IT governance) ضرورت و اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات

 وبیناراهداف 

  و ضرورت حاکمیت فناوری اطلاعات  مفاهیم و تعاریف، مزایاآشنایی با 

 ها و سازوکارهای حاکمیت مولفهIT  

  تعریف نقش مدیران ارشد کسب و کار در راهبری و حاکمیت فناوری

 اطلاعات 

 چارچوب های حاکمیت و راهبری فناوری اطلاعات 

 

 مخاطبان 

  مدیران ارشد  و اعضای هیئت مدیره سازمان ها و کسب وکارها 

  کارشناسان فناوری اطلاعات سازمانمدیران ارشد و 

  هاسازمانها و شرکتطرح و برنامه کارشناسان مدیران و 

 های فناوری اطلاعات، کامپیوتر، های رشتهدانشجویان و دانش آموخته

 مدیریت و مهندسی صنایع

   های و سایر شاخهمحققان حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

 مرتبط مشاوره مدیریت

 

 وبینارنیازهاي  پیش

 آشنایی با مفاهیم مدیریت فناوری اطلاعات

 اطلاعات بیشتر

ماس: تنیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع وبینار با شماره  در صورت

    الکترونیکی پستیا با   99040466-426

  bzakeri@isi.org.ir     .تماس حاصل فرمائید 

 

 
 

 تاريخ برگزاري
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 ظرفیت ثبت نام 

 نامحدود

 

 سخنران

 سرپرست گروه های تخصصی راهبری مشاور مستقل و  بتول ذاکری 

ماری سازمانی و کسب و عت خدمات فناوری اطلاعات و گروه ممدیری و

  انجمن کار 

 هزينه و نحوه  ثبت نام

 برگزار می شودرایگان  سمیناراین 

 

 

  دبیرخانه گروه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات –انجمن انفورماتیك ایران 
 

  

mailto:االکترونیکی%20bzakeri@isi.org.ir
mailto:االکترونیکی%20bzakeri@isi.org.ir


 

 وبینارو رئوس مطالب  سخنران بیوگرافي

  خانم بتول ذاکري

 ( مشاور مستقل در معماری سازمانی، راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتIT governance  ،COBIT ،ITIL  مدیریت و بهبود ،)

 هاای در همین زمینه( و مدرس در مراکز آموزش عالی و حرفه  BPM،BPIفرایند )

 ( راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن 2) کسب وکار، معماری ( معماری سازمانی و6های تخصصی: )سرپرست گروه

 انفورماتیك ایران 

 
ریزی فناوری های جامع اطلاعاتی، برنامهای، مشاوره و نظارت )از قدیم به جدید( در زمینه طرحسال سابقه کار حرفه 40خانم ذاکری بیش از 

های مدیریت و بهبود فرایندها در صنایع و سازمانو  اطلاعات، معماری سازمانی، راهبری )حاکمیت( و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

سال سابقه آموزش )همزمان با کارهای  42و همچنین بیش از  ، سازمان مدیریت صنعتی و...( ها نك)صنعت برق، پتروشیمی، با مختلف

یافته تجزیه و های ساختروش»اولین کتاب ایشان مولف  . دارند ایهای فوق در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حرفهای( در زمینهحرفه

 6404 سال از سال سابقه کار 65. با بیش از هستندشانزدهم(  تاکنونچاپ  آخرین) 6402در  بعد از انقلاب « هاتحلیل و طراحی سیستم

  ذارگپایه ،در واحدهای اطلاعاتی صنعت برقو ناظر  مشاورکارشناس، مدیر پروژه، به عنوان ای تهران( در صنعت برق )در توانیر و برق منطقه

عضو کمیته خبرگانی  6469 و6465 و در سال و در کشور در صنعت برق( IT Master plan)جامع وکلان اطلاعاتی های طرح اولینو طراح 

 بوده اند.تدوین چارچوب معماری سازمانی ملی  

 وبیناررئوس مطالب 

 IT Governance   و ارتباط آن باCorporate Governance  

 راهبری چرا IT است؟ شده تاکید برآن اخیر های سال در چرا و است؟ مهم 

 تمرکز کلیدی های حوزه IT Gov (عملکرد مدیریت و منابع مدیریت ریسك، مدیریت ارزش، ارائه یا ایجاد استراتژیك، همسویی) 

 راهبری در ارشد مدیران ومسئولیت نقش IT 

 راهبری سازی پیاده های چالش IT 

 ارتباطات و ساختار ها، فرایند IT Gov  

 راهبری برای استفاده مورد های استاندارد معرفی برخی IT  آنها تمرکز نقطه و   

 


