فرم اطالعات وبینار و ثبت نام

موضوع وبینار:
فرآیندکاوی
اهداف وبینار


آشنایی با مفاهیم و تعاریف فرآیندکاوی



معرفی انواع فرآیندکاوی



بیان کاربردهای فرآیندکاوی



تشریح روند و پیش نیازهای فرآیندکاوی

مخاطبان



مدیران و کارشناسان ارشد  ITسازمانها و شرکت ها
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت  ،ITکامپیوتر و
صنایع



مشاوران مدیریت فناوری اطالعات



کارشناسان و متخصصین تحول اداری و بهبود روشها

نحوه اجرا :


بهصورت وبینار

ابزار آموزشی:

پیش نیازهاي دوره
ندارد
در صورت وجود سئوال در خصوص موضوع این سمینار با شماره تلفن
 66921466یا نشانی پست الکترونیکی  itsm@isi.org.irتماس
حاصل فرمائید.
...
اطالعات بیشتر
انجمن انفورماتیک ایران – دبیرخانه گروه راهبری و مدیریت فناوری اطالعات

تاريخ برگزاري
 46/22/26ساعت  26:11تا 24:11
ظرفیت ثبت نام
نامحدود
مکان برگزاري:
وبگاه انجمن انفورماتیک ایران( )www.isi.org.irمیباشد
سخنران
سید رئوف خیامی – عضو هیات علمی و مدیر آزمایشگاه معماری
سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز  -مشاور معماری سازمانی ،مدیریت
فناوری اطالعات و هوشمندی کسب و کار
هزينه و نحوه ثبت نام
این وبینار به صورت رایگان برگزار می شود

بیوگرافی سخنران و رئوس مطالب وبینار
سید رئوف خیامی – عضو هیات علمی و مدير آزمايشگاه معماري سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز  -مشاور
معماري سازمانی ،مديريت فناوري اطالعات و هوشمندي کسب و کار
آقای خیامی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز بیش از  11سال سابقه کار دانشگاهی و فعالیت حرفه ای در حوزه سیستمهای اطالعاتی و
کاربرد فناوری اطالعات در سازمانها ،در حال حاضر مسئولیت آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز را برعهده دارد .وی عالوه بر
فعالیت های آموزشی دانشگاهی ،در حوزه ارتباط با صنعت و همکاری با سازمانها و شرکتهای مختلف ،فعال میباشد .ایشان در پروژههای متعدد
معماری سازمانی ،طرح جامع  ،ITپروژه ها بهبود و استقرار سیستم های اطالعاتی ،برگزاری دورههای بازآموزی پرسنل به عنوان مدیر پروژه،
ناظر ،مشاور و مدرس دوره مشارکت داشتهاند ،که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ،شرکت برق
منطقه ای فارس ،اداره کل ثبت احوال استان فارس ،شهرداری شیراز ،سازمان جهادکشاورزی استان فارس ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم،
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ،سازمان نظام مهندسی استان فارس ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان فارس و مرکز تخصصی رادیو تراپی ،آنکولوژی رضا (ع) -انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد.
از مسئولیتهای اجرای رئوف خیامی در دانشگاه می توان از :ریاست دانشکده فناوری اطالعات ،مدیر انجمن علمی دانشکده فناوری اطالعات،
دبیر دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ،عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شیراز و مدیریت آزمایشگاه معماری
سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز را نام برد.

رئوس مطالب وبینار
 مقدمه :فرایندهای سازمانی و اجرای آنها در سازمانها

 جایگاه سیستم های اطالعاتی در اجرائی نمودن فرآیندهای سازمانی
 تاریخچه رخداد

 انواع فرآیندکاوی

 کاربردهای فرآیندکاوی

 معرفی نرم افزارهای فرآیندکاوی

