
وبینارفرم اطالعات و ثبت نام

موضوع وبینار:
بررسی قابلیتهاي زبان مدلسازي آرکی میت

اهداف وبینار
نقش زبان آرکی میت در مدلسازي معماري سازمانی
آشنایی با اصول مدلسازي در زبان آرکی میت
رویکرد سرویس گرایی و الیه اي در زبان آرکی میت
هاي معماري با آرکی میتمدلسازي الیه
 معماري سازمانیکاربرد دیدگاهها در مدلسازي

مخاطبان 
 کارشناسان مدیران وITهاها و شركازمانس
 پروژه هاي معماري سازمانیمدیران
مرتبطهاي مدلسازي معماري سازمانی و پروژههايتیم
 معماري سازمانیو محققان حوزه فناوري اطالعات
تحلیل گران و معماران سازمانی

نیازهاي دورهپیش
و مدلسازي نرم افزارمعماري سازمانیآشنایی با مفاهیم 

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

bzakeri@isi.org.irالکترونیکیپستیا با 66412976تماس: 

تماس حاصل فرمائید.

تاریخ برگزاري
17تا 15:30ساعت 15/05/98

ظرفیت ثبت نام 
نامحدود

سخنران
هیات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد و   –اکبر نبی الهی

آزمایشگاه معماري سازمانی این دانشگاهسرپرست 

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

دبیرخانه گروه راهبري و مدیریت فناوري اطالعات–انجمن انفورماتیک ایران 



وبینارو رئوس مطالب سخنرانبیوگرافی
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و سرپرست آزمایشگاه معماري سازمانی این دانشگاه–اکبر نبی الهی 

ها و تخصص در حوزه آقاي اکبر نبی الهی با تجربه همکاري در پروژه هاي توسعه سیستمهاي اطالعاتی در سازمان
هاي مدیریت خدمات فناوري اطالعات و معماري سازمانی در مشاوره، پژوهش، نظارت و انجام پروژه هاي حوزه 

ساله عضو گروه راهبردي مدیریت و راهبري خدمات فناوري 5ایشان طی یک دوره معماري سازمانی فعالیت دارند. 
ندگی انجمن انفورماتیک را در استان اصفهان در مقطعی به عهده و نمایاطالعات در انجمن انفورماتیک بوده اند

دانشگاه در برگزاري در سابقه حضور ده ساله خوداخذ درجه دکترا در حوزه فناوري اطالعات و با با ایشان . داشتند
کارشناسی)و دروس معماري سازمانی(در مقطع کارشناسی ارشد) و برنامه ریزي راهبردي فناوري اطالعات (در مقطع 

در برگزاري درس مدیریت خدمات فناوري اطالعات (در مقطع دکتراي مدیریت فناوري اطالعات) چند سال سابقه 
دارند. ایشان پایان نامه هاي متعددي را در حوزه مهندسی نرم افزار، فناوري اطالعات و معماري سازمانی در دانشگاه 

ر در تجارب خود و همکاران هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، ایشان با تکیه بهدایت و راهنمایی کرده اند.
در راه و سرپرست آزمایشگاه،ایشان به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد1396بهمن ماه سال 

نموده و با اندازي آزمایشگاه معماري سازمانی بر اساس تفاهم نامه منعقده با سازمان فناوري اطالعات ایران اقدام
کارگاه آموزشی آرکی میت 1397سال آبانماه همکاري تیم هیات علمی دانشگاه این آزمایشگاه را تاسیس نمودند. در 

(زبان مدلسازي معماري سازمانی) را در دومین همایش ملی پیشرفتهاي معماري سازمانی با موفقیت برگزار نمودند.

هدف انجام پروژه معماري سازمانی یا مدیریت خدمات وزش و راهنمایی یا بعضا اوره، آمهایی که مورد مشاز جمله سازمان
: فناوري اطالعات بوده اند عبارتند از

معاونت برنامه ریزي شهرداري اصفهان( پروژه طراحی و استقرار فرآیند مدیریت معماري سازمانی)، مشاوره شرکت گاز اصفهان 
برگزاري دوره در خصوص پروژه معماري سازمانی، مشاوره و آموزش شرکت فوالد مبارکه در موضوع معماري سازمانی، 

ها و ...براي سازمانیآموزش
اروبینرئوس مطالب 

معرفی زبان آرکی میت در مدلسازي معماري سازمانی
آشنایی با اصول مدلسازي در زبان آرکی میت
دیدگاه در مدلسازي معماري سازمانی استفاده از
مدلسازي الیه هاي معماري با آرکی میت


