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تفکر معمارانه

Architectural thinking is thinking with a purpose.

Thinking how to best articulate a complex issue, solve a

problem, make a difficult decision, tell an intricate story;
these are all examples of thinking with a purpose.
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شمار معماری سازمانی در ایرانسال

سازندگیجهادوزارتدرسازمانیمعماریطرحاولینشروع:1377

موضوعبسترسازیوترویججهترسانیاطالععالیشورایزیرمجموعهاطالعاتمعماریفنیکمیتهتاسیس:1382

سازمانیمعماریموضوعمختصتکفانشریهازشمارهیکانتشار:1383

فنیکمیتههایفعالیتواسطهبهسازمانیمعماریهایفعالیتدردنیاام9رتبهکسب:1384

شورارئیسودولتتغییربااطالعاتمعماریفنیکمیتهرسمیفعالیتپایان:1385

ایرانرکامپیوتانجمنساالنهکنفرانسدوازدهمیناصلیمحورهایازیکیعنوانبهسازمانیمعماریتعیین:1385

علوموزارتتوسطسازمانیمعماریارشدکارشناسیدورهتصویب:1386

بهشتیشهیددانشگاهدرسازمانیمعماریارشدکارشناسیدانشجویپذیرشدورهاولین:1387

بهشتیشهیددانشگاهدرگراسرویسسازمانیمعماریآزمایشگاهاولینتاسیس:1390

ایرانسازمانیمعماریچارچوبتهیهطرحتصویب:1393

کشوراستاننجپدرسازمانیمعماریآزمایشگاهپنجتاسیسوتوانمندسازیطرحشروع:1394

ایرانسازمانیمعماریچارچوب1نسخهانتشار:1395

سازمانیمعماریملیهمایشاولینبرگزاری:1396
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اهمیت معماری سازمانی در توسعه دولت الکترونیکی

درحالکشورهایجهان،پیشروکشورهایبرعالوه
الکترونیکیدولتوضعیتارتقاءبرایکهتوسعه

ازنیزاند،دادهانجامجدیاقداماتوگذاریسرمایه
ازکهاند،بردهبهرهسازمانیمعماریملیهایچارچوب

:مودناشارهمنطقهکشورهایبرخیبهتوانمیآنهاجمله

عمان

اردن

مصر

بحرین

عربستان

قزاقستان

 و...

8جهان،الکترونیکیدولترتبهاولکشور10میاناز
(دولتی)ملیمنسجمبرنامهوچارچوبدارایکشور

:ازعبارتندکههستند،سازمانیمعماری

کره جنوبی

استرالیا

سنگاپور

هلند

ایاالت متحده

انگلیس

نیوزلند

فنالند
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چارچوب معماری سازمانی ایران

میتوانکه"متدولوژیوچارچوب"مولفه
معماریاستانداردودستورالعملمعادلراآن

وتچیسمعماری"سوالبهدانست،سازمانی
.میدهدپاسخ"میشودانجامچگونه

میتوانکه"ملیمرجعمدلهای"مولفه
آمادهاستانداردهایوالگوهامعادلراآن

هبدانست،(دولت)ملیمقیاسدرمعماری
واستانداردچهبراساسمعماری"سوال

"شودتدوینباالدستیمرجعالگوهای
.میدهدپاسخ

عادلمراآنمیتوانکه"استقراروترویجبرنامه"مولفه
بچارچواستقراربرایبسترسازیهاوالزامات،مشوقها
بهمعماریاستقرار»سوالبه،دانستسازمانیمعماری

.میدهدپاسخ"داردنیازضوابطیوبسترهاچه

نمیتواکه"بخشیمرجعمدلهای"مولفه
آمادهاستانداردهایوالگوهامعادلراآن

خوشهیاصنعتیکمقیاسدرمعماری
معماری"سوالبهدانست،کسبوکار
یتخصصالگوهایواستانداردچهبراساس
.میدهدپاسخ"شودتدوین
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اهداف و ضرورت برگزاری همایش معماری سازمانی

زاریبرگضرورتکشور،درسازمانیمعماریدستاوردهایوهافعالیتمجموعهبهباتوجه
آندروباشدموضوعذینفعانوعالقمندانهمهپذیرایکهساالنهملیهمایشیک

مخاطبانبرداریبهرهموردوارایهمعماری،کاربردیوعلمیهایپیشرفتجدیدترین
.شدمیاحساسزمانهرازبیشگیرد،قرار

:همایشهایبرنام
وتجربیعلمیمقاالتارایه•
خارجیمدعوینوداخلیمقاماتسخنرانی•
موردیمطالعهوکاربردیتخصصیهایکارگاهبرگزاری•
میزگردهاوهانشست•
برترهایطرحبهتقدیرنامهاعطای•



های معماری سازمانیاهی   اولین  همایش ملی   پیشرفت زمانبندی ربانهم چکیده    

کارگاه
EA development in Korea 

and its application

کارگاه
ز معماری سازمانی؛ از کجا باید آغا

کرد؟
کارگاه 

از : فرایندگرایی یا سرویس گرایی
سازیمعماری تا پیاده

کارگاه
معماری بانک داری دیجیتالی، 
مطالعه موردی بانک تجارت

کارگاه
ری روش و نتایج پیاده سازی معما

هسازمانی در شرکت فوالد مبارک

کارگاه
بررسی طرح کالن معماری 

وشهرسازیسازمانی وزارت راه

کارگاه 
چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع

اختتامیه و 
اعطای جوایز

ر از اختتامیه، تقدی
حامیان و  اعطای 

لوح تقدیر

ارائه مقاالت 
ارایه مقاالت شفاهی و پوستری

آذرماه22چهارشنبه : روز اول همایش 

آذرماه23پنجشنبه : روز دوم همایش 
نوبت بعدازظهر                         12:3014:00نوبت صبح                            8:00

18:00

نوبت بعدازظهر                         12:4514:00نوبت صبح                                8:00
18:00

ادامه 
سخنرانی ها

Roger 
Evernden

Jongsup
CHOI

افتتاحیه
اعالم اهداف و برنامه همایش 

(  دبیر همایش)توسط دکتر شمس
سخنرانی جناب آقای جهانگرد

سخنرانی جناب آقای آذری جهرمی
John Gotzeسخنرانی 

م  
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ت
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نا
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تر
س

ا

نشست  

چشم انداز علمی
و دانشگاهی 

معماری  
سازمانی

نشست

فرصتهاو
چالشهای  
معماری 
سازمانی

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی: اول همایش محل برگزاری روز 

یدانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشت: محل برگزاری روز دوم همایش 


