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مقدمه
 SIDچارچوب معماری اطالعات در ارائه دهندگان
خدمات دیجیتال است که تعاریف و مدل های مورد
نیاز در خصوص اشتراک گذاری داده و اطالعات را
مورد ارائه قرار می دهد .این تعاریف ،معماری
اطالعات و داده ها را از منظر کسب و کاری در
سازمان مورد بررسی قرار می دهد .مبتنی بر مدل
کسب و کاری فرایند ها  ،eTOMچارچوب  SIDیک
زبان مرجع و مشترک برای معماری داده و اطالعات

مبتنی بر اجزا کسب و کار است که در آن سعی شده
با گروه و زیر گروه سازی و طبقه بندی الیه ای
اطالعات از تعاریف موازی و پراکنده گویی در معماری
اطالعات جلوگیری شده و به نحوی روابط باالسری و
پائین سری هر یک از اجزا در تناسب با فرایندهای
کسب و کار کامال مشخص و مورد تعریف قرار گرفته
شده باشد.

اهداف دوره
The Importance of Consistent
Terminology in streamlining and
accelerating Projects
The Ability to more easily bring
offerings to market due to
flexibility built into solutions
that are based on common
information models
The ability to source the right
solutions to satisfy the
information requirements that
enable you to run your business
more effectively







درباره ی IT HOUSE
مؤسسهه فنههاوری اطالعههات راهکهار نههوآوران فرتههاک

پس از  7سال همکهاری موفه و مسهتمر شهرکت NIS
 CERTکانههادا بهها سههازمان هههای ایرانههی ،در سههال 2011
مههیالدی بههه عنههوان یکههی از واحههدهای کسههب و کههار

استراتژیک ( )SBUاین شرکت ،با نام تجهاری NISICT
پا به عرصه ی ظههور گذاشهت .ایهن مجموعهه در طهی 8

سال پس از همکاری موف

با بیش از  200سازمان بر

تر ایرانی ،از ابتدای سهال  2019مهیالدی بها توجهه بهه
راه اندازی مراکز تخصصی پیشرفته با همکاری شهبکه
ی گسترده ای از شرکای معتبر داخلی و بین المللهی در
طیههف وسههیعی از بهههرو

ههها و اسههتاندارد هههای بههین

المللی با هدف ارائهه راهکهار ههای جهامع مهدیریتی در
حوزه ی فناوری اطالعات ،ماهیت تجاری خود (برنهد) را
تغییر داده و از نشان تجهاری  IT HOUSEدر حهوزه ی
محصهوالت و خهدمات خهود اسهت اده خواههد نمهودIT .
 HOUSEبهها همکههاری انحصههاری مؤسسههاتی از جملههه
( Quintهلنههههد)( NTT ،ایرلنههههد)POWER ACT ،

(مهراکش) تحهت اعتبهار مراجهع جههانی همچهون انجمهن
جههههانی  tmforumآمریکههها PCI Council ،آمریکههها،
 ISACAآمریکهها AXELOS ،انگلسههتان قههادر بههه ارائههه
خدمات در تزار استاندارد های بین المللی به سازمان

های ایرانی می باشد

زبان

مخاطبان دوره



طراحان نرم افزار های سازمانی
پیاده سهازان و یکاارچهه سهازان سیسهتی ههای

سازمانی






متقاضیان مقدور می باشد .در دوره های آموزشی کهه

مدیران فناوری اطالعات

توسهط اسهاتید ایرانهی ایهن موسسهه ارائهه مهی گههردد

ها

زبان مبنا پارسی می باشد.

تحلیل گران کسب و کار

محتوای آموزشی

مدت زمان دوره

محتههههههوای مههههههورد اسههههههت اده در ایههههههن دوره ی

 1روز -حضوری ( 8ساعت)

آموزشهههههههی آخهههههههرین ویهههههههرایش از الگوهههههههها و

 6ساعت – آنالین تعاملی

اسههههههتاندارهای ارائههههههه شههههههده توسههههههط انجمههههههن
جههههههانی  tmforumآمریکهههههها مههههههی باشههههههد کههههههه

سرفصل های دوره

دارای درجهههههه کی هههههی  Goldenاز ایهههههن انجمهههههن

Introducing the Information
Framework
Information Framework
Structure
Information Framework
Modeling Patterns
Extending the Information
Framework
Conformance to the Framework







پیش نیازهای دوره
گههههههذران دوره ی آموزشههههههی

Frameworx

 Overviewو  eTOM Foundationبه اثهر بخشهی

آموزشی در این دوره ی آموزشی یاری می رساند.

تعداد شرکت کنندگان
 6الی  18ن ر

درباره ی مدرک
به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی گواهی
حضهور از سهوی شهرکت ) IT HOUSE (NISICTتحهت
اعتبار شرکت  PECBکانادا اعطا خواهد شد.

درباره ی آزمون
آزمون ندارد

تماس با IT House
آدرس:
تهران ،سهروردی شمالی ،کوچه تهمتن ،پالک  6واحد 1
تل ن:
فکس:
وبسایت:
ایمیل:

+ 98 )0( 21 88731466
+ 98 )0( 21 86031447
www.it-house.me
crm@it-house.me

زبان انگلیسی ارائه مهی گهردد کهه امکهان اسهت اده از
سیسهههتی ترجمهههه همزمهههان در صهههورت درخواسهههت

معماران راهکارهای سازمانی
مدیران سیستی های و رو

در صورت است اده از اساتید بین المللهی ،دوره بهه

جهانی می باشد

