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 مقدمه

 TAM (Telecom Applicationچارچوب 

Map)   یکی از اچزا اولیه تشکیل دهنده
می  tmforumانجمن  Frameworxچارچوب 

باشد که در آن نقش ها و عملکرد های مورد 
برنامه های کاربردی گوناگون ارائه  نیاز در
 OSS (Operation Supportده خدمات دهن

Systems)  وBSS (Business Support 

Systems)   .مورد اشاره قرار گرفته است
TAM   روشی رسمی از گروه بندی عملکرد و

( در ارجاع به  Function & DATAداده ها )
به اجزای شناخته شده سازمانی است که بعد ها 
 ارائهعنوان برنامه های کاربردی یا خدمات قابل 

. یک برنامه حساب می آیندسازمان به به 
مجموعه ای از یک و  "Application"اربردی ک

( است که Softwareیا چندین نرم افزار )

، Functionشامل اجزای کامال مشخص همچون 
DATA، Business Flow ،Rules  و

Interface  است که البته شاملDATA 

Model  برای اطالعات استفاده شده و همچنین
Policies  حاکم بر منابع داخلی و خارجی و یک

Flow Model  برای تطابق با شاخصه های قرار
یک رابط  TAMدادی نیز می باشد. چارچوب 

قراردادی برای ایجاد ارتباط میان چارچوب 
با جارچوب  eTOMفرایندهای کسب و کار 

می باشد که کاربرد آن ها  SIDمعماری اطالعات 
 نماید. اثر بخش تر می تسهیل تر و را 
 
 
 
 



 

  

 
 IT HOUSEدرباره ی 

 راهکهار نههوآوران فرتهها اطالعههات  یمؤسسهه فنههاور
 NISسال همکهاری موفهق و مسهتمر شهرکت  7پس از 

CERT  2011کانههادا بهها سههازمان هههای ایرانههی، در سههال 
کسههب و کههار  یاز واحههدها یکههیبههه عنههوان  یمههیالد
 NISICTبا نام تجهاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ

 8ایهن مجموعهه در طهی  ظههور گااشهت. یپا به عرصه 
سازمان بر  200سال پس از همکاری موفق  با بیش از 

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

لی با هدف ارائهه راهکهار ههای جهامع مهدیریتی در المل
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خود )برنهد( را 

در حهوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجهاری 
 IT محصهوتت و خهدمات خهود اسهتفاده خواههد نمهود.

HOUSE  از جملههه  یمؤسسههات یانحصههار یا همکههاربهه
Quint  ،)هلنههههد(NTT (، یرلنههههد)اPOWER ACT 

انجمهن همچهون  یتحهت اعتبهار مراجهع جههان)مهراکش( 
آمریکههها،  PCI Councilآمریکههها،  tmforumجههههانی 
ISACA  ،آمریکههاAXELOS  انگلسههتان قههادر بههه ارائههه

خدمات در تزار استاندارد های بین المللی  به سازمان 
 های ایرانی می باشد
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 اهداف دوره

 
This Course Provides a detailed 
description of the Applications 
Framework, and how it may be used 
in practice by service providers ans 
suppliers alike. Participants will gain a 
detailed understanding of the 
structure, and content of the 
framework, and will see several 
different uses for it. Including some 
real-life example of how the 
framework has been used and the 
benefit gained.  

 

 مخاطبان دوره
  طراحان نرم افزار های سازمانی 
  پیاده سهازان و یکاارچهه سهازان سیسهتم ههای

 سازمانی
  معماران راهکارهای سازمانی 

  مدیران فناوری اطالعات 

  مدیران سیستم های و رو  ها 

  تحلیل گران کسب و کار 

 مدت زمان دوره

 ساعت(  8) حضوری -روز 1
 آنالین تعاملی  –ساعت  6

 سرفصل های دوره

 Framework Introduction 

 Framework key concepts and 
structure 

 Extending the Framework 

 Using the Framework 

 Implementation Case Studies 

 پیش نیازهای دوره
 Frameworx یآموزشهههههه ی دوره گههههههاران

Overview  وeTOM Foundation  وSID 

Foundation  ی دوره نیا در یآموزش یبخش اثر به 
 .رساند یم یاری یآموزش

 

 تعداد شرکت کنندگان
 نفر 18الی   6

 درباره ی مدر 
 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
تحهت  IT HOUSE (NISICT) شهرکت یسهو از حضهور

  .شد خواهد اعطا کانادا PECBاعتبار شرکت 

 درباره ی آزمون
 ندارد آزمون

 زبان

 بهه دوره ،یالملله نیب دیاسات از استفاده صورت در
 از اسهتفاده امکهان کهه گهردد یمه ارائه یسیانگل زبان
 درخواسهههت صهههورت در همزمهههان ترجمهههه سهههتمیس

 کهه یآموزش یها دوره در. باشد یم مقدور انیمتقاض
 گههردد یمه ارائهه موسسهه نیها یرانهیا دیاسهات توسهط
 .باشد یم یپارس مبنا زبان

 محتوای آموزشی

 ی دوره نیهههههها در اسههههههتفاده مههههههورد یمحتههههههوا
 و الگوهههههههها از شیرایهههههههو نیآخهههههههر یآموزشههههههه

 انجمههههههن توسههههههط شههههههده ارائههههههه یاسههههههتاندارها
  کههههههه باشههههههد یمهههههه کههههههایآمر tmforum یجههههههان
 انجمهههههن نیههههها از Golden یفهههههیک درجهههههه یدارا
 باشد یم یجهان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


