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 Open API 
Foundation & Practitioner 

 

 مقدمه

اسنتاندارد   در خصوص وجه به درخواستبا ت
سازی، تسهیل و ایجاد قابلیت به منظور دستیابی به 

آمریکا  tmforumمعماری باز دیحیتال، انجمن جهانی 
  RESTرابط باز مبتنی بر مفهوم  50اقدام به تعریف 
آن می از جمله مزایا و ویژگی های  نموده است که 

استفاده مکرر و ساده سازی ایجاد قابلیت  توان
کاهش هزینه های  و همچنین ITفرایندهای مبتنی بر 
وضعیت رشد بالقوه و  و ارتقا عملیاتی در طول زمان

 اوری برای سازمان تعریف نمود. افزایش سطح نو

 
 
 
 
 
 
 
 

Service Provider and Ecosystem 
Partners: 
- Understand how to use TM Forum 

Open APIs across your ecosystems 

to achieve agility, interoperability, 

and the consistent deployment of 

new products and service 

Supplier 
- Respond to and meet the needs of 

service providers 

- Understand why your products and 

services should align with and 

conform to the standardized Open 

API requirements of service 

providers and ecosystem partners 

 

 اهداف دوره
 



 

  

 
 
 
 
 

 IT HOUSEدرباره ی 
 راهکهار نههوآوران فرتهها اطالعهها   یمؤسسهه فنههاور

 NISسال همکهاری موفهو و مسهتمر شهرکت  7پس از 

CERT  2011کانههادا بهها سههازمان هههای ایرانههی، در سههال 
کسههو 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 موفو  با بیش از 

بها توجهه بهه  مهیالدی 2019تر ایرانی، از ابتدای سهال 
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 جهامی مهدیریتی در 
حوزه ی فناوری اطالعا ، ماهیت تجاری خود )برنهد( را 

در حهوزه ی  IT HOUSEو از نشان تجهاری  تغییر داده 
 IT محصهوت  و خهدما  خهود اسهتفاده خواههد نمهود.

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

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

خدما  در تزار استاندارد های بین المللی  به سازمان 
 های ایرانی می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاطبان دورهم
  طراحان نرم افزار های سازمانی 
 پیاده سهازان و یکاارههه سهازان سیسهتی ههای 

 سازمانی
  معماران راهکارهای سازمانی 

   مدیران فناوری اطالعا 

  مدیران سیستی های و رو  ها 

  تحلیل گران کسو و کار 

 مد  زمان دوره

 ساعت(  24) حضوری -روز 3
 آنالین تعاملی  –ساعت  18

 سرفصل های دوره

 Introduction to REST APIs 

- Common Definitions: APIs, REST, 

Micro Services 

- What are TM Forum Open APIs, 

where to find them and how 

they are used 

- TM Forum Open API Ecosystem 

 TM Forum Open API Introduction 

- API Governance and 

Crowdsourcing 

- TM Forum Open API Manifesto 

 TM Forum Open API Structure 

- TM Forum Open API MAP 

- Relationships with other TM 

Forum Frameworks 

(Information, Business Process 

and Application) 

- Overview of existing TM Forum 

Open APIs 

 TM Forum Open API Design Patterns 

- What is an API design Pattern? 

- TM Forum Open API design 

patterns overview 

 TM Forum Open APIs and the 

Information Framework 
- What is resource model? 

- TM Forum Open API Data Model 

- Information Framework to API 

Data Model mapping patterns 

 Tooling, Sandbox and Conformance 

- Swagger Open API specifications 

- Testing the APIs: POSTMAN 

- API Reference Implementations 

- What is API self-certification? 

- API self-certification guidelines 

and profiles 

- Certification Test Kits (CTks) 

 Introduction to TM Forum Micro 
Services 

- MicroService Architecture 

(Isolated, Autonomous and 

Context-bound) 

- Isolation and the non-monolithic 

aspect 

- Domain Driven Open API Micro 

Service 

 Testing your TM Forum Open API 

Knowledge 
- API REST design patterns, Open 

API map, Swagger 

 Using the TM Forum Open APIs 

- API map, scoping projects with 

APIs, E2E usage scenarios, API 

relationships, E2E exercise 

 TM Forum Open APIs Modeling 

- API payload, notifications, 

operations, JSON schema, 

Swagger, select the APIs and 

provide the API payload for an 

E2E scenario 

 Extending TM Forum Open APIs 

- API extension patterns, role of 

Information Framework (SID) 

 Designing new TM Forum Open APIs 

- Design guidelines, specification 

template, API crowdsourcing 

template, Swagger, exercise to 

build your TM Forum Open API 

specification and Swagger 

 Implementing TM Forum Open APIs 

- Implementation strategies, TM 

Forum Open API sandbox, 

Swagger based implementations 

 Using TM Forum Open API design 

and testing tools 
- API data model tooling, 

relationships with Information 

Framework (SID) 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  IT House  تماس با

 
 آدرس:

 1واحد  6تهران، سهروردی شمالی، کوهه تهمتن، پال  
 + 98( 0) 21 88731466                        تلفن:
 + 98( 0) 21 86031447                      فکس:

 www.it-house.me                              وبسایت:
 crm@it-house.me                              ایمیل:
 
 
 

 ای دورهیش نیازهپ
 

 Frameworx یآموزشهههههه ی دوره گههههههاران

Overview  وeTOM Foundation  وSID 

Foundation  وTAM Foundation یبخشه اثهر به 
 .رساند یم یاری یآموزش ی دوره نیا در 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 صور  در
 از اسهتفاده امکهان کهه گهردد یمه ارائه یسیانگل زبان
 درخواسهههت صهههور  در همزمهههان ترجمهههه سهههتییس

 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


