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 مقدمه

یا  (Digital Transformation) کلمه تحول دیجیتال
های دیجیتالی شدن این روزها در بسیاری از سازمان

. باشدها مینیا بر سر زبانبزرگ و کوچک در سطح د
دیجیتال سازمانی به معنای ساخت سازمانی در تحول 
. به بیان دیگر تحول است عصر دیجیتال تراز

های سازمانی دیجیتال سازمانی یعنی ایجاد قابلیت
جدید که بتواند موفقیت سازمان را در عصر دیجیتال 
تضمین نماید. اگر این تعریف را مبنای کار قرار دهیم 

یتال کل سازمان گستره تحول دیج می توان گفت
آفرین های تحولکارگیری فناوریبا به کهاست، 
های ، اپلیکیشنرایانش ابری ،اینترنت اشیاهمچون 
، واقعیت مجازی و افزوده ،های اجتماعیرسانه موبایل،
بتواند  چینبالک و مصنوعیش هو گری داده،تحلیل

 کلیه ابعاد سازمان را در عصر دیجیتال بازتعریف نمود
تغییر فرهنگی، سازمانی و  تحول دیجیتال، یک. 

عملیاتی در یک صنعت، سازمان یا اکوسیستم از 
های آوریسازی هوشمندانه فنطریق یکپارچه

های در تمام سطوح و دیجیتال، فرآیندها و شایستگی

عملکردی همگرا در یک مسیر استراتژیک مشخص 
 باشدمی

 
 اهداف دوره
احتماالً بهترین اصطالح برای توصیف تحول دیجیتال 

هایی نیست که تحت پوشش آن قرار دارد. واقعیت
 دهند از اصطالح تحول دیجیتال کسببرخی ترجیح می

تجاری  های و کار استفاده کنند، که بیشتر با جنبه
عنوان یک عبارت چتری، حال، بهبااین .مطابقت دارد

مناسب  ایعنوان گزینهتوان بهتحول دیجیتال را می
های تحولی در سازمان اشاره دانست زیرا هم به جنبه

های دارد و هم به لزوم استفاده از تکنولوژی
آفرین برای موفقیت هر چه بیشتر در این تحول
سعی کرده است مبتنی بر  DPBOKاستاندارد . مسیر

، تحول دیجیتال را در سازمان ها محورهای ذیل
 پیگیری نماید

 

https://shamizanjani.ir/%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://shamizanjani.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4/
https://shamizanjani.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://shamizanjani.ir/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87/
https://shamizanjani.ir/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87/
https://shamizanjani.ir/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87/
https://shamizanjani.ir/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%ac/
https://shamizanjani.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
https://shamizanjani.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://shamizanjani.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://shamizanjani.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

   

 
 
 
 
 

 IT HOUSEدرباره ی 
 راهکهار نههوآوران فرتههاکاطالعههات  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 
شرکای معتبر داخلی و بین المللهی در  ی گسترده ای از

طیههف وسههیعی از بهههروش ههها و اسههتاندارد هههای بههین 
المللی با هدف ارائهه راهکهار ههای جهامی مهدیریتی در 
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خود )برنهد( را 

در حهوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجهاری 
 IT ود.محصهوالت و خهدمات خهود اسهتفاده خواههد نمه

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

ه سازمان خدمات در تزار استاندارد های بین المللی  ب
 های ایرانی می باشد
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• Digital Value 

• Digital Infrastructure 

• Application delivery 

• Product Management 

• Work Management 

• Operations Management 

• Coordination and Process 

• Investment and Portfolio,  

• Organization and Culture 

• Governance, Risk, Security, and 

Compliance, 

• Information Management,  

• Enterprise Architecture 

 مخاطبان دوره
 مدیران کسب و کار 
 مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات 
 مدیران سیستم ها و روش ها 

 مدیران پروژه 

 مدیران سیستم های هوش تجاری 

  تحلیل گران کسب و کار 

 مدت زمان دوره

 ساعت(  40) حضوری -روز 5
 آنالین تعاملی  –ساعت  30

 سرفصل های دوره

Context I:  Individual/Founder 

 Digital Fundamentals 
o Digital Context 
o Digital Value Methods 
o The Digital Stack 
o The Digital Lifecycle 

 Digital Infrastructure 
o Computing and Information 

Principles 
o Virtualization 
o Cloud Services 
o Configuration Management and 

Infrastructure as Code 
o Securing Infrastructure 

 Application Delivery 
o Application Basics 
o Agile Software Development 
o DevOps Technical Practices 

o APIs, Micro services, and Cloud-
Native 

o Securing Applications and Digital 
Products 

Context II:  Team 
 Product Management 
o Product Management Basics 
o Product Discovery 
o Product Design 
o Scrum and Other Product Team 

Practices 
o Product Planning 

 Work Management 
o Work Management and Lean 
o Lean Product Development 
o Work Management Capabilities and 

Approaches 
o Towards Process Management 
o Systems Thinking and Feedback 

 Operations Management 
o Defining Operations Management 
o Monitoring and Telemetry 
o Operational Response 
o Operations-Driven Product Demand 

Context III:  Team of Teams 
 Coordination and Process 
o Coordination Principles and 

Techniques 
o Coordination, Execution, and the 

Delivery Models 
o Process Management 
o Process Control and Continuous 

Improvement 

 Investment and Portfolio 
o Financial Management of Digital 

and IT 
o Digital Sourcing and Contracts 
o Portfolio Management 
o The Digital Product or Service 

Catalogue 
o Project Management 

 Organization and Culture 
o Structuring the Organization: 

Product and Function 
o IT Human Resources Management 
o Why Culture Matters 
o Industry Frameworks 

Context IV:  Ending Enterprise 
 Governance, Risk, Security, and 

Compliance 



 

   

o Governance 
o Implementing Governance 
o Risk and Compliance Management 
o Assurance and Audit 
o Security 
o Digital Governance 

 Information Management 
o Information and Value 
o Enterprise Information 

Management 
o Analytics 
o Agile Information Management 
o Information Management Topics 

 Architecture 
o Why Architecture? 
o Architecture Practices 
o Architecture Domains 
o Agile and Architecture 
o Architecture, Digital Strategy, and 

Portfolio 

 Context IV and DPBoK 
Conclusion 

o Context IV Architectural View 
 

 پیش نیازهای دوره
 ندارد

 تعداد شرکت کنندگان
 نفر 22الی   6

 درباره ی مدرک
 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به

تحههت اعتبههار  IT HOUSE شههرکت یسههو از حضههور
  .شد خواهد اعطا کانادا PECBشرکت 

 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 توسه 
 .باشد یم یپارس مبنا زبان
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