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:کلیات و ضروت دوره
هاي خود قرار گیرد. براي این منظور کنند تا سازمان در مسیر صحیح اجراي ماموریتها و استراتژيمدیران تالش می

آنها با مسائل متعددي مواجه هستند مانند: آیا فرآیندهاي سازمانی با استراتژي سازمان همراستا هستند؟ آیا این 
) مطابقت دارند؟ آیا سیستمهاي اطالعاتی موجود Best-Practicesفرآیندها با بهترین شیوه اجراي فرآیندها (

کنند؟ آیا سازوکارهاي موجود شیوه درست فرآیندها و افراد را جهت انجام وظایف سازمانی بطور کارآمد پشتیبانی می
دهد؟ انجام وظایف را نتیجه می

محتواي دوره
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فناوري اطالعات براي موفقیت هر کسب در اقتصاد دانش بنیان امروزي، داشتن فرآیندهاي سازمانی قابل اجرا مبتنی بر
هاي دهد شرکتهایی که فرآیندهاي خود را بطور کارآمدي با بهترین شیوهو کاري ضرورت دارد. تحقیقات نشان می

کننده، کنند و از سیستمهاي اطالعاتی به عنوان اهرمی براي توانمندسازي سازمان استفاده میاجراي فرآیندها تنظیم می
آورند. بدین ترتیب، امروزه نباید فناوري اطالعات را گذاري در فناوري اطالعات بدست مییشتر از سرمایهبازدهی ب40%

در نظر گرفت. بلکه از CIOاي از فناوریهاي تحت مدیریت یک مدیر فنی فناوري اطالعات با عنوان به عنوان مجموعه
سازي کارآمد و اثربخش فرآیندهاي محوري کسب و فناوري اطالعات به عنوان یک دارایی استراتژیک جهت توانمند

کسب ارزش از فناوري اطالعات را CIOشود که با همکاري و مشارکت مدیران ارشد سازمانها و افراد کار یاد می
نماید.امکانپذیر می

:اهداف دوره
شود:ارائه میکلیدي زیر هاي سئوالدرباره این دوره با هدف بحث 

سازمان کدام است؟ آیا این فرآیندها با استراتژي کسب و کار هماهنگ و کارفرآیندهاي محوري کسب -
هستند؟

شود؟شود و ریسکهاي آنها مدیریت میانجام میفرآیندهاي محوري کسب و کارچگونه حکمرانی -
شود؟هاي آن تعیین میچگونه ارزش فناوري اطالعات به عنوان یک دارایی استراتژیک در مقابل هزینه-
پیوسته و نوآوري فرآیند در سازمان بطور موثر انجام شده است؟بطور سازي تغییرات دیجیتالی پیادهآیا -
چگونه است؟عملکرد سازمان در بحث رقابت -

:یادگیري دورهاهداف
مدیر مدیران ارشد و موثربا توجه به پنج سئوال کلیدي فوق، هدف این دوره ایجاد درك بهتري از چگونگی همکاري

) سازمان به منظور روشن شدن ارزشهاي فناوري اطالعات به عنوان یک دارایی استراتژیک و CIOفناوري اطالعات (
این دوره جنبه هاي مهم در با درنظر داشتن این هدف، باشد. نهایتا دستیابی به مرز رقابت براي کسب و کار سازمان می

ی عملکرد، ارزشها، لی پیوسته و نوآوري فرآیند، مدیریت و ارزیاباستراتژي فناوري اطالعات، حکمرانی، تغییرات دیجیتا
شود.) تشریح میbenchmarkingزنی (هزینه، ریسک، کاربردهاي مهم در کسب و کار و محک

شود:کنندگان حاصل میدر این دوره یادگیریهاي موضوعهاي زیر براي شرکت
کسب و کار، حکمرانی و مدیریت ریسکفرآیندهاي محوري کسب و کار، توانمندسازي استراتژي -
نوآوري فرآیندها و تغییرات مداوم در کسب و کار ناشی از فناوري با هدفگیري و مدیریت عملکرد اندازه-

اطالعات
گیري و مدیریت هزینه و نحوه ارزشگذاري فناوري اطالعات به عنوان یک دارایی استراتژیک و چگونگی اندازه-

ریسکهاي مربوطه
از فرآیندهاي کسب و کارSAPچگونگی پشیبانی سیستمهاي سازمانی مانند -
)benchmarkingبهترین شیوه اجراي فرآیندها و محک زنی (-
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:دورهسرفصل مطالب
چگونگی اجراي تغییرات سازمانی ناشی از فناوري اطالعات-
)Enterprise Architectureچگونگی طراحی معماري سازمانی (-
و تغییرات سازمانی ناشی از فناوري اطالعاتنوآوري فرآیند-
گیري ارزش فناوري اطالعات و تعیین نقشه راه براي فرآیندهاي کسب و کار مبتنی بر کسب ارزشاندازه-
مدیریت کردن فرآیندهاي کسب و کار و سیستمهاي اطالعاتی سازمانی -
ارزیابی تعالی فرآیندهاي کسب و کار در سازمان-

و استاد مستر کانادا دانشگاه مکازدگروتکده مدیریتدانشاستادتمام سیستمهاي اطالعاتی در دکتر علیرضا منتظمی 
ساید تحصیالت وي شامل لیسانس آمار ریاضی از دانشگاه تی.باشندمیهمکار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

هامپتون انگلیس و دکتري تخصصی در زمینه سیستمهاي اطالعات دانشگاه ساوتانگلیس، فوق لیسانس تحقیق در عملیات از 
از نظر فعالیتهاي علمی ایشان در هیئت تحریریه مجالت علمی و معتبر باشد.) از دانشگاه واترلو کانادا میMISمدیریت (

European Journal of Information Systems ،Canadian Journal of Administrative Sciences ،
International Journal of Electronic Government Research حضور دارند و در چندین کنفرانس معتبر بین

حضور )AMCISمانند کنفرانس آمریکایی سیستمهاي اطالعاتی (و سخنران کلیديمحور، دبیر کنفرانسدبیربه عنوان المللی
داشته اند.

زمینه طراحی و توسعه سیستمهاي اطالعاتی با هدف کارایی و اثربخشی فرآیندهاي کسب و تخصص اصلی پروفسور منتظمی در 
)، فناوریهاي IT Governanceحکمرانی فناوري اطالعات (هايدر زمینهاي ایشان باشد. فعالیتهاي تحقیقاتی و مشاورهکار می

کامپیوتر، و عاملهاي هوشمند -تغییر، تعامل انسانسلف سرویس، طراحی فرآیند کسب و کار از طریق فناوري اطالعات، مدیریت 
باشد. ایشان بیش از صد مقاله علمی، یک کتاب مرجع، سه رساله و سه پکیج نرم افزاري منتشر در کسب و کار الکترونیکی می

، MIS Quarterlyمانند ي بین المللیبا رتبه باالمعتبر و نموده اند. مقاالت علمی ایشان در مجالت و کتابچه کنفرانسهاي 
Journal of Management Information Systems ،Journal of Strategic Information Systems ،

Decision Support Systems ،Communications of the ACM،IEE Transactions on Man, Systems
and Cybernetics.هاي مدیریتی و کارگاهی پروفسور منتظمی داراي تجربیات فراوانی در زمینه برگزاري دورهچاپ شده است

در سازمانها، تحقیقات صنعتی و مشاوره در کشورهاي مختلف مانند کانادا، ایاالت متحده، آسیاي شرقی، اروپا و خاورمیانه به ویژه 
باشند.کشور ایران می

مدرس دوره


