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 های فعليمسئولیت 
o  افزاری گلستان شركت مهندسي نرم مدیرعامل 

o  مدیره آزمایشگاه امنیت و کیفیت ایریاناهیاتعضو 

o   مسئول گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران 

o  شرکت توانیر –عضو کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها 

 

 ت تحصیال 
o  66بهمن  -دانشگاه صنعتی اصفهان  -لیسانس ریاضی 

 

  مدیریتي سوابق شغلي و 
o  (1370- 1374مدیره )کارشناس/عضو هیئت - انفورماتیک و مطالعات توسعه مرکز 
o  تا کنون( 1375مدیرعامل )از مدیره و عضو هیئت  –افزاری گلستان شرکت مهندسی نرم 

 

 ایحرفه هاینامهگواهي 
o (87ای استان تهران )از سازمان نظام صنفی رایانه  3نامه مشاور رتبه گواهی 

o نامه گواهیPeaF non-commercial license  از موسسهPragmatic EA (2009 ) 

o نامه دوره گواهیTOGAF 8  موسسه ازThe Open Group (2009 ) 

o  المللی معماران سازمانی عضو انجمن بینAEA ( 2010از ) 
 

 های تخصصي  زمینه 
    افزارممهندسی نر   سازمانیمعماری  استراتژی فناوری اطالعات  فناوری اطالعات ریزیبرنامه 

 تحول سازمانی   سازمانی ریزی استراتژیکبرنامه    افزارتضمین کیفیت نرم

 

  افزار( ای )نرمتجربیات حرفه 
 ( 72تا  71مطالعات توسعه ) و انفورماتیک مرکز –ها سیستم مستندسازی و تیم طراحیمسئول .1
 (75تا   73انفورماتیک و مطالعات توسعه )سال مرکز  -افزار مدیردفتر مهندسی نرم .2
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 (74تا   72سیستم اطالعات عملیات عمرانی سازمان برنامه و بودجه )سال  -گر ارشدمدیر پروژه و تحلیل .3
 (76تا  75) Cافزار ابزارگان نرم -مدیر پروژه  .4
 ( 79تا  76شبكه اطالعات عملیات عمرانی استان یزد ) -مدیر پروژه  .5
 (77مرکز آمار ایران )سال  -احی متدولوژی نظام آمارهای ثبتی طر -مدیر پروژه  .6
 (79شرکت ایز ایران )سال  -های اطالعاتی های توسعه سیستمای متدولوژیبررسی مقایسه -مدیر پروژه  .7
 (79افزار )های کیفیت نرمطی دوره آموزشی مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم .8

 (83) 2زار )نماتن( فاز افمدیر پروژه تدوین نظام مهندسی نرم  .9

 IT (83 )ویژه  –های قانون مناقصات نامهمدیر پروژه تدوین آئین .10

 (84) 3افزار )نماتن( فاز مدیر پروژه تدوین نظام مهندسی نرم  .11

 (87) ای تهرانبرداری شرکت برق منطقه مدیر پروژه مشاوره تهیه سیستم جامع بهره .12

ریزی و نظارت راهبردی ریاست معاونت برنامه  –صالحیت عوامل فنی و اجرایی  مدیر پروژه مشاوره تهیه سیستم جامع تشخیص .13
 ( 87جمهوری )

تا   87گانه شهر تهران و فاز دوم داشبورد شهری )  22مسئول گروه کنترل و نظارت پروژه تعیین قیمت واقعی امالك مناطق   .14
88) 

ریزی و نظارت راهبردی ریاست معاونت برنامه   –صالحیت عوامل فنی و اجرایی  م جامع تشخیصمدیر نظارت بر تهیه سیست .15
 ( 89تا  88جمهوری )

 (89ای تهران )شرکت برق منطقه  –برداری سازی سیستم جامع بهرهمدیر نظارت بر توسعه و پیاده .16

 ( 89شرکت سهامی بیمه ایران ) –مدیر نظارت بر توسعه سیستم جامع بیمه عمر  .17

 ( 90شرکت مدارگسترش ) – سامانه تأمین الكترونیكی کاالی صنعت نفتمشاور پروژه  .18

ریزی و نظارت راهبردی ریاست  معاونت برنامه   –های بها، تعدیل و قراردادها  تهیه سیستم فهرستو ناظر  مدیر پروژه مشاوره   .19
 ( 90جمهوری )

 ( 91ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )معاونت برنامه  – پروژه پایگاه اطالعاتی معامالت کشورناظر  .20

 (92شرکت آب و فاضالب شیراز ) BPMSسازی فرآیندها و ناظر پروژه مدل .21

 ( 92ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )معاونت برنامه  – قراردادهای کشورپروژه پایگاه اطالعاتی ناظر  .22

 (93) شرکت مدیریت شبكه مدیریت برق کشور – افزار آرایش بازار برق قرارداد طراحی و تولید نرم پروژه ناظر  .23

 ( 94شرکت آب و فاضالب شیراز ) –مشاور پروژه سیستم جامع تدارکات کاال و خدمات  .24

ب .25 ازنگری در معماری اطالعات، تحلیل و طراحی و مهندسی مجدد فرآیندها و بهینه سازی آنها برای اتوماسیون  ناظر پروژه 
 (96های تخصصی سازمان پزشكی قانونی کشور )فعالیت

 (98افزار در شرکت مدیریت شبكه برق ایران )های توسعه نرمعامل چهارم پروژه .26

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )در حال اجرا( – اشتغالمشاور پروژه سامانه جامع  .27

 حال اجرا( مانه جامع مالی بانک مسكن )دره سانظارت بر پروژ مدیر .28
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  معماری سازماني( استراتژی فناوری اطالعات/ای )تجربیات حرفه 
 (78سنجی گسترش خدمات انفورماتیک شهرداری شیراز )طرح امكان -مدیر پروژه  .1
 (80-81اطالعاتی شهرداری شیراز )ریزی استراتژیک مدیر پروژه برنامه .2

 ( 82وزارت صنایع و معادن ) ITمدیر پروژه تدوین طرح جامع  .3

 ( 82سازمان انرژی اتمی ) ITمدیر پروژه تدوین طرح جامع  .4

 ( 84-83سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور ) ITمدیر پروژه تدوین طرح جامع  .5

 ( 84تهران )ای شرکت برق منطقه  ITمدیر پروژه تدوین طرح جامع  .6

 (85ناظر پروژه تدوین معماری سازمانی سازمان پزشكی قانونی ) .7

 (85بیمه ایران ) ITمدیر پروژه تدوین برنامه استراتژیک  .8

 ( 91تا  85از مدیر طرح توسعه فناوری اطالعات شرکت بیمه ایران ) .9

 ( 86ناظر پروژه تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطالعات سازمان امور مالیاتی ) .10

 (86شرکت توزیع برق چهارمحال بختیاری )  ITاهبر پروژه تدوین طرح جامع ر .11

 (86سازی رازی )موسسه واکسن و سرم  ITراهبر پروژه تدوین طرح جامع  .12

 ( 87پست استان فارس ) ITمدیر پروژه تدوین برنامه جامع  .13

 ( 87مدیر پروژه تدوین معماری سازمانی شرکت ملی حفاری ) .14

 (87ترانسفو )فناوری اطالعات شرکت ایران  ریزی استراتژیکبرنامهمدیر پروژه  .15

 (88طرح سامانه جامع بانكی بانک تجارت ) –مدیر تضمین کیفیت پروژه مدلسازی کسب و کار  .16

 (89سازمان ملی زمین و مسكن ) ITراهبر پروژه تدوین طرح جامع  .17

 ( 89) شرکت مدیریت شبكه برق ایران ITراهبر پروژه تدوین طرح جامع  .18

 ( 89بانک کشاورزی ) –ریزی نظام نوین پرداخت راهبر پروژه شناسایی نقاط پرداخت و برنامه  .19

 (89بانک کشاورزی ) –نامه شرکتهای خدمات پرداخت راهبر پروژه تدوین نظام .20

 ( 90پروژه تدوین معماری سازمانی وزارت تعاون ) RFPمشاور تدوین  .21

 (90مشاور معماری سازمانی وزارت صنایع و معادن ) .22

 (90شرکت گلوبال پتروتک ) ITمشاور پروژه طرح جامع  .23

 ( 91شرکت خدمات انفورماتیک ) -سپاریمسئول تضمین کیفیت پروژه استقرار نظام برون  .24

 ( 92-91شهرداری اصفهان )سازمانی( )معماری مدیر پروژه تدوین برنامه دوم فاوا  .25

شرکت ملی   -های الكترونیكی سیارهای نظام اجرائی پرداختها و دستورالعملنامهمسئول تضمین کیفیت پروژه تدوین آئین .26
 (92انفورماتیک )

 (92مدیر پروژه بازنگری برنامه جامع فاوا )معماری سازمانی( سازمان ملی زمین و مسكن ) .27

 ( 93رنامه توسعه فناوری اطالعات )معماری سازمانی( بیمه دی )مدیر پروژه تدوین ب .28

 ( 93تا   92از مشاور مادر طرح توسعه فناوری اطالعات شرکت بیمه ایران ) .29

 (96-94ای )های برق منطقهمدیر پروژه تدوین معماری مرجع شرکت .30

 (98تا  94ازمدیر طرح تحول سازمانی شرکت بیمه دی ) .31

 (94فاوا شهرداری اصفهان )مشاور تدوین برنامه سوم  .32

 ( 94افزاری« شهرداری اصفهان )های نرمها در پروژهناظر پروژه »طراحی و استقرار فرآیند تعریف و مدیریت نیازمندی .33

 (95مدیر پروژه »تدوین طرح توسعه فناوری اطالعات شرکت پتروشیمی جم« )  .34

 (96هان )سازی فرهنگنامه داده« شهرداری اصفناظر پروژه »طراحی و پیاده .35

 (97مشاور معماری سازمانی شرکت کاشف ) .36
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 (98-96پروژه »طراحی و استقرار قابلیت مدیریت معماری سازمانی« شهرداری تهران ) راهبر .37

 ( 98-97وکار« بانک مرکزی )مدیر پروژه »طراحی و استقرار قابلیت مدیریت فرآیندهای کسب .38

 ( 98-97اطالعات« مرکز آمار ایران )مدیر پروژه »تدوین برنامه راهبردی فناوری  .39

 ( 97-98ای مازندران )راهبر پروژه »تدوین معماری تطبیقی« شرکت برق منطقه  .40

 (97- 98ای تهران )راهبر پروژه »تدوین معماری تطبیقی« شرکت برق منطقه  .41

 (97-98ای زنجان )راهبر پروژه »تدوین معماری تطبیقی« شرکت برق منطقه  .42

 (98-97ای کرمان )»تدوین معماری تطبیقی« شرکت برق منطقه راهبر پروژه  .43

 ( 99-98ای اصفهان )راهبر پروژه »تدوین معماری تطبیقی« شرکت برق منطقه  .44

 (99-98شرکت سمات )  –مشاور پروژه »تدوین برنامه جامع فناوری اطالعات« بانک توسعه تعاون  .45

 ( 99-98پروژه »تدوین معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها« شرکت ارتباطات زیرساخت ) فنیمدیر  .46

 (1400-99ای فارس )راهبر پروژه »تدوین معماری تطبیقی« شرکت برق منطقه  .47

 ( 1400-99ای آذربایجان )راهبر پروژه »تدوین معماری تطبیقی« شرکت برق منطقه  .48

 (1400-99رت نیرو )راهبر پروژه »تدوین معماری سازمانی« وزا .49

 (1400-99شرکت ایریسا ) –ها و فناوری اطالعات« شرکت فوالد مبارکه مدیر فنی پروژه »تدوین استراتژی سیستم .50

 ( 1400-98) اطالعات شرکت بیمه دیو امنیت عضو شورای فناوری  .51

 (1400ایریسا )شرکت  -مشاور پروژه »تدوین برنامه جامع فناوری اطالعات« شرکت فوالد هرمزگان .52

 

  استراتژی و ساختار( ای )تجربیات حرفه 
 (82ریزی استراتژیک شرکت مگا )مدیر پروژه برنامه .1

 ( 84تا  83ریزی استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی برق و الكترونیک شیراز )مدیر پروژه برنامه .2

 (84دریایی ایران )ریزی استراتژیک شرکت مهندسی و تاسیسات مدیر پروژه برنامه .3

 ( 93ریزی استراتژیک بیمه دی )مشاور پروژه برنامه .4

 ( 94مشاور طراحی ساختار سازمانی صندوق نوآوری و شكوفایی ) .5

 ( 95مشاور طراحی ساختار سازمانی شرکت کاسپین ) .6

 (96مشاور طراحی ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت ) .7

 (97سازمانی بیمه دی )عضو کمیته راهبری پروژه بازطراحی ساختار  .8

 (99مشاور طراحی ساختار شرکت کاشف ) .9

 

  (فناوری اطالعات ای )مشاورهتجربیات حرفه 
 (78) - (TGIS) شهرداری تهرانمشاور مرکز اطالعات جغرافیایی  .1
 ( 83تا   80)از  وزارت صنایع و معادنعضو شورای فناوری اطالعات  .2
 ( 91تا  84از ) شركت بیمه ایرانعضو شورای فناوری اطالعات  .3

 ( 90تا  89)هولدینگ مخابرات( )از  شركت توسعه اعتماد مبینعضو شورای فناوری اطالعات  .4

 ( 92)  شركت مخابرات ایران مشاور و عضو کمیته رایانش ابری .5

 ( 92)  شركت پیشگامان فناوری اطالعات سگالمدیره مشاور هیات .6

 (1400) فناوری اطالعات بانک ملت مشاور .7
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  های صنفي فعالیت 
 (1384تا   1379افزار انجمن شرکتهای انفورماتیک )از عضوکمیته نرم .1

 ( 83تا  82) طرح تكفا –افزارهای فرهنگی و آموزشی طرح حمایت از بخش خصوصی عضو کارگروه نرم .2

 ( 1390و مسئول این کمیسیون )از  (1384تهران )از ای استان  افزار سازمان نظام صنفی رایانه عضو کمیسیون نرم .3

 (1382عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران )از  .4

 (1393تا   1390از  –ای استان تهران )دوره سوم رئیس سازمان نظام صنفی رایانهمدیره و نایبعضو هیات .5

 (1390از   –ای کشور )دوره سوم عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه .6

 (1392عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه تكفا )از  .7

 ( 1394برلین ) iBridge 2015عضو کمیته مشاوران کنفرانس  .8

 ( 1399تا  1396از  –ای استان تهران )دوره پنجم مدیره سازمان نظام صنفی رایانهعضو هیات .9

 (1399تا  1396از   –ای کشور )دوره پنجم عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه .10

 (  1399تا  1396)از  ای کشورسازمان نظام صنفی رایانه –کمیته مرکزی احراز صالحیت مشاوران فاوا  مسئول .11

 

  علمي های فعالیت 
 ( 89)المللی برق ایران کنفرانس بین تخصصی تكنولوژی اطالعات، -کمیته علمیعضو  .1

 (93-90فناوری اطالعات )عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی همایش مدیریت و راهبری  .2

 ( 95-94)  کشور یسازمان یمعمار یچارچوب و برنامه مل نیتدو پروژهخبرگان  کمیتهعضو  .3

 (96دانشگاه شهید بهشتی ) –های معماری سازمانی کشور  عضو کمیته فنی اولین همایش ملی پیشرفت .4

 ( 97دانشگاه صنعتی شیراز ) –های معماری سازمانی کشور  عضو کمیته فنی دومین همایش ملی پیشرفت .5

 ( 99مسئول گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران )از  .6

 (98دانشگاه صنعتی شریف ) –های معماری سازمانی کشور عضو کمیته فنی سومین همایش ملی پیشرفت .7

 (99دانشگاه تهران ) –نی کشور های معماری سازماعضو کمیته فنی چهارمین همایش ملی پیشرفت .8

 (1400دانشگاه مشهد ) –های معماری سازمانی کشور همایش ملی پیشرفت عضو کمیته ارتباط با صنعت پنجمین .9

 

 مقاالت 
 83، آبان 150«، ماهنامه تدبیر، شماره ریزی فناوری اطالعات های برنامه شناسي پروژه آسیب کرمی، رضا،  » .1

 83، بهمن و اسفند پنجمو  چهارم«، نشریه تكفا، شماره ها و راهكارهاافزار ایران: چالشنرم صنعت کرمی، رضا، » .2

«، نشریه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، شماره  افزارهای بازدر پیشبرد جنبش نرم   ITنقش شركتهای مشاوره  کرمی، رضا، » .3
 84، تیرماه 34

«، نشریه کتاب  ر و نقش آن در كاهش مشكالت این صنعتافزاپیكره دانش ملي در زمینه صنعت نرم کرمی، رضا، » .4
 (84)مهرو آبان  95-94ماه )کلیات(، شماره 

نشریه تكفا، سال پنجم،  «،  قانون برگزاری مناقصات و تحلیل اثرات آن بر قراردادهای فناوری اطالعاتکرمی، رضا، » .5
 86شماره پنجم و ششم، مهر و آبان 

ریزی استراتژیك سازماني؛ مطالعه موردی شركت ملي  نقش معماری سازماني در برنامه»  دقایقی  و علی  کرمی، رضا، .6

 87المللی مدیریت استراتژیک، تهران، آبان «، ارائه شده در سومین کنفرانس بین حفاری ایران

 88چهارم، آبان و آذر «، نشریه تكفا، سال هفتم، شماره سوم و ریزی نیاز نداریم؟چرا به برنامه کرمی، رضا، » .7
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،  دومو    اول  ، شمارههشتم«، نشریه تكفا، سال  رساني مناقصات: یك تكلیف قانوني در اغماپایگاه اطالع کرمی، رضا، »  .8
 88و اسفند بهمن 

وپنجمین کنفرانس  «، پذیرفته شده در بیست های توسعه فناوری اطالعات در صنعت برق كشوررانپیش کرمی، رضا » .9
   89المللی برق، بین

، شماره سوم و چهارم، اردیبهشت و  نهم«، نشریه تكفا، سال  های بازكاربردپذیر دولت الكترونیكيمعماری کرمی، رضا، » .10
 90خرداد 

   90، تیر 230، شماره «، ماهنامه تدبیرریزی استراتژیك فناوری اطالعاتهفت غلط مصطلح در برنامهکرمی، رضا،  » .11

«،  در جستجوی زبان مشترک معماری سازماني و مدیریت خدمات فناوری اطالعات :  ArchiMateکرمی، رضا، » .12
  91، فروردین و اردیبهشت  202ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره 

   94، آذر و دی  224«، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره IT4ITآشنایي با معماری مرجع کرمی، رضا، » .13

«، ماهنامه  مه پژوهشي: شناسایي و الگوسازی سناریوهای كاربردی معماری سازمانيپیشنهاد یك برناکرمی، رضا، » .14
 94بهمن و اسفند ،  225گزارش کامپیوتر، شماره 

  225«، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره  شده در كشورهای معماری سازماني انجامشناسي پروژه آسیبکرمی، رضا، » .15
 94، بهمن و اسفند 

16. Business Capabilities as Minimal “Architect-able” units of Enterprise, 
published on LinkedIn, Feb. 17, 2016 

17. How to use Business Capabilities Analysis for Business Transformation?, 
published on LinkedIn, March 3, 2016 

18. Capability-based Migration Planning in Business Transformation, published 
on LinkedIn, March 16, 2016  

19. The Open Group Guide on Business Capabilities: What it has and what it has 
NOT?, published on LinkedIn, March 27, 2016 

20. Strategies for Business Capabilities Development in Business 
Transformation, published on LinkedIn, Oct. 10, 2016 

21. How to use business capabilities analysis for IT strategic alignment?, 
published on LinkedIn, Jan. 6, 2017 

22.   « اقیری،  رکوعی، حمیدرضا  ایمان  رضا،  برنامهکرمی،  برای  پیشنهادی  متدولوژی  برپایه یك  ریزی تحول سازماني 

، دانشگاه شهید    96های معماری سازمانی کشور، آذر  شده در اولین همایش پیشرفت«، ارائه( CBXPوكار )های كسبقابلیت
 بهشتی

عدالت   .23 امین  دهستانی،  آزرم  اقیری،  حمیدرضا  رکوعی،  ایمان  رضا،  »کرمی،  بكارگ  نیتدوپور،  مرجع    یمعمار  یر یو 

، دانشگاه   96های معماری سازمانی کشور، آذر  شده در اولین همایش پیشرفتارائه «،  رانیدر ا  یابرق منطقه  یهاشركت
 شهید بهشتی

 1398آذر و دی ، 245، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره «ی در حوزه معمار زویا یبا استانداردها یيآشنا»ا، کرمی، رض .24

، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره «تفاهم فراگیر ءفي یك سویرات: واشكامعماری سازماني و مدیریت تغی »ا،  کرمی، رض .25
 1401، مهر و آبان 262

 

 های آموزشيدوره/هاسخنراني  /سمینارها  

 استراتژی فناوری اطالعات/معماری سازماني 

 (11/3/82شیراز ) –سازمان مدیریت صنعتی جنوب   –ریزی فناوری اطالعات آشنایی با برنامه .1
 ( 13/10/84یزد ) –ای سازمان نظام صنفی رایانه  –ریزی فناوری اطالعات با رویكرد معماری سازمانی برنامه  .2

 (21/1/85اهواز ) –گروه ملی فوالد  –ریزی فناوری اطالعات با رویكرد معماری سازمانی برنامه  .3
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 (6/4/85اهواز )  –سمینار تجارت الكترونیک    –  برای تجارت الكترونیک  هاشرکت   سازیتوانمند  درنقش آن     و  سازمانی  معماری .4
 (88یزد )فروردین  -شرکت فوالد آلیاژی ایران  – ((ITSP ریزی استراتژیک فناوری اطالعاتدوره آموزشی برنامه  .5

اصفهان )مرداد    –عنوان استراتژی« در اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران  کارگاه آموزشی »معماری سازمانی به .6
88) 

سخنرانی  .7 ایران    ارائه  سازمانی  معماری  کاربردی  همایش  دومین  در  سازمانی«  معماری  مدیریت  تا  سازمانی  معماری    – »از 
   (89اصفهان )اسفند 

شناخت وضع موجود فناوری اطالعات  « در همایش  TM-Forum Frameworxهای مرجع  یی با مدل»آشنا  سخنرانی  ارائه  .8
 ( 90تهران )تیر  – شرکتهای مخابرات

سنندج    –   سراسری مدیران شرکتهای مخابرات»آنچه مدیران باید از معماری سازمانی بدانند...« در همایش    ارائه سخنرانی  .9
 (90)شهریور 

« در شرکت مخابرات  TM-Forum Frameworxهای مرجع  »آشنایی با معماری سازمانی و مدل  دوره آموزشی  برگزاری .10
 (90استان اصفهان )بهمن 

اصفهان   –مدیریت معماری سازمانی« در سومین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران    روندهای نو در»  ارائه سخنرانی .11
  (91)خرداد 

« در مرکز توسعه فناوری اطالعات  TM-Forum Frameworxهای مرجع  »آشنایی با معماری سازمانی و مدل  دوره آموزشی .12
 (91شرکت مخابرات ایران )آذر 

 (91»آشنایی با معماری سازمانی« در شرکت بیمه ایران )آذر  دوره آموزشی .13

شهرداری اصفهان   –«  معماری سازمانیو کاربردهای آن در    ISO/IEC/IEEE 42010دوره آموزشی »آشنایی با استاندارد   .14
 (92)اردیبهشت 

 ( 93شرکت آبفای شیراز )اردیبهشت  –دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن«  .15

  (93« در دانشگاه صنعتی شیراز )اردیبشهت شناسایی و الگوسازی سناریوهای کاربردی معماری سازمانی»  ارائه سخنرانی .16

 (93« در دانشگاه صنعتی شریف )اردیبشهت و چند پیشنهاد BPMSسازی راهكارهای های پیادهچالش» سخنرانیارائه   .17

ها« در چهارمین همایش کاربردی معماری دستگاه  پذیریتعامل  راهبری  سازمانی در  معماری  جایگاه  و  نقش»  ارائه سخنرانی .18
 ( 93اصفهان )مهرماه  – سازمانی ایران 

 ( 93)آذرماه  کاشان»آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن« در دانشگاه  ارائه سخنرانی .19

ارائه وبینار »آشنایی با معماری سازمانی و نقش آن در مدیریت و راهبری فناوری اطالعات« در انجمن انفورماتیک ایران )بهمن  .20
93) 

 (94یع برق استان گلستان )مهر »آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن« در شرکت توز  دوره آموزشی .21

 (94« در چهارمین همایش مدیریت و راهبری فناوری اطالعات )دی IT4ITآشنایی با معماری مرجع ارائه سخنرانی » .22

 (94« در شرکت ملی انفورماتیک )بهمن TOGAF 9.1دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی، براساس  .23

 (94توانیر )بهمن  –ای های برق منطقه« برای شرکتدوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی .24

 ( 94توانیر )اسفند   –های مدیریت تولید برقدوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی« برای شرکت .25

در دانشگاه الزهرا )مهر «  وکارهای کسبقابلیتراستاسازی استراتژیک فناوری اطالعات مبتنی بر  هم »  رائه کارگاه آموزشیا .26
95) 

 (96)تیر  مؤسسه سماتکریزی استراتژیک فناوری اطالعات« دوره آموزشی »برنامه  .27

 (96آموزشگاه کهكشان نور )تیر  –« برای بانک مسكن TOGAF 9.1دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی، براساس  .28

 (93 مرداد« در انجمن انفورماتیک ایران )وکارکسب ارائه وبینار »آشنایی با معماری  .29

 (96)شهریور  مؤسسه سماتکریزی استراتژیک فناوری اطالعات« دوره آموزشی »برنامه  .30

http://rezakarami.ir/?p=281
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 (96اصفهان )شهریور  -«  موسسه آموزشی متاکو TOGAF 9.1دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی، براساس  .31

 (96)شهریور  NIS« موسسه آموزشی TOGAF 9.1دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی، براساس  .32

 ( 96)مهر  مؤسسه سماتکریزی استراتژیک فناوری اطالعات« دوره آموزشی »برنامه  .33

 (96)آبان  مؤسسه سماتک« TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .34

دانشگاه   –های معماری سازمانی کشور  کارگاه آموزشی »معماری سازمانی: از کجا باید آغاز کرد؟« در اولین همایش پیشرفت .35
 ( 96شهید بهشتی )آذر 

 (96« شرکت سمات )آذر TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .36

 (97« شرکت کاشف )خرداد TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی پیشرفته، بر اساس  .37

 (97)تیر  مؤسسه سماتک« TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی پیشرفته، بر اساس  .38

 (97انجمن انفورماتیک ایران، )مهر  -« ها و کاربردهاهای مدیریت فناوری اطالعات: ادبیات، چارچوبقابلیتوبینار آموزشی » .39

 ( 97)آبان  مؤسسه سماتک« TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس  .40

برمبنای معماری مرجع   .41 آموزشی »معماری سازمانی  و  RECRAدوره  توانیر  برای مدیران  برق منطقهشرکت«   – ای  های 
 (97موسسه آموزشی صنعت آب و برق )آذر 

موسسه    –  تهران  ایبرق منطقه  « برای کارشناسان شرکتRECRAدوره آموزشی »معماری سازمانی برمبنای معماری مرجع   .42
 (97آموزشی صنعت آب و برق )دی 

 (97انفورماتیک ایران، )دی انجمن  -« 9.2ویرایش  TOGAFوبینار آموزشی »تغییرات چارچوب  .43

ای خراسان )دی برق منطقه  « برای کارشناسان شرکتRECRAدوره آموزشی »معماری سازمانی برمبنای معماری مرجع   .44
97) 

 (97های توزیع برق جنوب و شمال کرمان )اسفند دوره آموزشی »معماری سازمانی« برای مدیران و کارشناسان شرکت .45

دانشگاه   –های معماری سازمانی کشور  سومین همایش ملی پیشرفتوکار« در  ه معماری کسبکارگاه آموزشی »دوره فشرد  .46
 (98)آبان صنعتی شریف 

 (98ارتباطات زیرساخت )آبان   دوره آموزشی »معماری سازمانی« برای مدیران و کارشناسان شرکت .47

 (98« مؤسسه سماتک )بهمن TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس  .48

 (98عسلویه )آذر  –« برای مدیران و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی مقدماتی دوره آموزشی »معماری سازمانی .49

 (99خرداد مؤسسه سماتک ) -اسان بانک ملت « برای مدیران و کارشنریزی راهبردی فناوری اطالعاتبرنامه دوره آموزشی » .50

 (99 رانستیتو ایزایران )شهریو -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی بر اساس  .51

« برای مدیران و کارشناسان بیمه دی )تابستان TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس   .52
99) 

چهارمین همایش ملی  کارگاه آموزشی »طراحی ساختار واحدهای مدیریت فناوری اطالعات با رویكرد معماری سازمانی« در   .53
 ( 99)آبان دانشگاه تهران  –های معماری سازمانی کشور  پیشرفت

مؤسسه   -کارشناسان ایرانسل  « برای مدیران و  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس   .54
 (99سماتک )آبان 

 (99عسلویه )آبان  –دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی« برای مدیران و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی  .55

 ( 99مؤسسه سماتک )آبان  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .56

 (99مانی مقدماتی« برای مدیران و کارشناسان وزارت نیرو )دی دوره آموزشی »آشنایی با معماری ساز  .57

 ( 99مؤسسه سماتک )بهمن و اسفند  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .58

 ( 1400مؤسسه سماتک )تیر  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .59

 (1400انجمن انفورماتیک ایران، )تیر  -« CBPمبنا قابلیتریزی وبینار آموزشی »برنامه .60



Page 9  www.rezakarami.ir 

 ( 1400)شهریور  کاروکسبمؤسسه  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .61

 (1400مؤسسه سماتک )مهر  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی پیشرفته، بر اساس  .62

 (1400)مهر  شرکت توانیر -« چابکجلسه آموزشی »معماری سازمانی  .63

 ( 1400)مهر  کاروکسبمؤسسه  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .64

 (1400دانشگاه تهران )آذر  DBAدوره  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .65

دانشگاه فردوسی مشهد   –های معماری سازمانی کشور  پیشرفتپنجمین همایش ملی  وکار« در  کارگاه آموزشی »معماری کسب .66
 ( 1400)آذر 

در   .67 سازمانی«  معماری  راهبری  و  »مدیریت  آموزشی  پیشرفتکارگاه  ملی  همایش  کشور  پنجمین  سازمانی  معماری    – های 
 ( 1400)آذر دانشگاه فردوسی مشهد 

 (1400شرکت فوالد سنگان )آذر  -ات« ریزی راهبردی فناوری اطالعدوره فشرده »معماری سازمانی و برنامه .68

 (1400 دی) گروه مپنا -« برای مدیران  »معماری سازمانی مقدماتی فشردهدوره  .69

 (1400 دی) موسسه سماتک -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .70

 (1400 بهمن) شرکت توزیع برق بوشهر -»معماری سازمانی مقدماتی«  فشردهوره د .71

 (1400 بهمن) پست بانک -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .72

 ( 1400 اسفند) دانشگاه تهران برای مدیران و کارشناسان بیمه نوین -»معماری سازمانی مقدماتی«  فشردهوره د .73

 ( 1400 اسفند) ق اهوازشرکت توزیع بر -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .74

 (1401 اردیبهشتدانشگاه تهران ) DBAدوره  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .75

 (1401اردیبهشت انجمن انفورماتیک ایران ) -« در حوزه معماری سازمانی ISOآشنایی با استانداردهای وبینار » .76

   (1401 خرداد) موسسه کاروکسب -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .77

 ( 1401 خرداد) وبشرکت های -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .78

 ( 1401 خرداد) گروه خودروسازی سایپا -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .79

 ( 1401 تیر) موسسه سماتک -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .80

 ( 1401 مرداد) یساشرکت ایر -« TOGAF 9.2، بر اساس پیشرفتهدوره آموزشی »معماری سازمانی  .81

 (1401 مهردانشگاه تهران ) DBAدوره  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .82

 (1401 مهر) گروه خودروسازی سایپا -« وکارکسبدوره آموزشی »معماری  .83

 

 افزاری/نماتنسپاری/قراردادهای نرمبرون

 ( 17/11/83شیراز )  –سازمان مدیریت صنعتی جنوب    –افزار )نماتن(  آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم  .1

 ( 22/3/84دانشگاه صنعتی شریف )  –افزار )نماتن( آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم  .2

تولی .3 استانداردهای  و  نظام مهندسی  با  نرم آشنایی  توسعه  و  رایانهسمینارهای دوره  –افزار  د  نظام صنفی  تهران  ای  استان  ای 
(3/3/85 ) 

قشم   –افزارهای سازمانی و دولت الكترونیک  همایش نرم   –افزار ایران  افزار و نقش آن در توسعه صنعت نرمنظام مهندسی نرم  .4
(14/10/85 ) 

 (85شرکت خدمات ماشینی تامین )اسفند  –افزار )نماتن( وسعه نرم دوره آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و ت .5

 (86بهشت ای غرب )اردیشرکت برق منطقه  –افزار )نماتن( دوره آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم  .6

شیراز )مرداد    -مدیریت صنعتی جنوب  سازمان    –افزار )نماتن(  دوره آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم  .7
86) 
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ای کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی  سمینارهای دوره -سمینار »آشنایی با قانون برگزاری مناقصات«  .8
 ( 88ای استان تهران )مرداد رایانه

با روش .9 ارجاع کار در پروژه سمینار »آشنایی  با  های  گردهمایی    -قانون برگزاری مناقصات«  های فناوری اطالعات، مطابق 
 (91ای استان البرز )بهمن ساالنه سازمان نظام صنفی رایانه 

 (92انجمن انفورماتیک ایران، )مرداد  -« (Outsourcing)سپاری وبینار آموزشی »آشنایی با مفاهیم و استانداردهای برون .10

 (94بانک اقتصاد نوین )مرداد  –افزار )نماتن( سمینار آموزشی آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم .11
 ( 94)مهر   شرکت آبفای شیراز –افزار )نماتن( سمینار آموزشی آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم .12

 ( 94شرکت توسن )آبان  –افزاری دوره آموزشی قراردادهای نرم .13

 ( 96شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش )اسفند  –افزاری دوره آموزشی قراردادهای نرم .14

 (97ای استان تهران )آذر سازمان نظام صنفی رایانه –افزاری سمینار آموزشی قراردادهای نرم .15

 (1400شرکت ملی نفت ایران )دی  -افزاری« دوره آموزشی »قراردادهای نرم .16

 (1401 شهریور) بانک مهر ایران  -افزاری« آموزشی »قراردادهای نرمدوره  .17


