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 کاربردی همایش: محورهای علمی و  
 های مرجع ها، و مدلها، متدولوژیمعماری سازمانی، چارچوب  •

o افزارهای اطالعاتی و نرممعماری سیستم 

o نیروی انسانی و مدیریت فناوری اطالعات، زیرساخت فناوری، معماری داده 

o سازمانی معماری در مدلسازی روشهای 

o های مرجع معماری سازمانی مدل 

o های مرجع مختص صنایع و بخش خصوصی مدلها و ب چارچو 

o های مرجعها و مدلسازی چارچوبسفارشی 

o ارزیابی معماری سازمانی و  هامتدولوژی 

o معماری سازمانی  و توسعه فنون و الگوهای طراحی 

o  حاکمیت معماری سازمانی و بلوغ 

o  ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی 

o معماری سازمانیهای نوین رهیافتها و راهبرد 

o های سنجش کارایی در معماری سازمانیهای کلیدی عملکرد و مدلشاخص 

o سازی معماری سازمانی چابک 

o  معماری سازمانیدر نگرش تعاملی 

o  های معماری سازمانی دیجیتالمدیریت و برنامه 

o  های معماری سازمانیپیشران 

o سازمانیگیری بر اساس تجزیه و تحلیل معماری تصمیم 

o  های انسانی در مدلسازی سازمانی جنبه، های مدلسازی سازمانینظریه 

o های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانیجنبه 

o تفکر سیستمی و نقش آن در بهبود معماری سازمانی 

o کارکردهای مکاتب و نظریات مختلف معماری سازمانی 

o  های کوچک و متوسط معماری سازمان 

 های هوشمند دیجیتال و فناوریتحول  •

o تحول دیجیتالی کسب و کار 

o  های مجازیسازمان 

o انقالب صنعتی چهارم  

o  های چابکسازمان  

o در معماری سازمانی زنجیره بلوکی 

o اینترنت اشیاء در معماری سازمانی 

o کالن داده، رایانش ابری/رایانش لبه 

 

همایش   بهشتی ششمین  شهید  دانشگاه  کامپیوتر  علوم  و  مهندسی  ملی دانشکده 

های معماری سازمانی را با هدف رشد و توسعه دانش معماری سازمانی و  پیشرفت

های کند. تاکید این همایش بر جنبهکاربردی نمودن آن در سطح کشور برگزار می

توسعه و  راهبردی  کاربردی،  سازمابنیادی،  معماری  میای  که  است  تواند  نی 

سودمندی قابل توجهی برای سازمانهای ایرانی به ارمغان آورد. از تمامی پژوهشگران، 

شود تا با ارسال مقاله و دانشگاهیان و صنعتگران و متخصصین این حوزه دعوت می

یافته تبادل  با  همایش  در  موجشرکت  کاربردی خود  و  پژوهشی  و   بهای  پرباری 

 ستای اهداف این همایش باشند.اثربخشی همایش در را

ه  نشد  منتشر مجالت در  یا و  دیگر  کنفرانسهای مقاالت مجموعه در  قبالً و  ه بود جدید کار دهنده نشان و شوند ل ارسا و تهیه  انگلیسی  یا فارسی  زبان  به  باید مقاالت

 مقاالت ارسال است  الزم.  شد خواهد(  شود مشخص که  مرحله هر در( مقاله شدن رد موجب و نیست مجاز مجالت و کنفرانسها دیگر به  مقاله همزمان ل ارسا  باشند.

 صورت به فقط است،  دسترس در کنفرانس سایت در که بندیصفحه  قالب مطابق  صفحه( یکWord )قالب در آن  چکیده و (  صفحه 6 حداکثرPDF )قالب در

 ضمنا  کند. ارائه کنفرانس در را مقاله و کرده عادی نام  ثبت باید مؤلفین از یکی حداقل شده، پذیرفته  مقاله هر برای  شود. انجام کنفرانس سایت طریق از و الکترونیکی

 .شد خواهند گرفته نظر در  کامپیوتر  مهندسی  و  علوم  هاینوآوری  مجله  ویژه شماره یک در چاپ برای منتخب مقاالت کنفرانس،  برگزاری از پس
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o  ها،  فضای داده مستقل در سازمان، به اشتراک گذاری داده، کسب درآمد از داده

  بازار داده

o های جدید  پیشروان نوآوری و پذیرش فناوری 

o معماری دیجیتالی، قتصاد دیجیتالیهوشمندسازی، ا   

o اقعیت مجازی در توسعه تحول دیجیتالو 

o  5فناوریG/6G به عنوان کاتالیزور تحول دیجیتالی 

o بازیگونه سازی و کاربرد آن در سازمان 

o 3وب ( توکن های غیرقابل تعویض ،NFT ) 

 مهندسی سرویس  •

o سازی و تعامل پذیری مبتنی بر سرویسیکپارچه 

o  گرایی و معماری سازمانیسرویس 

o  گراسرویس سازمانی معماری  (SOEA) 

o ها پذیری سرویس تطبیق 

o هاسازی سرویس طراحی و پیاده 

o  ها بهبود مداوم سرویس 

o  های مقیاس وسیع سیستم ها و سامانه از  سیستمی 

o  هاریزسرویس (Microservices)  

o های بلوغ توسعه سرویسزارها و مدلاب 

o DevOps 

o  های سازمانیتجزیه و تحلیل سرویس 

o های سازمانی توسعه سرویس و ابزارهای  هاروش ،هامدل 

o های سازمانیسازی سرویس تقلید و شبیه 

 های سازمان، کاربرد هوش تجاری و داده کاوی مدیریت داده •

o های درون و برون سازمانیارتباط کالن داده 

o کارت امتیاز متوازن و داشبوردهای مدیریتی سازمان 

o داشبورد مدیریتی ارتباط معماری اطالعات و داده ها با 

o  های داده محورسازمانحاکمیت و رهبری در 

o کاربرد وب معنایی و هوش تجاری در سازمان 

o  گیری از هوش تجاریها در بهرهاقدامات چابک سازمان 

o معماری سیستم های هوش تجاریو  داشبورد مدیریت 

o کاوی کاربردی داده 

o های کمک تصمیم یار سازمانیسیستم  

o گر معماری سازمانی های توصیهسیستم 

 سازمان و فرآیندهای کسب و کارمهندسی  •

o  سازمان وکار همراستایی فناوری اطالعات با کسب 

o  سازمانشناسی هستانو  مهندسی و مدیریت دانش 

o وکارمدلسازی و مدیریت فرایندهای کسب 

o مدیریت ریسک خودتطبیق سازمانو   وکارمدیریت خودتطبیق فرایندهای کسب 

o وکار کسب های واقعیت افزوده و مدیریت فرایند 

o های مشتریان وکار در سرویس مدیریت فرایندهای کسب 

o  خودکارسازی فرایندهای سازمانی 

o  مدیریت دیجیتال دانش سازمانیمهندسی و 

o روکاهای کسبمدلو  تجزیه و تحلیل فرایندهای سازمانی 

o مهندسی سازمان و تفکر معمارانه 

o وکارکاربرد هوش مصنوعی در مدیریت فرایند کسب 

o  ها و توانمندی نیروی انسانی در معماری سازمانیمهارت 

 امنیت در معماری سازمانی  •

o  های سازمانیامنیت سرویس 

o های امنیتی معماران سازمان دغدغه 

o  کاربردDevSecOps در معماری سازمانی 

o  چارچوبهای نوین امنیت اطالعات سازمان 

o ( فرآیندی های امنیتی سازمانی )زیرساختی، فنی، پذیریآسیب 

o  های پاسخ به حمله با رویکرد محافظت از فرایندهای سازمانیسامانه 

o  معماری سازمانی  وهای امنیتی در سازمانها رسانی و مدیریت رخدادآگاهی 

o  ( امنیت  عملیات  مراکز  استقرار  و  بهSOCطراحی  حمله  تشخیص  رویکرد  با   )  

 رایند سازمانیف

o  ارتباطیهای زیرساختتجهیزات و امنیت 

o شناسی رفتارهای غیر عادی در سازمانجرم 

o های امنیتی ممیزی و تحلیل ریسک 

o در سازمان  حفظ حریم خصوصی داده ها 

 معماری سازمانی و هوش مصنوعی  •

o فناوری هوش مصنوعی در معماری سازمانی 

o  سازمان، سرویس در  ها  بات  )چت  سازمان  در  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  های 

 تصویر/صوت در سازمان، و ...( شناسایی 

o فناوری های هوشمند کسب وکار 

o هافناوری هوش مصنوعی در سازمان 

o  توسعه مدل های مرجع در هوش مصنوعی 

o سازمان شناختی و انقالب پنجم صنعتی ، معماری سازمانی شناختی 

o مشارکت انسان و ماشین 

o  معماری سازمانیاستفاده از هوش مصنوعی برای تسهیل و افزایش کارامدی 

o وکار/ سازمانشناسایی مولفه/ توانمندی مرتبط با تغییر در کسب  

o  و نحوه ارزیابی ریزی برای اجرای راهکار هوش مصنوعیبرنامه 

o سازی راهکار هوش مصنوعیاجرا و مدیریت پیاده  

o وکاربررسی بازخوردها و بهبود راهکارهای هوش مصنوعی در سازمان / کسب  

o و کار با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین هوشمندسازی کسب  

o فرایندکاوی مبتنی بر یادگیری ماشین  

o های معماری سازمانیفرایندکاوی بر اساس بسامدهای اصالح مدل  

o های معماری سازمانی گرهای هوشمند برای ایجاد و اصالح مدلتوصیه 

o AIOps 

o تصمیم سازی مبتنی بر هوش در سازمان  

o های هوشمند جمع آوری و تحلیل اطالعات در سازمانوشاستفاده از ر  

o )پردازش هوشمند معماری اطالعات )تحلیل و شناسایی مشکالت  

o MLOps  

o های  های ارتقا هوشمندی سازمان با استفاده از فناوریشیوهIndustry 4 

o های معماری سازمانی پردازش ماشینی مدل  

o معماری سازمانیهای پردازی مدلبررسی میزان هوش  

o های هوشمندبررسی بلوغ معماری سازمانی با استفاده از الگوریتم  

o  مدل نواقص  کنترل  و  الگوریتم بررسی  از  استفاده  با  معماری  یادگیری های  های 

  ماشین

o شناسی متناسب با چارچوب معماری سازمانیاستخراج هوشمند هستان  

o وکارزمان/کسب سازمانی/سامعماریو کاربرد آن شناسیِ  هستان  

o های معماری سازمانیایجاد هستان شناسی پایه برای مدل  

o  شناسیهای سازمانی مبتنی بر هستانهای پیمایش مدلالگوریتم  

o های معماری سازمانی مبتنی بر هستان شناسیپیمایش هوشمند مدل  

o ای  ههای مدلشناسی برای استنتاج وضعیت از دادههای هستانستفاده از الگوریتم ا

  معماری سازمانی


