
ریزی منابع افزاری برنامه نرم  حلراه نحوه انتخاب    کارگاه آموزشی نام دوره:  

 ( ERPسازمانی ) 

 
 شرح خالصه دوره 

ها و حتی  ها، شرکتیک از کشورها، صنایع، سازمانقدر زیاد شده است که دیگر هیچسرعت تغییرات بازار در جهان آن

های نوین نسل چهارم فناوری اطالعات، خصوصاً بدون توجه جدی به فناوریگیری اثربخش از  توانند بدون بهرهافراد، نمی

 و اقدام برای تحول دیجیتالی سازمان، به موفقیت و توسعه پایدار دست یابند.

سازی بهینه و اثربخش سازی تحول دیجیتالی سازمان، انتخاب و پیادهترین عوامل مؤثر در پیادهترین و اثربخشیکی از مهم

 ( است. ERPریزی منابع سازمان )های برنامهحل راه

طرف و مدیران و ها ازیکهدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنایی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان سازمان

پیادهکارشناسان شرکت تکنولوگ  اشخاص  )خصوصاً  مجری  ماژولهای  انواع  با چگونگی  ERPهای  ساز  دیگر،  از طرف   )

اطالعا  انتخاب فناوری  از  مؤثر  و  اثربخش  استفاده  سیستمو  به  دستیابی  جهت  در  خصوصاً ت  موردنیاز،  اطالعاتی  های 

 ( است. ERP Selectionریزی منابع سازمان )های برنامهحلافزاری سازمانی، همانند راههای نرمحل راه

امامی سعید  آقای  دوره  این  دانشگاههستند  مدرس  مدعو  مدرس  ایشان  سازمان.  و  تخصصی  ها  کمیته  سرپرست  ها، 

افزارهای پیشرفته سازمانی سازمان ( انجمن انفورماتیک ایران، رئیس کمسیون نرمERPهای پیشرفته سازمانی )افزارنرم

رایانه صنفی  راهنظام  انتخاب  و  فرایندگرایی  دیجیتال،  تحول  حوزه  در  مشاور  و  تهران؛  استان  نرمحلای  افزارهای های 

 سازمانی می باشند. 

 

 عرفی دوره م

 سرعت به ها و اطالعاتحجم داده های سنتی سازمان خود را مدیریت کنند. ها و سبکتوانند با رویهها نمیسازمان  ویک دیگر در قرن بیست

های بزرگ و پیشرو واژه تازه یا یک نظریه جدید نیست. در شرایطی که عدم  دیگر برای سازمان   1در حال افزایش است. واژه داده زیاد 

عرصه تمام  در  سازمانقطعیت  است،  شده  حاکم  باالیی  خیلی  سطح  در  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  بههای  بایستی  با ها  و  سرعت 

های جدید، گیریبینی از خود واکنش نشان داده و هرروزه برای تصمیم پیشپذیری خیلی باال، بتوانند نسبت به رخدادهای غیرقابلانعطاف

 شده منطبق با نیازهای روز بازار، آماده باشند. اعمال تغییرات در سازمان و ارائه محصوالت و خدمات جدید یا بازبینی

بازار آن  زیاد شده است که دیگر هیچسرعت تغییرات  از کشورها، صنایع، سازمانقدر  نمیشرکتها،  یک  افراد،  توانند بدون  ها و حتی 

های نوین نسل چهارم و اقدام برای تحول دیجیتالی سازمان، خصوصاً بدون توجه جدی به فناوریگیری اثربخش از فناوری اطالعات،  بهره

 به موفقیت و توسعه پایدار دست یابند. 

  های حلراهسازی بهینه و اثربخش  جیتالی سازمان، انتخاب و پیادهسازی تحول دیترین عوامل مؤثر در پیادهترین و اثربخشیکی از مهم

 ریزی منابع سازمان است.برنامه

حل مدیریتی مبتنی بر فناوری اطالعات است، که در صورت مهیا بودن شرایط ( یک راه2ERPریزی منابع سازمان )برنامه  افزارینرم  حلراه

افزاری یکپارچه های نرمپذیری و بلوغ سازمانی، از طریق بسته افزوده، رقابتاثربخشی، ایجاد ارزش وکارها، در جهت  جذب آن در کسب 

ریزی انواع منابع سازمانی، کلیه  پذیر و قابل تنظیم، باقابلیت برنامهشده، ولی انعطافاز قبل طراحی  3های استاندارد و متکی بر بهروش

گیری از آن منجر به یکپارچگی  د، منابع انسانی، مالی، بازاریابی و فروش را پشتیبانی نموده و بهرهوکار، اعم از تولیفرایندهای داخلی کسب

 گردد. وکار میهای مدیریتی و دیگر موارد، در کل کسبگیری جامع اطالعات، وظایف، فرایندها، تصمیم

 
1 - Big Data 
2 - Enterprise Resource Planning 
3 - Best Practices 



اند، لیکن های خود داشتهه فناوری اطالعات در سازمانای به توسعایرانی همواره توجه ویژه  کوچک و بزرگ  وکارهای کسب  در این راستا

 :ازجملهاند. با مشکالتی روبرو بودههمواره سازمانی،   افزارینرم هایحلراه گونهاین اثربخش سازیپیادهدر انتخاب و   وکارهای کسباین 

 سازمان مدیران و کارشناسان نیدر ب نداشتن مدل ذهنی همسو 

  های سازمان توسعه موفقیتحل مشکالت و در  هاحلراه گونهایننقش عدم تعریف دقیق 

  گردد میارائه  یرانیا ریغ های ایرانی و  ریزی منابع سازمان که توسط شرکت های برنامهحلراهانواع عدم آشنایی کافی با 

   ها نیازمندیبرای تهیه شرح    ، صحیح و اثربخش  هایروشو    هامدلعدم آشنایی با  (RFP  نحوه ارزیابی ،)نحوه  مجری  های شرکت ،

 و...  و برگزاری آن؛ تهیه اسناد مناقصه

  هاحل راه گونهاینبرای جذب  ؛ میزان آمادگی سازمان به سطح بلوغ فرایندی وعدم توجه  (Readiness) 

  ها حلراه گونهاینو جذب   سازیپیادهعدم آشنایی با فرایند 

  بینی بعد از اجرای پروژهتوجه به انتظارات قابل پیشمستندسازی و تر عدم  از همه مهمو 

 

 ضرورت و هدف از برگزاری دوره

و مدیران و کارشناسان   طرفازیک  ها ران میانی و کارشناسان سازمانهدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنایی مدیران ارشد، مدی

استفاده اثربخش و  و    انتخاببا چگونگی  ( از طرف دیگر،  ERP  هایماژولانواع    ساز پیادهتکنولوگ  اشخاص  مجری )خصوصاً    هایشرکت

های  حل، همانند راهسازمانی  افزارینرم  هایحل راهوصاً  ، خصموردنیازهای اطالعاتی مؤثر از فناوری اطالعات در جهت دستیابی به سیستم

سازمان  برنامه منابع  بهاستریزی  مزیتگونه .  در جهت کسب  بتوانند  عزیزان  این  که  اخذ  ای  برای  مناسب  بستر  ایجاد  و  رقابتی  های 

برای   )یا مشتریان خود(  های استراتژیک، ضمن مهیاسازی سازمان خودگیری تصمیم برای جذب این فناوری، اطالعات و دانش کافی 

 ی انتخاب محصول مناسب را به دست آورند. چگونگ

افزایش ظرفیت   ؛ و نقش آن درسازمان  منابع  ریزی برنامهافزاری  نرم  هایحلراهروش انتخاب  بر اهمیت    ،یاین کارگاه آموزش  تأکید

 و کسب موفقیت بیشتر در نتایج است.  ها؛وکارکسب اجرا در 

انتخاب  اکثر سازمان  متأسفانه را صرف  زیادی  هزینه  و  زمان  اصالح ها میحلراه  گونهاینها  و  توسعه  به  نسبت  زیاد  با هزینه  نمایند، 

جویند، ولی به ها بهره میسازی سیستم به هنگام پیاده  متیقنمایند و حتی از مشاوران گرانهای فناوری اطالعات اقدام میزیرساخت 

، شده بینیپیش)در زمان    شوندتنها در ایران، بلکه در سطح جهان، یا با شکست مواجه میپروژه نه  گونهازایندالیل متعدد، تعداد زیادی  

یا در حد مطلوب و با اثربخشی کافی به اجرا و    ( گردندنمی  سازیپیادهو با تحقق کامل شرح خدمات،    شدهبینیپیشمطابق با بودجه  

 . ندیآیدرنم

 است: ریبه شرح ز ERP  هایحلراهاثربخش  یسازادهیعدم پ  ا یمهم شکست  لیاز دال یبرخ

 داریو تحقق توسعه پا تیکسب موفق یسازمان خودشان، برا یراهبرد یهایازمندیارشد سازمان به ن رانیمد  یعدم شناخت کاف  -1

 داریو تحقق توسعه پا تیدر کسب موفق ERPارشد سازمان به نقش  رانیمد  یشناخت کاف عدم  -2

 ها حلراه گونهاینجذب  یعدم توجه به میزان آمادگی سازمانی برا -3

 یمجرشرکت  انتخابمجری و   هایشرکتارزیابی لیست بلند  یبرا ( شدهیبوم  یول)ترجیحاً استاندارد  ندیفرا کیاز  یریگعدم بهره -4

 یعقد قرارداد با شرکت مجر یبرا ی مستندات کاف هیعدم ته -5

 ERPحل راه یسازادهیپ  یمناسب برا یمتدلوژ کیاز  یریگعدم بهره - 6

ارائه مباحث تئوری پایان این دوره آموزشی  برگزار خواهد شد تا دانش  های آموزشیبرگزاری کارگاه  ؛ واین دوره با ترکیب  پذیران در 

 افزاری نرم   حلراهاجرای فرایند انتخاب یک    دی کافی براینتوانم  ی کاربردی،هامدلعلمی و انواع  کاربردی، عالوه بر آشنایی با مفاهیم  

 آورند.  به دستسازمانی را 
 

 و شیوه برگزاری  ساختار دوره

پذیران مشارکت دادن دانش  و  ارائه سخنرانی  ؛هر جلسه)مقاله، فیلم و...( در قبل از شروع    آموزشیکمکارائه مطالب    صورتبهروش تدریس  

 است.در پایان دوره تکمیلی  آموزشیکمکب ارائه مطال ؛ وشدهدر مباحث ارائه 



حضوری یا ترکیبی )حضوری و مجازی( به سفارش   صورتبه. ولی امکان برگزاری دوره  گرددمیمجازی برگزار    صورتبهفعالً این دوره  

 . باشدمینیز  سازیسفارشیخاص، قابل  هایاکوسیستمیا   هاسازمان. ضمن آنکه این دوره به سفارش استمهیا  ها سازمان

 خالصه فرایند برگزاری دوره به شرح زیر است: 

 های اجتماع تشکیل یک گروه در شبکه( یWhatsAppتوسط )  و عضو نمودن   س(الزهرا )دانشگاه  یآزاد و مجاز ی هامرکز آموزش

 پذیران، مدرس دوره و سایر افراد مرتبط )همانند نماینده واحد آموزش( در این گروه کلیه دانش

 ( را داشته باشند.WhatsAppپذیران شرایط الزم برای عضویت در گروه )عضویت در لذا الزم است که کلیه دانش

   پذیران قرار داده  در اختیار دانش  ، پذیران مطالعه شودتک دانشتوسط تک  گردد میپیشنهاد  قبل از هر جلسه منابع و مطالبی که

 خواهد شد. 

  های خود را در گروه قرار  توانند سؤال پذیران میکلیه دانش تا یک ماه پس از ختم دوره(کیل گروه واتساپ؛ دوره )از زمان تشدر طی

 و در صورت نیاز مدرس دوره اظهارنظر نمایند.   گروه دهند تا سایر اعضاء 

 

 محتوای دوره 
 های دوره به شرح زیر است: ای از سرفصل خالصه 

 اول  جلسه : 

 ERPهای حلهای مدیریتی استفاده از راهچالشو  گیری اثربخش از فناوری اطالعاتمروری بر ضرورت بهره  ✓

 و سیر تکاملی آن  ERPهای حلآشنایی با راه ✓

 ( ERPریزی منابع سازمان )برنامه  افزارینرم حلراهتعریف  ✓

 و ...(  MIS ،ERP ،BPMSدر ایران )سازمانی افزاری های نرمحلگیری از انواع راه مروری بر تاریخچه بهره ✓

)معرفی سریع و اولیه برخی منابع و    سازی تفکر سیستمی و فرایندی در سازمانها و جاریدر حذف اتالف  ERPهای  حلنقش راه ✓

 و...(  APQC  ،BPM CBOKمراجع مهم همانند: 

 و منابع   هامدلو معرفی تعدادی از  ERPهای  حل راه با مراحل اصلی ارزیابی و انتخابآشنایی مقدماتی   ✓

 و...   SAP  ،Oracle  ،TECهمانند:    ERP  هایحلراه  دهندهارائه المللی  چند شرکت معتبر بین   یکارکرد   ستیلها و  معرفی سیستم ✓

تجاری یا لیست بلند فعالین(    هایدایرکتوری )  در ایران  ERP  هایحلراه  دهندهارائه   ی رانیا  ریغ های ایرانی و  انواع شرکت  معرفی کلی ✓

 در ایران  ERPسازی مروری بر برخی تجربیات پیادهو 

 که برای مطالعه تکمیلی بین دو جلسه ارائه خواهد شد  آموزشیکمکمعرفی منابع   ✓

 دانش پذیرانبحث آزاد و پاسخگویی به سؤاالت کلیدی  ✓

 دوم:   جلسه 

 ERPحل راه یک  ارزیابی و انتخاب و فرعی با مراحل اصلیتفصیلی آشنایی  ✓

 یابی( )شناخت و عارضه مرحله اول: شناخت .1

 شناخت و تعریف دقیق مسئله 

  ها حل راه گونهاینارزیابی آمادگی و بلوغ سازمانی برای جذب 

  تهیه طرح کلی و جامع انفورماتیک یا برنامه استراتژیک فناوری اطالعات 

 های و آلترناتیوها( انواع نیازمندی)تحلیل و شناسایی    مرحله دوم: تحلیل .2

 وکارهای کسبشناسایی و تعریف انواع نیازمندی 

 دسترس شناسایی انواع آلترناتیوهای قابل 

 ها بندی آن های ارزیابی و اولویتشناسایی شاخص 

 گیری انتخاب یا تعریف یک مدل تصمیم 

 ترین مجری و عقد قرارداد(ل و مناسبحترین راه)انتخاب مناسب  مرحله سوم: انتخاب .3

 های لیست بلند و تهیه لیست کوتاهارزیابی اولیه شرکت 

 شده در لیست کوتاه های پذیرفتهارزیابی دقیق و فنی شرکت 



  انتخاب شرکت مجری 

  مذاکرات نهایی و عقد قرارداد با شرکت مجری 

 حلراه انواع فرایندهای اجرایی برای انتخاب  باتفصیلی  آشنایی ✓

 وکار گیری بلوغ فرایندی کسبها و اندازهفرایند تحلیل، ارزیابی، شناسایی نیازمندی .1

 ( Master Data)   پایهاطالعاتسازی اطالعات، خصوصاً  آوری و شفاففرایند ارزیابی، جمع .2

 سازی و مدیریت پروژهفرایند تیم .3

 فرایند پشتیبانی مدیریتی .4

 فرایند تغییر و تحول سازمانی  .5

بر ✓ تجربه  مروری  انتخاب  واقعی  یک  و  موردن  ERPهای  حل راه ارزیابی  مستندات  انواع  مشاهده  با  پیوست به   ازیهمراه  های  عنوان 

 ها پروژه گونهاین قراردادی 

 گیریبندی و نتیجه جمع  ✓

 پایان دوره   یلیمطالعه تکم یبرا ،آموزشیکمکمنابع    یمعرف ✓

 رانیدانش پذ یدیبه سؤاالت کل  ییآزاد و پاسخگو بحث ✓

 

 انتظارنتایج قابل
 رود که در پایان این کارگاه آموزشی نتایج زیر حاصل گردد:انتظار می

 آشنایی کافی با مفاهیم و تعاریف استاندارد مرتبط ✓

 ERPحل آشنایی کافی با مراحل اصلی ارزیابی و انتخاب راه ✓

 در ایران ERPسازی سوابق پیاده  در خصوصکسب شناخت کافی  ✓

 چگونگی استفاده اثربخش از فناوری اطالعات در سازمان در خصوصکسب همدلی سازمانی  ✓

 ERPسازمانی، همانند  یافزارنرم ی هاحل راهتفکر مدیران، در تعریف مسئله و تعیین مسیر برای انتخاب  همسوشدن ✓

 

 مخاطبین دوره 
 افزاری سازمانی  حل نرم ی انتخاب یک راهدر پکه    ییهاو کارشناسان سازمان  (گیران ارشدخصوصاً تصمیم)  مدیران ارشد، مدیران میانی

 ( هستندERP)خصوصاً 

 یهای مجرو کارشناسان شرکت رانیمد ( ًهای ساز انواع ماژولپیاده اشخاص تکنولوگخصوصاERP ) 

  وکار؛ که تمایل به آشنایی  تکنولوگ فرایندهای مختلف کسباشخاص  افزار، کارشناسان و  ای، متخصصین صنعت نرممشاوران حرفه

 .افزاری دارندهای نرمحلتخصصی با فرایند انتخاب راه
 

 سایر اطالعات دوره 
 مدرس: سعید امامی 

 گردد. اجرا می)طی دو جلسه دو ساعت و نیمه(  ساعته 5این دوره در یک برنامه : زمان

زمان در دو گروه صبح )برای افرادی که زمان کاری تمایل به شرکت در این دوره را دارند( و عصر )در خارج از زمان صورت هماین دوره به

 اداری( برگزار خواهد شد. 

 12:30الی  10و از ساعت  1400سال  ،ید  6و   آذر 29ها گروه صبح دوشنبه 

 20الی  17:30و از ساعت  1400، سال دی  6و   آذر 29ها گروه عصر دوشنبه 

 1400آذرماه سال  29ها از دوشنبهشروع:  

 تومان  480،000: شهریه


