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 معرفی 
 

مهندس زمینه مشاورهشرکت  ك  ی،  گلستان  ی افزار نرم  یشركت  در سه  که  است  ای 
سازمانی معماری  پروژه،  مشاوره  بر  نظارت  و  نرممشاوره  خدمات   افزاریهای  و 

طرح می  مدیریت  فعالیت  اطالعات  فناوری  حوزه  شرکت در  از  گلستان  های  کند. 
ریزی استراتژیک فناوری  پیشگام در حوزه معماری سازمانی و کاربردهای آن )برنامه

های تحول سازمانی های جامع توسعه فناوری اطالعات، طرحطرح اطالعات، تدوین
به سازمان زمینه  این  در  موفق مشاوره  تجربه  که  ...( است  در  و  را  متعددی  های 

 کارنامه خود دارد.  
 

 تاریخچه 
 

 ی انگذاران شركت جمعید. بنیس گردیتاس  1375در سال    گلستان  یافزار نرم  یمهندس
شتر از آن از  یبودند، كه پ یطوالن یاات حرفهیتجرب یدارا  ITران و كارشناسان یاز مد
قالب    1369سال   انفورماتدر  مهندسیمركز  )دفتر  توسعه  مطالعات  و    افزار(نرم  یك 

 كردند. ی ت م یفعال
در رسته    ك كشوریانفورمات  یعالی شوراشده توسط    یبندرده  یگلستان در زمره شركتها

سازمان نظام   بوده و عالوه بر آن، عضوهای انفورماتیکی  نظارت بر پروژه مشاوره و  
انجمن انفورماتیک ،  ران ی ت ایر یانجمن مشاوران مد   ،استان تهران  یاانهیرا  یصنف
   باشد.ی م ع و معادنیوزارت صناافزار از د نرمیپروانه تول یداراو  ایران

هم و  گلستان  علمی  معاونت  سوی  از  رئیسچنین  بهفناوری  یک جمهوری  عنوان 
 شناسایی شده است.  بنیان صنعتیدانششرکت 

 

 

 های کاری زمینه
 
 (EA)معماری سازمانی مشاوره   •
 ( IT) فناوری اطالعات توسعهتحول سازمانی و  یهات طرح یر یمد  •
 یاو مشاوره  یافزار نرم یهابر پروژه نظارت مشاوره و   •
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 مشاوره معماری سازمانی
 

 ریزی قابلیت مدیریت/راهبری معماری سازمانیمشاوره پایه  •
 (Enterprise Architecture Planning)های معماری سازمانی تهیه طرح •
 (IT Strategic Planning) ریزی استراتژیک فناوری اطالعاتبرنامه •
 های معماری سازمانیمشاوره و نظارت بر پروژه •
 آموزش معماری سازمانی •
 شده سپاری صورت برون خدمات مدیریت معماری سازمانی بهارائه  •
 

 

 

 مدیریت طرح 
 

 (MC)ت طرح و مشاور مادر ی ر یخدمات مد •
 (Business Transformation)های تحول سازمانی مدیریت طرح •
 IT یتیر یو مد یفن ین استانداردهایتدو •
 ITتوسعه  یطرحها  ی، فنیاقتصاد یابی و ارز  یسنجامكان •

 

 افزاری های نرمنظارت بر پروژهمشاوره و 
 

 های پروژه سنجی و تعریف نیازمندیمطالعات امکان •
 IT یهاسپاری پروژه برون یو اسناد مناقصه برا RFPه یته •
   سپارینه ارجاع كار و برونیمشاوره در زم •
 ی كیانفورمات یم قراردادهایتنظ •
 افزاری های نرمنظارت بر اجرای پروژه  •
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 مشاوره معماری سازمانی
Enterprise Architecture 
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 مشاوره و طراحی قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی 
ایجاد و  توانمندسازی سازمان، »حوزه معماری سازمانیمأموریت اصلی ما در   برای  ها 

« است. منظور از قابلیت  ارتقاء سطح بلوغ قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی
سازمانی   معماری  راهبری  و  چارچوب،    EAM/EAG Capabilityمدیریت  مجموعه 

استانداردها، ساختار، نیروی انسانی، فرآیندها و ابزارهایی است که یک سازمان را قادر  
سازد مخزن معماری سازمانی خود را تکمیل کرده، مستمرًا بهنگام کند و برای حل  می 

خود   طراحی، مشکالت  برای  گلستان  اختصاصی  روش  نماید.  استفاده  آن  محتوای  از 
گذاری این قابلیت  ترین روش برای پایهها، سریعایجاد و ارتقای این قابلیت در سازمان

 دهد.را در اختیار مشتریان ما قرار می
 

 ی سازمان یمعمار  ریزیبرنامه 
مدیریت/راهبری معماری سازمانی، کاربرد این قابلیت در هدف نهایی از ایجاد قابلیت  

وکار و فناوری اطالعات است که از طریق اجرای  های کسبها در حوزهحل مسائل سازمان
از    یکیشرکت گلستان    80از ابتدای دهه  .  گیرد های( معماری صورت میها )چرخهپروژه

ن خدمات در کشور بوده است.  یاارائه دهنده    ی هان شرکتیتر ن و با تجربهیتر پرسابقه
پروژه کامل  ا  ی هاشرح  توسط  گرفته  موجود  یانجام  شده  ارائه  كارنامه  در  شرکت  ن 

 باشد. ی م
 

   ی سازمان  ی معمار   ند ی فرآنظارت بر 
شكل ند بهین فرآی، اعم از آنكه ایسازمان  ین معمار یند تدو یت فرآین موفقیمنظور تضمبه

  یند ضرور ین فرآیق بر ایانجام شود، نظارت دق  یجار ت  یك فعالیا در قالب  ی  یاپروژه
 یسازمان  یمعمار   یهاخود در اجرا و نظارت بر پروژه  یاست. مشاور با اتكا به تجربه طوالن

 یسازمان  ین معمار یند تدویارائه خدمات نظارت بر فرآ  یخود را برا  یدر كشور، آمادگ 
اطالعات   یفناور   ین استراتژ یو تدو  یسازمان  یمعمار   یهااز پروژه  یدارد. فهرستیاعالم م

ت شركت موجود  یا نظارت بر آنها را برعهده داشته است، در سایفه اجرا  یكه مشاور وظ
 است.

 

 اطالعات    ی فناور   ی ن استراتژ ی تدو
  یاطالعات و ارائه چارچوب  یتوسعه فناور   ی برا  برنامه استراتژیک )طرح راهبردی(ن  یتدو
 ك یاستراتژ   یر یگ كند تا جهتی ران كمك میسازمان، به مدنده  یك آیاقدامات استراتژ   یبرا
ITحوزه فناور   یها،  حوزه  یتوسعه  و  شناسا  یكاربرد  یهااطالعات  و ینما  ییرا  ند. 

 یی ت و اهداف سازمان را شناساین مامور یتحقق ا  یالزم برا  ی ن اقدامات راهبردیهمچن
 كنند.   یو بررس
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 در حوزه »معماری سازمانی«  و در حال اجرا های انجام شدهنمونه پروژ 
 

 سال خاتمه کارفرما عنوان  ردیف

1  
تدوین برنامه راهبردی فناوری  

 اطالعات 
 در حال اجرا  شرکت بیمه کارآفرین

 در حال اجرا  ای باختر شرکت برق منطقه تدوین معماری سازمانی تطبیقی  2

3  
های تدوین برنامه توسعه قابلیت

 سازمانی 
 حال اجرا  در خدمات انفورماتیکشرکت 

4  
تدوین برنامه راهبردی فناوری  

 اطالعات )با رویکرد معماری سازمانی(
 شرکت فوالد مبارکه 

 )با همکاری شرکت ایریسا( 
1400 

 1400 وزارت نیرو  معماری سازمانی   5
 1400 شرکت سازه اطالعات سامان  تدوین برنامه تحول سازمانی  6
 1400 ای خوزستانشرکت برق منطقه دولتی الکترونیکتدوین طرح معماری   7
ها سازی دادهطراحی یکپارچه  8  1400 بیمه دی 

9  
معماری سازمانی و مدیریت  

 وکار فرآیندهای کسب
 شرکت ارتباطات زیرساخت  

 )با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز( 
1400 

10  
مشاوره معماری سازمانی و مدیریت  

 وکار فرآیندهای کسب
 1400-1398 بیمه دی

11  
تدوین معماری سازمانی تطبیقی و  

 یلی  صتف
شرکت توزیع نیروی برق جنوب  

 استان کرمان 
99 

12  
تدوین برنامه راهبردی فناوری  

 اطالعات )با رویکرد معماری سازمانی(
 99 مرکز آمار ایران 

13  
تدوین معماری فناوری اطالعات بر  
اساس معماری تطبیقی و برنامه 

 اطالعاتتوسعه فناوری  
 99 ای فارس شرکت برق منطقه

14  
تدوین معماری فناوری اطالعات بر  
اساس معماری تطبیقی و برنامه 

 توسعه فناوری اطالعات
 99 ای آذربایجان شرکت برق منطقه

15  
طراحی قابلیت مدیریت فرآیندهای 

 وکارکسب
 99 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

16  
معماری پروژه  ریزی و مشاوره برنامه

 توسعه سامانه بانکداری متمرکز جدید 
 99 شرکت خدمات انفورماتیک

 99 شرکت کاشف مشاوره معماری سازمانی  17

18  
تدوین معماری فناوری اطالعات بر  
اساس معماری تطبیقی و برنامه 

 توسعه فناوری اطالعات
 99 ای اصفهان شرکت برق منطقه

 الکترونیکیتدوین معماری خدمات   19
سازمان تامین اجتماعی نیروهای 

 مسلح )ساتا( 
99 

20  
 و استقرار   یطراح

  یمعمار   یو راهبر  تیر یمد تیقابل
 ی سازمان

 98 شهرداری تهران 

21  
تدوین معماری فناوری اطالعات بر  
اساس معماری تطبیقی و برنامه 

 توسعه فناوری اطالعات
 98 ای کرمان شرکت برق منطقه
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 سال خاتمه کارفرما عنوان  ردیف

22  
پروژه تدوین برنامه جامع  نظارت بر 

 فناوری اطالعات )معماری سازمانی(
 98 سازمان برنامه و بودجه کشور

23  
نظارت بر پروژه استانداردسازی و بهبود  

 فرآیندهای کسب و کار 
 98 سازمان برنامه و بودجه کشور

 98 ای مازندرانشرکت برق منطقه تدوین معماری تطبیقی   24

25  
اطالعات بر  تدوین معماری فناوری  

اساس معماری تطبیقی و برنامه 
 توسعه فناوری اطالعات

 98 ای زنجان شرکت برق منطقه

26  
تدوین معماری فناوری اطالعات بر  
اساس معماری تطبیقی و برنامه 

 توسعه فناوری اطالعات
 98 ای تهران شرکت برق منطقه

27  
ای های پایهپروژه تدوین مکانیزم

 اطالعاتی و آماری استقرار نظام 
 98 وزارت راه و شهرسازی 

28  
سازی و بهبود فرآیندهای حوزه مدل

 منابع انسانی 
 97 شهرداری اصفهان

 96 شرکت پتروشیمی جم  تدوین برنامه توسعه فناوری اطالعات  29

30  
های برق  تدوین معماری مرجع شرکت

 ای منطقه
 ای تهران شرکت برق منطقه

 ( سفارش توانیر )به
96 

 95 ران ی ت شبكه برق ایر یشركت مد بروزرسانی طرح جامع فناوری اطالعات    31
 95 سازمان ملی زمین و مسکن  بروزرسانی طرح جامع فناوری اطالعات    32
 95 اصفهان یشهردار  ن برنامه سه ساله دوم فاوا یتدو  33
 93 بیمه دی تدوین برنامه توسعه فناوری اطالعات  34

35  
سازی  یکپارچهریزی و طراحی  برنامه

 گری اطالعات بیمه
 93 بیمه ایران 

36  
اطالعات و   ین طرح جامع فناور یتدو

 ارتباطات  
 91 ران ی ت شبكه برق ایر یشركت مد

37  
کرد یبا رو ICTن طرح جامع یتدو

 یسازمان یمعمار 
 89 سازمان ملی زمین و مسکن 

38  
پروژه طرح    RFPن یمشاوره و تدو

 ی اطالعات )معمار   یجامع فناور 
 ( یسازمان

 89 وزارت تعاون 

39  
 ICTن طرح جامع یتدو

 )معماری سازمانی( 
 88 غرب  ی شركت برق منطقه ا

40  
  ICTكالن  یطرحها یپروژه بازنگر 

 )معماری سازمانی(
 87 تهران   یاشركت برق منطقه

41  
 ICTن طرح جامع یتدو

 )معماری سازمانی(
 87 یراز  ی ساز موسسه سرم و واكسن

42  
 ICTن طرح جامع یتدو

 )معماری سازمانی( 
ع برق چهارمحال و  یشركت توز 

 یار یبخت
86 

 های اطالعاتیریزی سیستمبرنامه  43
د برق جنوب یت تولیر یشركت مد

 فارس
86 

44  
اطالعات و  یفناور  یسازمان یمعمار 

 ارتباطات )وضع موجود(
 86 ی حفار   یشركت مل
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 سال خاتمه کارفرما عنوان  ردیف
 85 بیمه ایران  اطالعات  یك فناور یاستراتژ  یز ی ر برنامه  45

46  
 ی ن استراتژ ینظارت بر پروژه تدو

 اطالعات  یفناور 
 85 یاتیسازمان امور مال

47  
 ICTن طرح جامع یتدو

 )معماری سازمانی(
 85 فارس یاستاندار 

48  
  ین معمار ینظارت بر پروژه تدو

 ی سازمان
 84 كشور یقانون یسازمان پزشك

49  
 ICTن طرح جامع یتدو

 سازمانی()معماری 
 یوگردشگر   یراث فرهنگیسازمان م

 كشور
84 

50  
 ICTن طرح جامع یتدو

 )معماری سازمانی(
 82 ی اتم یسازمان انرژ 

 82 ع و معادنی وزارت صنا یسازمان ین معمار یتدو  51
 81 شهرداری شیراز  ك اطالعاتیاستراتژ  یز ی ر برنامه  52

 

  



 گلستان  یافزار نرم  یشركت مهندس 
www.golsoft.com 

 

 

 
  

 مدیریت طرح
Program Management 
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 در حوزه »مدیریت طرح«  های انجام شدهپروژنمونه 
 

 سال خاتمه کارفرما عنوان  ردیف
مشاوره مدیریت طرح حذف دفترچه    1

 بیمه درمان )سازمان بیمه سالمت ایران( 
شرکت مدیریت سرمایه بیمه  

 ایرانیان
 در حال اجرا 

 97 شرکت بیمه دی مدیریت طرح تحول سازمانی   2
افزارهای عامل چهارم طرح توسعه نرم   3

 تخصصی 
 98 شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

 95 شرکت بیمه ایران  اطالعات  یت طرح توسعه فناور یر یمد  4
 90 ترانسفورانیگروه ا  اطالعات  ینه فناور یمشاور مادر در زم  5
 87 غرب   یاشركت برق منطقه اطالعات  ینه فناور یمشاور مادر در زم  6
 84 ع و معادنی وزارت صنا اطالعاتمدیریت طرح توسعه فناوری    7
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 افزاریهای نرم مشاوره و نظارت پروژه
Software Project Consulting & Supervision 
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 افزاری« های نرم در حوزه »مشاوره و نظارت پروژه   های انجام شده ه نمونه پروژ 
  

 سال خاتمه پیمانکار  کارفرما عنوان  ردیف
تهیه و استقرار سامانه  ارت برنظ  1

 جامع مالی
 در حال اجرا  پویا بانک سپه

نظارت پروژه سامانه  و مشاوره   2
 پشتیبانی   -مالی  -جامع اداری 

ای  شرکت برق منطقه
 آذربایجان 

در حال 
 انتخاب

 درحال اجرا 

مشاوره سامانه جامع مدیریت    3
 طرح و پروژه 

 در حال اجرا  - شرکت ملی گاز ایران 

پروژه سامانه ملی  و نظارت مشاوره   4
 اطالعات شغلی ایرانیان

رفاه تعاون، کار و  وزارت
 اجتماعی

 درحال اجرا  فنام

گری و مشاوره سامانه جامع بیمه  5
 شرکای کاری

شرکت مدیریت سرمایه  
 بیمه ایرانیان 

- 99 

-مالی-مشاوره سامانه جامع  اداری  6
 پشتیبانی 

ای  شرکت برق منطقه
 زنجان

 98 دوران

سازی عامل چهارم پروژه یکپارچه  7
 های فنیسیستم

شرکت مدیریت شبکه برق  
 ایران 

 98 مگفا

نظارت بر پروژه بازنگری در معماری    8
اطالعات، تحلیل و طراحی و  

مهندسی مجدد فرآیندها و بهینه  
سازی آنها برای اتوماسیون  

 های تخصصی فعالیت 

 97 باسا  سازمان پزشکی قانونی

افزار  نرم  5تهیه شرح خدمات   9
 تخصصی 

شرکت مدیریت شبکه برق  
 ایران 

- 95 

پروژه بانك اطالعات و نظارت بر   10
 قراردادها یرساناطالع ی گاه ملیپا

 93 بهپرداز جهان  سازمان برنامه و بودجه 

افزار آرایش نظارت بر قرارداد نرم  11
 بازار برق

شرکت مدیریت شبکه برق  
 ایران 

 92 پژوهشگاه نیرو 

نظارت بر پروژه بانك اطالعات و   12
معامالت  یرساناطالع ی گاه ملیپا

 كشور

 92 فرافن فرزان  سازمان برنامه و بودجه 

  ی نظارت بر پروژه سامانه مل  13
 بها )سافات( فهرست

کنسرسیوم   سازمان برنامه و بودجه 
سیستم حاسب

 افزار و تدکارنرم

91 

مشاوره سامانه جامع یکپارچه    14
 عمومی

سازمان بیمه خدمات 
 درمانی 

- 90 

تولید نظارت بر پروژه طراحی و   15
 ی بردار ستم بهرهیس

ای  شرکت برق منطقه
 تهران 

 90 تذروافزار 

مه ی ستم جامع بیه سینظارت بر ته  16
 عمر

پایشگران   بیمه ایران 
 مدیریت طرح 

90 
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 سال خاتمه پیمانکار  کارفرما عنوان  ردیف
ص  ی نظارت بر پروژه سامانه تشخ  17

و   یت عوامل نظام فن یصالح
 )ساجات(  ییاجرا

 88 گام الکترونیک سازمان برنامه و بودجه 

سازی سیستم پروژه پیادهنظارت بر   18
 اتوماسیون اداری 

 87 گام الکترونیک بیمه ایران 

سازی  نظارت بر پروژه تولید و پیاده  19
 پرتال سازمانی

سازه اطالعات   بیمه ایران 
 سامان

87 

نظارت بر طرح سیستم جامع    20
 مکانیزه

موسسه عالی آموزش و  
پژوهش مدیریت و  

 ریزی برنامه

- 82 
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قابلید   یكی از  گلستان  یهاتیگر  در  توانمندما  بهیآموزش  یهای،  زمی و،  در  معمار ی ژه  و   یسازمان  ینه 
برخ  یفناور   یز ی ر برنامه است.  دوره  یاطالعات  توسط    ییهااز  نرمكه  مهندسی  گلستانشرکت  ، افزاری 
 و اجرا شده است، عبارتند از: یطراح
ـ منطقه جنوب( ـ    یت صنعتیر یاطالعات )با مشاركت سازمان مد  ی فناور   یز یر نار برنامهیسم .1

 82راز ـ خرداد یش
ـ منطقه جنوب(ـ    یت صنعت یر ی)با مشاركت سازمان مد  eLearning  یكینار آموزش الكترونیسم .2

 82رازـ مرداد یش
  راز ـ آبانی ـ منطقه جنوب( ـ ش  ی ت صنعتیر یازمان مد)با مشاركت س  ERPبا    یینار آشنایسم .3

82 
 83ور یراز ـ شهر یاطالعات ـ ش ی فناور  یز یر )سه روزه( برنامه یكارگاه آموزش .4
 ( 14/10/84زد )یاستان  ی اانهیرا  ی« در سازمان نظام صنفیسازمان ینار »معمار یسم .5
 ( 21/1/85فوالد ـ اهواز )  ی صنعت ی« در گروه مل یسازمان ینار »معمار یسم .6
 ( 26/1/88زد )یران ـ  یا  یاژ یاطالعات و ارتباطات فوالد آل  یفناور   ی ن استراتژ یتدو  یدوره آموزش .7
با مدل   یارائه سخنران  .8 مرجع  »آشنایی  در هماTM-Forum Frameworxهای  ش شناخت  ی « 

 (90تهران )تیر   –وضع موجود فناوری اطالعات شرکتهای مخابرات  
ش سراسری مدیران  ی »آنچه مدیران باید از معماری سازمانی بدانند...« در هما  ی سخنرانارائه   .9

 ( 90سنندج )شهریور   –شرکتهای مخابرات 
مدل .10 و  سازمانی  معماری  با  »آشنایی  آموزشی  دوره  مرجع  برگزاری   TM-Forumهای 

Frameworx (90« در شرکت مخابرات استان اصفهان )بهمن 
« در  TM-Forum Frameworxهای مرجع  »آشنایی با معماری سازمانی و مدلدوره آموزشی   .11

 (91مرکز توسعه فناوری اطالعات شرکت مخابرات ایران )آذر 
 (91دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی« در شرکت بیمه ایران )آذر  .12
  ی با قانون برگزار های فناوری اطالعات، مطابق های ارجاع کار در پروژهبا روش یینار »آشنایسم .13

 (91استان البرز )بهمن  ی اانهیرا  یگردهمایی ساالنه سازمان نظام صنف -مناقصات« 
آموزش .14 استاندارد    یدوره  با  معماری   ISO/IEC/IEEE 42010»آشنایی  در  آن  کاربردهای  و 

 ( 92شهرداری اصفهان )اردیبهشت  –سازمانی« 
استانداردهای .15 و  مفاهیم  با  »آشنایی  آموزشی  انجمن    - «  (Outsourcing)سپاری  برون  وبینار 

 ( 92انفورماتیک ایران، )مرداد 
شرکت آبفای شیراز )اردیبهشت    –»آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن«    یدوره آموزش .16

93) 
 ( 93»آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن« در دانشگاه کاشان )آذرماه  یارائه سخنران .17
  –افزار )نماتن(  د و توسعه نرمیتول  یو استانداردها  یبا نظام مهندس  ییسمینار آموزشی آشنا .18

 ( 94بانک اقتصاد نوین )مرداد 
  –افزار )نماتن(  د و توسعه نرمیتول  یو استانداردها  یبا نظام مهندس  ییسمینار آموزشی آشنا .19

 ( 94شرکت آبفای شیراز )مهر 
 ( 94شرکت توسن )آبان  –افزاری  دوره آموزشی قراردادهای نرم .20
« در شرکت ملی انفورماتیک  TOGAF 9.1دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی، براساس   .21

 ( 94)بهمن 
دوره اول: ریزی استراتژیک فناوری اطالعات« با همکاری موسسه سماتک ) دوره آموزشی »برنامه .22

 ( 96دوره دوم: شهریوری  – 96تیرماه 
براساس   .23 سازمانی،  معماری  با  »آشنایی  آموزشی  بانک TOGAF 9.1دوره  کارشناسان  برای   »

 ( 96مسکن، با همکاری آموزشگاه کهکشان نور )تیر 
«، با همکاری مؤسسه متاکو TOGAF 9.1دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی، براساس   .24

 ( 96اصفهان )شهریور  -
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  NIS«، با همکاری مؤسسه  TOGAF 9.1مانی، براساس  دوره آموزشی »آشنایی با معماری ساز .25
 ( 96)شهریور 

 ( 96ریزی استراتژیک فناوری اطالعات« شرکت سماتک )مهر دوره آموزشی »برنامه .26
 ( 96« شرکت سماتک )آبان TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .27
 ( 96« شرکت سمات )آذر TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس  .28
 ( 96شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش )اسفند  –افزاری  دوره آموزشی قراردادهای نرم .29
 ( 97« شرکت کاشف )خرداد TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی پیشرفته، بر اساس  .30
 ( 97« شرکت سماتک )تیر TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی پیشرفته، بر اساس  .31
« شرکت سماتک TOGAF 9.1دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس  .32

 ( 97)آبان 
-« برای مدیران توانیر و شرکتRECRAدوره آموزشی »معماری سازمانی برمبنای معماری مرجع   .33

 (97موسسه آموزشی صنعت آب و برق )آذر  –ای  ه ای برق منطقه
برق    « برای کارشناسان شرکت RECRAدوره آموزشی »معماری سازمانی برمبنای معماری مرجع   .34

 (97موسسه آموزشی صنعت آب و برق )دی   –ای تهرانمنطقه
برق    « برای کارشناسان شرکت RECRAدوره آموزشی »معماری سازمانی برمبنای معماری مرجع   .35

 (97)دی   مشهد – خراسانای  منطقه
توزیع برق جنوب و شمال استان    هایدوره آموزشی »معماری سازمانی« برای کارشناسان شرکت .36

 (97کرمان )دی 
ان شرکت ارتباطات زیرساخت )آبان دوره آموزشی »معماری سازمانی« برای مدیران و کارشناس .37

98) 
جنوبی   .38 پارس  گاز  مجتمع  کارشناسان  و  مدیران  برای  سازمانی«  »معماری  آموزشی    –دوره 

 ( 98عسلویه )آذر 
« شرکت سماتک TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس  .39

   (98)بهمن 
اساس   .40 بر  پیشرفته،  و  مقدماتی  سازمانی  »معماری  آموزشی  و  TOGAF 9.2دوره  مدیران   »

 ( 99شرکت سماتک )مرداد  -کارشناسان بانک ملت 
انستیتو ایزایران )شهریور  -« TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی بر اساس  .41

99) 
« برای مدیران و  TOGAF 9.2اس  دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اس .42

 (99کارشناسان بیمه دی )تابستان 
معماری  .43 رویکرد  با  اطالعات  فناوری  مدیریت  واحدهای  ساختار  »طراحی  آموزشی  کارگاه 

دانشگاه تهران    –های معماری سازمانی کشور  سازمانی« در چهارمین همایش ملی پیشرفت
 ( 99)آبان 

« برای مدیران و  TOGAF 9.2و پیشرفته، بر اساس   دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی  .44
 (99مؤسسه سماتک )آبان  - کارشناسان ایرانسل 

دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی« برای مدیران و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی   .45
 (99عسلویه )آبان  –

مؤسسه سماتک )آبان    -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس   .46
99) 

دوره آموزشی »آشنایی با معماری سازمانی مقدماتی« برای مدیران و کارشناسان وزارت نیرو  .47
 (99)دی 

مؤسسه سماتک )بهمن    -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس   .48
 (99و اسفند 

بر اساس   .49 مؤسسه سماتک )تیر    - «  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، 
1400) 
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 ( 1400انجمن انفورماتیک ایران، )تیر  - « CBPمبنا ریزی قابلیتوبینار آموزشی »برنامه .50
آ .51 اساس  دوره  بر  مقدماتی،  سازمانی  »معماری  کاروکسب    -«  TOGAF 9.2موزشی  مؤسسه 

 ( 1400)شهریور 
اساس   .52 بر  آموزشی »معماری سازمانی پیشرفته،  مؤسسه سماتک )مهر    -«  TOGAF 9.2دوره 

1400) 
 (1400شرکت توانیر )مهر  -جلسه آموزشی »معماری سازمانی چابک«  .53
مؤسسه کاروکسب )مهر    -«  TOGAF 9.2بر اساس    دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، .54

1400) 
دانشگاه تهران    DBAدوره    -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس   .55

 (1400)آذر 
های معماری سازمانی  وکار« در پنجمین همایش ملی پیشرفتکارگاه آموزشی »معماری کسب  .56

 (1400دانشگاه فردوسی مشهد )آذر  –کشور 
های  ارگاه آموزشی »مدیریت و راهبری معماری سازمانی« در پنجمین همایش ملی پیشرفتک .57

 (1400دانشگاه فردوسی مشهد )آذر  –معماری سازمانی کشور 
شرکت فوالد سنگان   -ریزی راهبردی فناوری اطالعات« دوره فشرده »معماری سازمانی و برنامه .58

 (1400)آذر 
 ( 1400گروه مپنا )دی   -اتی برای مدیران« دوره فشرده »معماری سازمانی مقدم .59
بر اساس   .60 موسسه سماتک )دی   -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، 

1400) 
 (1400شرکت ملی نفت ایران )دی  -افزاری« دوره آموزشی »قراردادهای نرم .61
 ( 1400شرکت توزیع برق بوشهر )بهمن  - دوره فشرده »معماری سازمانی مقدماتی«  .62
 (1400پست بانک )بهمن    -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس   .63
بیمه    -دوره فشرده »معماری سازمانی مقدماتی«   .64 کارشناسان  و  برای مدیران  دانشگاه تهران 

 (1400نوین )اسفند 
اهواز  شرکت توزیع برق    -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس   .65

 ( 1400)اسفند 
دانشگاه تهران    DBAدوره    -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس   .66

 ( 1401)اردیبهشت 
ایران    - در حوزه معماری سازمانی«    ISOوبینار »آشنایی با استانداردهای   .67 انجمن انفورماتیک 

 ( 1401)اردیبهشت 
موسسه کاروکسب )خرداد    -«  TOGAF 9.2اساس  دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر   .68

1401  ) 
وب )خرداد  شرکت های  -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس   .69

1401 ) 
گروه خودروسازی سایپا    -«  TOGAF 9.2دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس   .70

 ( 1401)خرداد 
بر اساس  دوره آموزشی »معماری سازمانی مقدماتی .71  ،TOGAF 9.2  » -    موسسه سماتک )تیر

1401 ) 
 

 
و    یتیر یمشابه در سطوح مختلف مد  ینارهایها و سمدوره  یو برگزار   یز ی ر دارد در برنامه  یآمادگ  گلستان
 د. یمشاركت نما یكارشناس
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ویژگی از  ممتاز خدمات  یکی  در های  مستمر  نوآوری  و  پژوهش  به  دائم  اتکای  گلستان،  در  ما  مشاوره 
دهیم. در اجرای این راهبرد، گلستان حضور پررنگی در مجامع و  ها مشاوره میهایی است که در آنحوزه

ها و دستاوردهای  صورت مستمر نتایج پژوهشنشریات علمی و فنی مرتبط با معماری سازمانی دارد و به
گذارد. از جمله این دستاوردها  عملی خود را با جامعه علمی و تخصصی کشور به اشتراک مینظری و تجارب  

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می
»معمار  .1 توانمندساز   یسازمان  یمقاله  در  آن  نقش  براشركت  یو  الكترون  یها  در  یتجارت  ك« 

 ( 85ك ـ اهواز )فروردین ی نار تجارت الكترونین سمیسوم
 ی ش كاربردین همای« و ارائه مقاله در اولیبه عنوان استراتژ   یسازمان  یكارگاه »معمار   یبرگزار  .2

 (88) مرداد ـ اصفهان  یسازمان یمعمار 
  یمعمار   یش كاربردین همای« در دومیسازمان  یت معمار یر یتا مد  یسازمان  یمقاله »از معمار  .3

 (89) اسفند اصفهان  – یسازمان
مد .4 در  نو  »روندهای  در  یسازمان  یمعمار ت  ی ر یمقاله  همایسوم «  كاربردین    یمعمار   یش 

 ( 91اصفهان )خرداد  – ران یا یسازمان
»شناسایی و الگوسازی سناریوهای کاربردی معماری سازمانی« در دانشگاه صنعتی    یسخنران .5

 (  93شیراز )اردیبشهت 
پیاده»چالش  یسخنران .6 راهکارهای  های  صنعتی    BPMSسازی  دانشگاه  در  پیشنهاد«  چند  و 

 ( 93شریف )اردیبشهت 
ها« در چهارمین  پذیری دستگاه»نقش و جایگاه معماری سازمانی در راهبری تعامل   ی سخنران .7

 (93اصفهان )مهرماه   –ران  ی ا یسازمان یمعمار  یش كاربردیهما
فناوری .8 راهبری  و  در مدیریت  آن  نقش  و  معماری سازمانی  با  »آشنایی  در    وبینار  اطالعات« 

 (93انجمن انفورماتیک ایران )بهمن 
« در چهارمین همایش مدیریت و راهبری فناوری  IT4ITسخنرانی »آشنایی با معماری مرجع   .9

 ( 94اطالعات )دی 
آموزشی »هم .10 استراتژیک   کسب کارگاه  الگوی راستاسازی  مبنای  بر  اطالعات  فناوری  و  وکار 

دانشگاه    – ها و فناوری اطالعات  ری در مدیریت سیستموکار« در سمینار نوآوهای کسبقابلیت
 ( 95الزهرا )مهر 

پیشرفت .11 همایش  اولین  در  کرد؟«  آغاز  باید  کجا  از  سازمانی:  »معماری  آموزشی  های  کارگاه 
 ( 96دانشگاه شهید بهشتی )آذر  –معماری سازمانی کشور 

-های کسبمبنای قابلیتریزی تحول سازمانی بر مقاله »یک متدولوژی پیشنهادی برای برنامه .12
دانشگاه شهید بهشتی    –های معماری سازمانی کشور  (« در اولین همایش پیشرفتCBXPکار )و 

 (96)آذر 
قابلیت .13 چارچوبوبینار  ادبیات،  اطالعات:  فناوری  مدیریت  کاربردها  های  و  انجمن    –ها 

 ( 97انفورماتیک ایران )مرداد 
شرک .14 مرجع  معماری  با  »آشنایی  آموزشی  منطقهتکارگاه  برق  دومین  RECRAای  های  در   »

 (97دانشگاه صنعتی شیراز )مهر  –های معماری سازمانی کشور همایش پیشرفت
 ( 97انجمن انفورماتیک ایران )دی   –  9.2ویرایش  TOGAFوبینار تغییرات چارچوب  .15
آموزشی »دوره فشرده معماری کسب .16 در دومین همایش پیشرفتکارگاه  های معماری  وکار« 

 (98دانشگاه صنعتی شریف )آبان  –سازمانی کشور 
 

بندی تجارب اجرایی در این حوزه، شرکت با اتکا به پژوهش مستمر در حوزه معماری سازمانی و جمع
 های زیر را برای اولین بار در کشور داشته است: گلستان تا کنون افتخار معرفی نوآوری

 ولین بار در ایران برای ا  ArchiMateسازی معماری معرفی زبان مدل •
 های معماری سازمانیدر پروژه SCAمعرفی روش  •
 های تحول سازمانیریزی طرحبرای برنامه CXBPابداع متدولوژی  •

 



 گلستان  یافزار نرم  یشركت مهندس 
www.golsoft.com 

 

 

 
 

  

 همکاران تجاری

Partners 



 گلستان  یافزار نرم  یشركت مهندس 
www.golsoft.com 

 

 

 همکاران تجاری 
 

 
  

 

مشاوره  خدمات در زمینه  Scape Consultingشرکت آلمانی 
 معماری سازمانی

  

 

ایریسا در زمینه ارائه خدمات مشاوره معماری سازمانی شرکت  
 به صنعت فوالد و صنایع معدنی و فلزی 

  

 
هندی   راه  CustomerXPsشرکت  ارائه  زمینه  کارهای  در 

 مدیریت تقلبات و ضدپولشویی در صنعت بانکداری 
  

 
آموزش  کاروکسبموسسه   زمینه  معماری در  تخصصی  های 
 سازمانی
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o  برنامه و بودجهسازمان 
o بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
o ع و معادنی وزارت صنا 
o  وزارت راه و شهرسازی 
o  وزارت نیرو 
o كشور  یوگردشگر  ی راث فرهنگیسازمان م 
o  ی اتم یانرژ سازمان 
o ن و مسكنیزم یسازمان مل 
o  ی راز  یساز واكسنموسسه سرم و 
o كشور  ی قانون یسازمان پزشك 
o یاتیسازمان امور مال   
o وزارت تعاون 
o عالی انفورماتیکشورای  
o  مرکز آمار ایران 

  

 بخش دولتی
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o  شرکت توانیر 
o ران یت شبكه برق ایر یشركت مد 
o  تهران  یاشركت برق منطقه 
o غرب  یشركت برق منطقه ا 
o مازندرانای شرکت برق منطقه 
o ای کرمان شرکت برق منطقه 
o ای زنجان شرکت برق منطقه 
o  ای اصفهان شرکت برق منطقه 
o  ای خوزستان شرکت برق منطقه 
o  ای باختر شرکت برق منطقه 
o  شرکت توزیع برق جنوب کرمان 
o  ی ار یع برق چهارمحال و بختیتوز شرکت 
o  شرکت توزیع برق اهواز 
o شرکت توزیع برق هرمزگان 
o برق جنوب فارس د  یت تولیر یشركت مد 

 

 

 

 

 

 
o  شهرداری تهران 
o  شهرداری اصفهان 
o  شهرداری شیراز 

  

 صنعت برق بخش دولتی

 مدیریت شهری 
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o بیمه ایران 
o  بیمه دی 
o  بیمه کارآفرین 
o  سازمان بیمه خدمات درمانی 
o  سازمان بیمه سالمت ایران 
o  )سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا 

 

 

 

 
 

o  جمهوری اسالمی ایران مرکزیبانک 
o  بانک کشاورزی 
o بانک مسکن 
o بانک سپه 
o  شرکت کاشف 
o شرکت خدمات انفورماتیک 

 

 

 
 

 
o  پتروشیمی جم 
o  شرکت ملی حفاری 
o  شرکت ملی گاز ایران 

 
 
 

 صنعت بیمه 

 بانکداری 

 نفت، گاز، پتروشیمی 
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ر  یات شركت در سا یها و تجربشتر در مورد پروژه یكسب اطالعات ب یبرا
 د.یمراجعه نمائ (www.golsoft.com)ت شركت یساد به  یتوانیها منهیزم


