
 

 آموزشی کارگاه

  مطالعه موردی دستاوردهای شرکت راه آهن در حوزه فرایندها و خدمات

 

 کارگاه مشخصات  

  مطالعه موردی دستاوردهای شرکت راه آهن در حوزه فرایندها و خدمات  :(فارسی) عنوان کارگاه

 Iran Railway Company Achievements in Process and Service Management (:انگلیسیعنوان کارگاه )

 :، ...(نتایج)هدف، چکیده،  شرح موضوع کارگاه

های ارزیابی بلوغ و المی ایران در خصوص پروژهآهن جمهوری اسدر این کارگاه دستاوردها و تجربیات واقعی شرکت راه

مدیریت دولت الکترونیک، ، ، هوش تجاری و داده کاویسازی معماری سازمانی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای سازمانیآماده

از طریق  مشتریان و اطالع رسانی به مسافریناندازی میز خدمت الکترونیک، مدیریت ارتباط با خدمات فناوری اطالعات، راه

پنجره واحد خدمات که در قالب چندین پروژه انجام شده است ارائه خواهد گردید. این کارگاه شامل مسائل و مشکالت واقعی 

 ایجاد زیرساختهای خدمت محور سازمانی در راه آهن جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

 پیشرفته    پایه ح کارگاه آموزشی: طس

 تجربی-مطالعه موردی     کاربردی-فنی    بنیادی-علمی نوع کارگاه آموزشی: 

 های کارگاه:سرفصل

 مستندسازی و بهبود فرآیندهای سازمانی 

 دولت الکترونیک 

 هوش تجاری و داده کاوی 

 مدیریت خدمات فناوری اطالعات 

 اندازی میز خدمت الکترونیکراه 

 اط با مشتریانمدیریت ارتب 

 پنجره واحد خدمات استقرار 

 

 موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟

 یکیدولت الکترون

 یسازمان یو معمار یتالیجیها در تحول ددستاوردها و تجربه



 

 در سازمان یکاوو داده یهوش تجار

 سیسرو یمهندس

 وکارکسب یندهایسازمان و فرا یمهندس

 

  مخاطبان کارگاه:

 ریزی  مدیران ارشد فناوری اطالعات، تحول اداری و برنامه   اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 

 فناوری اطالعات و متخصصین کارشناسان فنی   بهبود روشهاتحول اداری و و متخصصین کارشناسان 

 نیاز علمی/عملی مخاطبان:پیش

 ه با مفاهیم فناوری اطالعات و مهندسی فرآیند و خدمتآشنایی اولی

 :قبل از حضور در کارگاه آموزشی مطالعه کنند شودتوصیه میکنندگان شرکتکه به هایی کتاب)ها(، مقاله)ها( یا وب سایت

 

 

 ساعت   4ت       ساع  2مدت زمان برگزاری:  انگلیسی        فارسی بان ارایه کارگاه: ز

 اطالعات پیشنهاددهنده

آهن جمهوری اسالمی راهشخصیت حقوقی)موسسه/شرکت(: 

 ایران

 شرکت دولتی نوع موسسه/شرکت:

 حمل و نقل ریلی، لجستیک حوزه فعالیت:

  02300200120 لفن:ت

 

 خصیت حقیقی:ش

 سمت شغلی:

 مدرک تحصیلی:

 تلفن:

 پست الکترونیک:

 ارائه دهندگان کارگاه

 اطالعات تماس سمت/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

دکترای و استاد دانشگاه صنعتی شریف  دکتر منوچهر نجمی

  یفیتکگرایش مدیریت  -مهندسی صنایع

 

راه  کاویمدیرکل هوشمندسازی و داده پورآقای مسعود سیف

 اسالمی ایران آهن جمهوری

 

 داده و هوشمندسازی دفتر کل مدیر معاون ضرابی عبدالهادی

 کاوی

Zarrabi_ab@rai.ir 



 

 توسط پیشنهاددهنده سابقه برگزاری کارگاه یا سمینار آموزشی

 زمان برگزاری نام کنفرانس یا سازمان /سمینارعنوان کارگاه

   

   

   

 امکانات الزم برای برگزاری کارگاه

 کنندگان به همراه داشته باشند:تجهیزاتی که انتظار دارید شرکت

   

   

 

 


