
 

 آموزشی کارگاه

 بهترین تجارب فرایندکاوی

 

 کارگاه مشخصات  

 فرآیند کاویبهترین تجارب  :(فارسی) عنوان کارگاه

  Process Mining best practices (:انگلیسیعنوان کارگاه )

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

آن ها، نتیجه مطلوبی نخواهد  یبهبود عملکرد سازمان ها بدون در نظر گرفتن هر دو جنبه ی داده ای و فرآیند

پلی میان علوم داده )داده کاوی، یادگیری ماشین و آمار و...( و علوم فرآیند )مانند مدیریت که . فرآیند کاوی داشت

فرآیند های کسب و کار ، بهینه سازی و..( است به بهبود عملکرد سازمان ها از طریق پایش فرآیندهای آن از طریق 

ارائه مفاهیم پایه هدف از این کارگاه آن می پردازد.  ارتقایکشف مدل فرآیندی، انطباق و اصالح مدل فرآیندی و 

 .ی استکاو فرآینددر حوزه ی عملی هاپروژه ای فرآیند کاوی و ارائه تجارب عملی از اجرای 

 پیشرفته    پایه ح کارگاه آموزشی: طس

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

 های کارگاه:سرفصل

  مفاهیم پایه ای در علوم داده و فرآیند 

 معرفی علم فرایندکاوی 

 معرفی ابزار فرایندکاوی 

 مطالعه موردی در حوزه فرآیند کاوی 

 موضوع کارگاه به کدامیک از محورهای همایش مرتبط است؟

 )فرآیند کاوی( وکارکسب فرایندهای و سازمان مهندسی

  :کارگاه مخاطبان

  ریزی  اطالعات، تحول اداری و برنامهمدیران ارشد فناوری   اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 

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

 مخاطبان: /عملینیاز علمیپیش

http://ncaea2019.sharif.edu/images/workshops/2_Workshop.pdf


 

 )اختیاری( آشنایی با نرم افزارهای مربوط به مدیریت بانک های اطالعاتی

 :ور در کارگاه آموزشی مطالعه کنندقبل از حض شودتوصیه میکنندگان شرکتکه به هایی کتاب)ها(، مقاله)ها( یا وب سایت
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 ساعت   1       ساعت  2 مدت زمان برگزاری: انگلیسی فارسی        زبان ارایه کارگاه: 

 اطالعات پیشنهاددهنده

  شخصیت حقیقی: شخصیت حقوقی)موسسه/شرکت(: 

 امیری دکتر علی بزرگی

 حیدری  لیالمهندس 

 مهندس میالد نعیمایی 

 

 

 گان کارگاهارائه دهند

 تماس اطالعات سمت/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 alibozorgi@ut.ac.ir رییس، دانشگاه تهراندانشیار دانشکده مهندسی صنایع  دکتر علی بزرگی امیری



 

 دانشگاه تهران منابع مدیریت و فرآیند مهندسی مطالعات مرکز

)معماری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فناوری اطالعات  مهندس لیال حیدری

 دانشگاه شهید بهشتی سازمانی(

lhss8690@gmail.com 

میالد نعیمایی مهندس 

 عالی

 مدیریت کسب و کارفارغ التحصیل کارشناسی ارشد 

MBA مهندسی مطالعات مرکزپژوهشگر  ،دانشگاه تهران 

 دانشگاه تهران منابع مدیریت و فرآیند

Milad.naeimaei@ut.ac.ir 

 

 توسط پیشنهاددهنده کارگاه یا سمینار آموزشیسابقه برگزاری 

 زمان برگزاری نام کنفرانس یا سازمان /سمینارعنوان کارگاه

 BPERM_UT@برای اطالعات بیشتر به کانال تلگرام مرکز مطالعات مهندسی فرآیند و مدیریت منابع دانشگاه تهران به آدرس 

 مراجعه شود

 امکانات الزم برای برگزاری کارگاه

 کنندگان به همراه داشته باشند:تجهیزاتی که انتظار دارید شرکت

  )لپ تاپ )اختیاری 
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