موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ()ITECCبا همکاری انجمن هلدینگهای ایران برگزار می نماید.

وبینار رایگان به سوی انقالب صنعتی چهارم با اینترنت اشیاء :بهینه سازی فرآیندهای تجاری در
سازمانها و کارخانهها

مدت وبینار 7 :ساعت
مدرس :جناب آقای دکتر فرزاد ابراهیمی
تاریخ و ساعت برگزاری :چهارشنبه  7آبان از ساعت  71الی 71
( شرکت در وبینار رایگان می باشد)
اینترنت اشیاء ( )IoTاز قابلیت ارسال دادههای بالدرنگ برای بهبود بهرهوری عملیاتی در سازمانها و صنایع مختلف استفاده میکند .هنگامی که ماشینآالت و تجهیزات
بیشتری مجهز به انواع حسگرهای متصل به اینترنت گردند و داده های محیط پیرامونی خود را به صورت برخط ارسال نمایند ،تحلیل این دادهها نتایج ارزشمندی را از
طریق بهینهسازی فرآیندها برای سازمان ها و صنایع با حرکت به سوی انقالب صنعتی چهارم فراهم میآورد که مهمترین آنها باال رفتن راندمان و کاهش هزینههای
عملیاتی است .از دیگر دستاوردهای این تحول ،آگاهی از اطالعات لحظهای از کلیه رویدادهای با اهمیت در سازمانها و صنایع است که این اطالعات به همراه دیگر
اطالعات ارزشمند جمع آوری شده از خارج از سازمان نظیر وضعیت آب و هوایی ،قیمت حامل های انرژی ،بازارهای مالی و غیره در کنار یکدیگر به سامانههای مدیریت
یکپارچه متصل گردیده و منجر به باال رفتن بهرهوری سازمانها و صنایع میگردد.
در این سمینار در مورد موضوعات زیر صحبت میشود:


مرور قابلیتهای اینترنت اشیاء و نقش آن در تحقق انقالب صنعتی چهارم



بررسی روندهای دنیا در حوزه اینترنت اشیاء و انقالب صنعتی چهارم



چرا اینترنت اشیاء و انقالب صنعتی چهارم برای سازمانها و صنایع دارای اهمیت است؟



دستاوردهای اینترنت اشیاء و انقالب صنعتی چهارم برای سازمانها و صنایع



از کجا شروع کنیم؟



رویکرد ما چگونه باید باشد؟



چه اقدامهایی برای مهاجرت از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب باید انجام دهیم؟



نقشه راه تدوین کنیم یا از روشهای چابک بهره ببریم؟



آیا انجام اصالحات در ساختار سازمانی ضروری است؟



انجام این تحول چقدر برای سازمان یا صنعت ما هزینه مالی و زمانی دارد؟

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

وبینار رایگان به سوی انقالب صنعتی چهارم با اینترنت اشیاء :بهینه سازی فرآیندهای تجاری در
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نام و نام خانوادگی .............................................................. :
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رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777821871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66771188یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.
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