
رسول سراییان

1



ط بقاء؟انتخاب یا شردیجیتالی کردن بخش معدن و صنایع معدنی 

ایمیدرو ( هدهد)معرفی کوتاه از پروژه هوشمندسازی دیجیتال با هدایت دانش بنیان 
1401شهریور -رسول سراییان

1401همایش و نمایشگاه معدن کاری دیجیتال 
هتل المپیک-تهران
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فهرست مطالب

تحوالت فناورانه و تاثیرات آن در بخش ساخت و تولید و خلق ثروت
انقالب چهارم صنعتی و هوشمند سازی و تاثیرات آن
 2020و 2017بلوغ دیجیتال کشورهای مختلف جهان
معرفی کوتاه از پروژه هدهد و برخی از اقدامات انجام شده آن تاکنون
چند نکته راهبردی و مهم برای اجرا و پیاده سازی
جمع بندی
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:صورت مسئله اصلی

(برنامه هفتم توسعه و فرصت های آن)
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چرا ایمیدرو هدهد را 
تعریف کرد؟

ه انقالب چهارم صنعتی نه یک انتخاب بلک
.شرطی برای بقاست

دن قانون برنامه هفتم توسعه و برجسته کر
این مهم در قانون برنامه از راهبردهای اصلی 

.ایمیدرو است

تمامی کشورها و شرکتهای رقیب ما در بخش
معدن و صنایع معدنی به طور جدی وارد این 

حوزه شده اند

 با توجه به ابعاد گسترده انقالب چهارم
صنعتی به ویژه حوزه سرمایه انسانی و 

ند فرهنگ سازمانی موضوع زمانبربوده و نیازم
حمایت، هدایت و راهبری از مراجع باالدستی 

.است

 به جهت اهمیت موضوع پایش و رصد میزان
ی دیجیتالی شدن بخش معدن و صنایع معدن
.از اولویتهای ایمیدرو در برنامه هفتم است
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Industry 4.0

1406

1402
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امواج کار آفرینی ونوآوری شومپیتری پنجره فرصت هر موج7
:مهمبسیاردونکته

قرارداریماستبنیاندانشتوسعهپیشرانهایکهآنهایفرصتوکارآفرینیونوآوریپنجمموجدراکنونما-1
قباستراززودترآنفرصتهایشکاروفرصتپنجرهاینازموقعبهوحداکثریبرداریبهرهبرایراهبردیوسیاستیبستهتدوینماهدف-2
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ی مختلفو افزایش نابرابری در عصرها( انقالبهای صنعتی)تغییرات تکنولوژی
(1700-2000)
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TECHNOLOGY AND INNOVATION REPORT 2021- UNKTAD

برابرشکاف نابرابری4/5

10000$

45000$
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چالش ها و دغدغه های صنایع
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د که این او ادعا می کن. استفاده شدکالوس شواب،مجمع جهانی اقتصاداین لغت برای اولین بار توسط بنیان گذار و مدیر اجرایی11
.  شان می دهدتغییراتی که شاهدش هستیم فراتر از پیشرفت هایی در زمینه بهینه سازی است و تحولی را در سرمایه داری صنعتی ن

این . ته استپیشرفرباتیک، ویرایش ژن تاهوش مصنوعیبخشی از این تغییرات صنعتی حاصل به کارگیری فناوری هایی مانند
.فناوری ها مرز بین دنیای فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیکی را از بین می برد

تعریف انقالب چهارم صنعتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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فناوری های نوظهور، توانمند ساز انقالب چهارم صنعتی
: دونکته بسیار مهم و راهبردی

12

ابآشنایی با مفاهیم و کاربردهای این فناوریها برای تک تک مدیران یک الزام است نه یک انتخ-1
بکارگیری این فناوریها یک متر و خط کش برای حرکت به سمت هوشمندسازی است-2
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(یش دستیقدرت پیش گویی و پ)هوشمندی یعنی حرکت از رویکرد منفعل به پیش دستانه 

با تحلیل داده ها از رویکردی منفعالنه 

.....به
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کارآثار انقالب چهارم صنعتی در دو بعد عملیات و رشد کسب و
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تا 2016تریلیون دالری از 100تحول دیجیتال و خلق ارزش 
در ده صنعت اصلی جهان 2025
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تحوالت فناورانه و تاثیرات آن در بخش ساخت و تولید و خلق ثروت
انقالب چهارم صنعتی و هوشمند سازی و تاثیرات آن
 2020و 2017بلوغ دیجیتال کشورهای مختلف جهان
معرفی کوتاه از پروژه هدهد و برخی از اقدامات انجام شده آن تاکنون
چند نکته راهبردی و مهم برای اجرا و پیاده سازی
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نقش راهبری دولتها در 7

توسعه انقالب چهارم

بر اساس نظر مجمع جهانی

اقتصاد

17
1.آگاهی بخشی

2. اشتراک گذاری درس

آموخته ها و دستاوردها

3. پذیرش تکنولوژی و

نوآوری

از شرکت های پیشرو1. :ایجاد مشوق های مالی

اعتبارات مالیاتی. 1

وام های دولتی.2

برای شرکت های بزرگ، 
متوسط و کوچک می 

.  شوند

ایجاد چهارچوب حقوقی 
:برای تنظیم گری مانند

مالکیت معنوی. 1

حفاظت از داده.2

مرز بین صنایع.3

ی تشویق به اعتباربخش.1
شرکت های موفق 

ی فناوری های انقالب صنعت
ی در سطح ملی و بین الملل

حمایت از فناوری و .2
.اکوسیستم آن

توصیه حفاظت و امنیت 
:داده ها مانند

ایجاد گروه های ضربت.1

نهادها و فریم ورک های .2
امنیت اطالعات 

:  ترویج

تحقیق و توسعه .1

نوآوری.2

در فناوری های انقالب 
صنعتی چهارم صنعتی

برنامه های آموزشی.1

پرورش استعدادهای.2
جدید متناسب با 
آینده نیروی کار
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هدف اصلی پروژه و 
قلمرو انجام آن

ورود تدوین بسته سیاستی مناسب جهت: عنوان پروژه 
ن و به انقالب چهارم صنعتی و هوشمندسازی بخش معد

صنایع معدنی

1401شروع قرارداد از اول اردیبهشت 
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نام پروژه

هد هد
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1406چشم انداز 

:ایمیدرو

ایمیدرو زبده هوشمند 

دیجیتال در توسعه و 

نوسازی پایدار معدن و 

صنایع معدنی
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صنعتی برگزاری اولین نشست هم اندیشی تبیین سیاستهای استقرار انقالب چهارم
1401در حوزه معدن و صنایع معدنی یک خرداد 

رونمایی از پروژه،  تبیین اهداف و-1: اهداف نشست
انجام ارزیابی بلوغ شرکتها-2
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ارسال گزارش ارزیابی بلوغ شرکتها و دعوت از آنها جهت ارائه تجارب و دستاوردهای 
مشخص شدن وضع موجود شرکتها-خود در دومین رویداد
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متدلوژی تدوین بسته سیاستی

نقطه نظرات بازیگران اصلی
بخش معدن و صنایع معدنی

15پیشنهاد از 200دریافت بیش از 
شرکت معدنی و صنایع معدنی 

اسناد باالدستی
سیاستهای مصوب مجمع برای توسعه 

بخش معدن و صنایع معدنی

سند دولت سیزدهم

بنچ مارک بین المللی 
ه بررسی استراتژی و سیاستهای توسع

کشور 20انقالب چهارم صنعتی در 
جهان 
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سرعت و رقابت-انقالب چهارم صنعتی در جهان
تکامل دیجیتالی شدن/بر اساس شاخص دو شاخص سرعت و بلوغ

2017

25

حرکت اندلحاردیی که به کندی کشورها اندتپیشرفلحاردیی که به طور پیوسته کشورهات اندپیشرفلحاردتسرعبهیی که کشورها

سرعت

Stand out
پیشرو

Break out
پرشتاب

Watch out
محافظه کار

Stall out
کم شتاب

ناحیه ی پر خطر؛
:کشورهای

امارات•
چین•
مالزی•
روسیه•
ترکیه•
عربستان سعودی•
اندونزی•
هند•

DIGITAL EVOLUTION INDEX 

2017 MOMENTUM SCORE

The UAE is using 

numerous free-trade 

zones, next-generation 

infrastructure, tax breaks, 

low import duties, and a 

strategic location to 

become an early adopter 

of a range of futuristic 

technologies, from self-

driving cars to robot 

policemen. 
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Digital Evolution: State & Momentum

سرعت

پیشرو

محافظه کارپرشتاب

کم شتاب

سرعت و رقابت-انقالب چهارم صنعتی در جهان
تکامل دیجیتالی شدن/بر اساس شاخص دو شاخص سرعت و بلوغ

( در دوران کرونا) 2020

امتیاز رتبه کشور

74.44 24 امارات

69.03 26 مالزی

66.58 31 قطر

61.89 39 چین

52.78 49 روسیه

52.43 50 ترکیه

51.85 53 آذربایجان

50.71 55 قزاقستان

49.07 56 اردن

46.57 61 هند

43.13 67 ایران

بلوغ دیجیتالی 

امتیاز رتبه کشور

85.51 1 چین

65.28 2 آذربایجان

62.26 6 ایران

59.27 9 قطر

58.90 10 روسیه

58.26 12 عربستان

57.27 14 مالزی

56.06 16 امارات

41.39 69 اردن

سرعت
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مبانی انتخاب کشورها

لیستتتامعتتتبلنم م   تتت م
کشورهبیملوردملطبلعه

هتتتتتبم م تتتتتبم یب تتتتتا
اقتتتت البفمکتتتتب  مدرم
حتتو اماالبتتهامم تتبر م

ص عت 

االتخبامکشورهبیمپیشر م 
کشورهبیمدرمحبلمتو عه

 امشببهامژئوپولیتیک،مقرا
عغرا یبی میبمشببهاما م
ل ظرمص بینملوردملطبلعه

 مدرمد ترسم ودنماطهعبفمکب 
 م ما ما  بدم بالد ت ،متح ی 
اعرای ما لیهم مثبالویه

لیسامال بی م
کشورهب
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لیست نهایی کشورهای مورد مطالعه

عربستان 
سعودی

امارات 
متحده 
عربی

چین

اندونزی

مالزی

کره جنوبی

فرانسه

آلمان

سایر 
کشورهای 

عربی

ترکیه

ایتالیا

هلند
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نمونه هایی از سندهای سیاستی
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در نقاط مختلف جهان توسط مجمع جهانی اقتصاد در نقاط مختلف جهانمرکز انقالب چهارم صنعتی 16ایجاد 
اقتصاد 16ما شبکه ای هستیم که به سرعت در حال رشد است و کارشناسان سیاستگذاری فناوری و ذینفعان را در 

درصد از جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، به 30و درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی 40پیشرفته و نوظهور که 
.هم متصل می کنیم

.

30

این مراکز به عنوان مکانهایی قابل 
اعتماد برای همکاری بخش دولتی 

خصوصی، پلتفرم هایی برای -
آزمایش و تکرار راه حل ها، و 

حضور قهرمانان فراگیر و پایداری 
.عمل می کنند

پروژه ها نتایج متفاوتی را دنبال 
می کنند اما مجموعه ای از اصول 

چابکی : مشترک را شامل می شوند
و سرعت، همکاری، چند ذینفع 

بودن و تطبیق پذیری
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عربستان سعودی
کارخانه 4000پلنت و 100
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این کارخانه تولید دیجیتال اولین کارخانه مجازی آهن و فوالد . است Industry 4.0متر مربعی 10000کارخانه  MEXTقلب 
جیتال در ترکیه با اولین کارخانه تولید دی. که با سیستم کنترل مورد استفاده در تاسیسات تولید واقعی یکپارچه شده استجهان است 

اسری ادغام شده اندسناریو تولید، از پیش بینی فروش، زنجیره تامین تا سیستم های تولید و مدیریت کیفیت به صورت سرت70بیش از 

در استانبول توسط یازده کارآفرین بلند پرواز و جاه طلب و مدرن، با اصولی که 1959اکتبر 14در (MESS)انجمن کارفرمایان صنایع فوالد ترکیه، 
.خود را متعهد به صنعتی شدن کشور کرده اند، تاسیس شد
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پیش  بدافم  ب رااله-1

لبیشمحمبیاما مشرکامهبم بم ودعهمتحبیببت ،میبرااله،م ا م متو عهمشبکهمایما مپ تفر مهبم رایمتجمینم مآ •
  ب ریمهبیمع ی 

.تبکی م رمایجبدمشبکهمایما مپ تفر مهبیمل طبهمایمکهم همشرکامهبمدرمآ لودنم  ب ریمهبمکمکمل مک  •

تحولمکسبم مکبر-2

ر ژامهبمارائهمیمپشتیببال ملبل م مشخص م رایمشرکامهبم همل ظورم رلبیهمگذاریمدرمتولی م ملشبرکامدرمپ•

هبمدرمش ب بی مپر ژامهبیمتحولSMEکبرش بسم رایمکمکم هم550 همدالببلمش ب بی م•

2016شرکامتبم بلم2000حمبیاما مح اقلم:مه فمال بی •

Industrie))فرانسه 4.0پنج ستون اصلی صنعت  du Futur - IdF)
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نتایج و دستاوردهای توسعه کارخانه هوشمند در کره جنوبی36
. فاز مقدماتی کارخانه هوشمند را تمام کردند2017شرکت کوچک و متوسط تا پایان سال 5003تعداد •
درصد ارتقا دهند، زمان تحویل محصول 45درصد کیفیت خود را بهبود بخشند، بهره وری خود را به میزان 45این کارخانه ها موفق شدند تا •

. درصد کاهش دهند15درصد پایین بیاورند و هزینه های خود را تا 16خود را تا 

اثرات هوشمندسازی کارخانه ها

کاهش زمان تحویل

کاهش هرینه

بهبود کیفیت

بهبود بهره وری

.می باشد2017اعداد فوق متوسط کارخانه های هوشمند شده به طور کامل در پایان سال 

2022تا 2014گسترش هوشمندسازی در کاخانه های کوچک و متوسط از 
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متدلوژی تدوین بسته سیاستی

نقطه نظرات بازیگران اصلی
بخش معدن و صنایع معدنی

15پیشنهاد از 200دریافت بیش از 
شرکت معدنی و صنایع معدنی 

اسناد باالدستی
سیاستهای مصوب مجمع برای توسعه 

بخش معدن و صنایع معدنی

سند دولت سیزدهم

بنچ مارک بین المللی 
ه بررسی استراتژی و سیاستهای توسع

کشور 20انقالب چهارم صنعتی در 
جهان 
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خالصه مدیریتی ارائه پیشنهادات
پیشنهاد200شرکت با حدود 20

15جانباز،1401/03/09مورخ"معدنیصنایعومعدنبخشدرچهارمصنعتیانقالباستقرارخصوصدرپیشنهاداتارائه"موضوعباایمیدروسازمان6921شمارهنامهپیرو
طیفشاملپیشنهادات.گردیددریافتپیشنهاد200ازبیشمجموعدر.گردیدتحلیلووتجزیهبررسیدریافت،نامهپاسخبود،شدهارسالنامهآنهابرایکهشرکتی20ازشرکت

:جملهازشدند،میموضوعاتازایگسترده

آموزش

امنیت

پایداریتوسعه

انسانیمنابع

وفناوریتکنولوژی

هازیرساخت

:باشندزیرمیشرحبههادسته.اندگردیدهبندیتقسیمدسته،6درپیشنهاداتمجموع،در

38

Cloud/Data Center/5G/  زیرساخت شامل فیبر نوریی تکنولوژی و استانداردها و نوآورموضوع
آموزش  و نیروی انسانی و مهارت 

افزایی
/ مالیاتی/ تامین مالی و مشوق های مالی

بیمه ای
حکمرانی و استقرار انقالب چهارم 

امنیتصنعتی

78108103فراوانی

 تفویض اختیار

نوسازی تجهیزات

 موارد قانونی

مشوق های مالی

 تامین انرژی و...



جدول خالصه نهایی پیشنهادات شرکتها 
نام شرکت

موضوع سیاست

ا و تکنولوژی و استاندارده
نوآوری 

/  زیرساخت شامل فیبر نوری
Cloud/Data Center /5G

آموزش  و نیروی انسانی و 
مهارت افزایی

/  تامین مالی و مشوق های مالی
بیمه ای/ مالیاتی

حکمرانی و استقرار انقالب 
امنیتچهارم صنعتی

*عناصر نادر خاکی

******ملی فوالد 

*****(سالکو)شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

***فوالد خوزستان

**ایریتک

****ذوب آهن

*****گل گهر

**(سهامی عام)آلومینیوم ایران 

****مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

**شرکت ملی صنایع  مس ایران

**شرکت آلومینای ایران

*آسکوتک

*****تهیه و تولید مواد معدنی ایران

****فوالد مبارکه

78108103مجموع
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متدلوژی تدوین بسته سیاستی

نقطه نظرات بازیگران اصلی
بخش معدن و صنایع معدنی

15پیشنهاد از 200دریافت بیش از 
شرکت معدنی و صنایع معدنی 

اسناد باالدستی
کلی برنامه ی هفتم مصوب سیاستهای 

مجمع برای توسعه بخش معدن و صنایع 
معدنی

سند دولت سیزدهم

بنچ مارک بین المللی 
ه بررسی استراتژی و سیاستهای توسع

کشور 20انقالب چهارم صنعتی در 
جهان 
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برخی از اسناد باالدستی 
41

 مصوب مجلس مصوب هیات وزیران

 1401/05/26ابالغی در تاریخ 1401/02/31ابالغی در

 مصوب مجمع تشخیص
هایابالغیهومصوباتمصلحت نظام

عنوانبهایمیدروسازمان
ومجمعبخش،باالدستینهاد

ازبرخیدرسهامدار
بخششرکتهای
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(تألینملبل م ملشوقمهب) یب امهبمردیف
الزالبفماعرای 

شرکاایمی ر د لالج س
●تو عهمص   قمهبیم رلبیهمگذاری1

●دادنمگرالامهبیمپژ هش 2

●حمبیاملبل ما مپبیبنمالبلهمهب،مداالشجویبنمتحصیهفمتکمی  م ما بتی مداالشگبامهب3

●حمبیاملبل ما مپت امهب،ملحبببنم رترمداالشگبه م مص عت 4

● همع وانمهزی همقب لمقبولملبلیبت  (R&D)پذیرشمهزی همتحبیقم متو عهم5

●●حمبیامهبیمقبالوال ما م رلبیهمگذاریمهبیملشترکم ینمالم   مع اماالتببلمداالشم   6

7
 متألینم مپرداخام خش ما مهزی همثباماختراعبف،متولی مداالشم   ،محمبیاملبل مع امخری

●●●داالشم   م محقمالتیب ماختراعبف

●●I4پیشمخری ملحصوالفم مخ لبفم  ب راالهم8

●●●لع ن...مدرم I4حمبیاملبل ما متأ یسمشرکامهبیم  ب رمدرمحو ام9

●●(Competence Center)حمبیاملبل مدرمتأ یسملراکزمشبیستگ م10

●●●I4ضمبالام رلبیهمگذاریمدرم11

●●●I4حمبیاملبل مدرمتجبریم ب یم م ب اریب  ملحصوالفم مخ لبفم12

●●●شرکامهبیم  ب رمداخ  م م ینمالم    I4تس یلمدرم ر شملحصوالفم مخ لبفم13

●●●I4 رلبیهمگذاریم خشمخصوص م مد لت مدرملحصوالفم مخ لبفم14

●●کمکم متس یلمدرم ر دمشرکامهبیم  ب رم هم ب ارم رلبیه15

لشوقمهب

●●I4کبهشمیبملعب یاملبلیبت م رایمالوآ ریمدرمپر ژامهبیمخبصم16

17
ع امتشویقمخری م)تبمد م را رمار شمخری م مد م را رمد راما ت هکم I4ا ت هکمتج یزافم

●●●(دارای مهبیم رلبیهمای

●●●  رامل  یما ماعتببرملبلیبت 18

ونهبرای نمایش و به عنوان نم–های پیشنهادی سیاست 42



پیش  بدمت  ینم یب اماالبهامص عت مم بر مدرمص بینمل تخب 43

برای نمایش و به عنوان نمونه–های پیشنهادی سیاست

(تألینملبل م ملشوقمهب) یب امهبمردیف
الزالبفماعرای 

شرکاایمی ر د لالج س

●تو عهمص   قمهبیم رلبیهمگذاری1

●دادنمگرالامهبیمپژ هش 2

●حمبیاملبل ما مپبیبنمالبلهمهب،مداالشجویبنمتحصیهفمتکمی  م ما بتی مداالشگبامهب3

●حمبیاملبل ما مپت امهب،ملحبببنم رترمداالشگبه م مص عت 4

● همع وانمهزی همقب لمقبولملبلیبت  (R&D)پذیرشمهزی همتحبیقم متو عهم5

●●حمبیامهبیمقبالوال ما م رلبیهمگذاریمهبیملشترکم ینمالم   مع اماالتببلمداالشم   6

7
خری متألینم مپرداخام خش ما مهزی همثباماختراعبف،متولی مداالشم   ،محمبیاملبل مع ا

●●●داالشم   م محقمالتیب ماختراعبف

●●I4پیشمخری ملحصوالفم مخ لبفم  ب راالهم8

●●●لع ن...مدرم I4حمبیاملبل ما متأ یسمشرکامهبیم  ب رمدرمحو ام9

●●(Competence Center)حمبیاملبل مدرمتأ یسملراکزمشبیستگ م10

●●●I4ضمبالام رلبیهمگذاریمدرم11

●●●I4حمبیاملبل مدرمتجبریم ب یم م ب اریب  ملحصوالفم مخ لبفم12

●●●شرکامهبیم  ب رمداخ  م م ینمالم    I4تس یلمدرم ر شملحصوالفم مخ لبفم13

●●●I4 رلبیهمگذاریم خشمخصوص م مد لت مدرملحصوالفم مخ لبفم14

●●کمکم متس یلمدرم ر دمشرکامهبیم  ب رم هم ب ارم رلبیه15

لشوقمهب

●●I4کبهشمیبملعب یاملبلیبت م رایمالوآ ریمدرمپر ژامهبیمخبصم16

17
 مع امتشویقمخری)تبمد م را رمار شمخری م مد م را رمد راما ت هکم I4ا ت هکمتج یزافم

●●●(دارای مهبیم رلبیهمای

●●●  رامل  یما ماعتببرملبلیبت 18

تامین مالی 
هاو مشوق
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فهرست مطالب

تحوالت فناورانه و تاثیرات آن در بخش ساخت و تولید و خلق ثروت
انقالب چهارم صنعتی و هوشمند سازی و تاثیرات آن
 2020و 2017بلوغ دیجیتال کشورهای مختلف جهان
معرفی کوتاه از پروژه هدهد و برخی از اقدامات انجام شده آن تاکنون
چند نکته راهبردی و مهم برای اجرا و پیاده سازی
جمع بندی
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مشتری

فرهنگ

مدل
درآمدی سازمان 

و
ساختار

فرآیندها

رهبری 
و 

هاقابلیت

زیرساخت

چند نکته مهم 

کوه یخ در تحول دیجیتال و سهم بخش ناپیدای خلق ارزش آن
( برابری دیجیتالی سازی فرهنگ و سرمایه انسانی در مقابل تکنولوژی15خلق ارزش ) هفت الیه تحول دیجیتال
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فاز های اجرایی تحول 
دیجیتال 

46

ای ایجاد اضطرار و چرایی تحول دیجیتال و تبیین عواقب عدم انجام آن بر1.
مدیران و کارکنان

و مشخص کردن وضع ( TO BE)تعریف یک چشم انداز و هدف نهایی 2.
(AS IS)موجود 

استراتژی و نقشه ی راه رسیدن به چشم انداز تدوین 3.

به اشتراک گذاری چشم انداز با بدنه ی شرکت4.

شناسایی و تعیین اولویت ها 5.

شناسایی و تعیین پروژه های زودبازده6.

هدفگذاری کمی و تعیین آثار مالی و تجاری هر پروژه پس از اجرا 7.

لکردی پایش و کنترل مستمر پیشرفت پروژه و مقایسه اهداف با نتایج عم8.
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...چند نکته مهم ادامه

دام برای تحول دیجیتال  3عامل کلیدی موفقیت و 6
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فهرست مطالب

تحوالت فناورانه و تاثیرات آن در بخش ساخت و تولید و خلق ثروت
انقالب چهارم صنعتی و هوشمند سازی و تاثیرات آن
 2020و 2017بلوغ دیجیتال کشورهای مختلف جهان
معرفی کوتاه از پروژه هدهد و برخی از اقدامات انجام شده آن تاکنون
چند نکته راهبردی و مهم برای اجرا و پیاده سازی
جمع بندی
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جمع بندی و انتظارات 

آنگرانبازییمقتدرانهوپویاحضوریادامهبرایارزشمندیفرصتیپنجرهمعدنیصنایعومعدنبخشدردیجیتالتحولوهوشمندسازی
.استبخشاینخارجوداخلبازاردر

الحدرشدتبهرقبا.شوندمندبهرهآنحداکثریمزایایازتوانندمیهااولینقطعاوبودهمحدودفرصت،یپنجرهاینازاستفادهزمان
.هستندپیشروی

مدیرانحداکثریحمایتنیازمندکهاستچالشپروطوالنینسبتاسفریکمعدنی،صنایعومعدنبخشدیجیتالتحولوهوشمندسازی
.استآنهایبرنامهواهدافمستمرپیگیریوارشد

ازندیمبهرهدرتسریعوراهبریتسهیل،هدفبامعدنیصنایعومعدنیحوزهدرچهارمصنعتیانقالباستقرارسیاستیبستهتدوین
.استآنهایفرصت

میسیاستهاسریعترچههرسازیپیادهواجرالذاودارنداهدافاینبرایجدیبسیاربرنامهرقیبکشورهایویژهبهکشورهاازبسیاری
.گیردقرارتابعهشرکتهایوایمیدروارشدمدیرانتمامیاولویتدربایست

شودایجادنآبامتناسبساختاروشودگرفتهنظردربایدمهماولویتهایازشرکتهاپیشرفتودستاوردهابرایایمیدرومستمرپایشورصد.
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rasoul1341@gmail.com

09121335111

09121335111

از توجه شما سپاسگزاریم

Info@simaatron.com

www.simaatron.com

simaatron
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