
 نیازسنجی پروشه ثبتی مبنا :

 دالئل نیاز به انجام پروشه :
 ّص زهاى گرد آٍری اهار بِ یک سَمکا 
 افسایص صحت ٍ دقت در آهارّا 
 ارتقاء اهٌیت اطالعات 
 کاّص ّسیٌِ ّای تَلیذ آهار 
  ابالغیِ ضرکت تَاًیر برای اًجام رٍیکرد بِ سوت  آهار ثبتی هبٌا 

 مقدمات پروشه :

ساز راّبردی  ضرکت هطاٍراى تصوینای پیواًکاری باتجربِ در ایي زهیٌِ ًظیر قرارداد با ضرکتْ .1

  )هتر( 

 بررسی سَابق اًجام ایي پرٍشُ در ضرکتْای هختلف برق ًظیر برق هازًذراى ٍ غرب  .2

 تطکیل کویتِ ًظام جاهع اهار در سطح عالی  .3

 هبٌا در سطح ضرکتْای تابعِ  برًاهِ ضرکت تَاًیر برای گسترش آهار ثبتی مراجع قانونی و السامات :

 مراحل نیاز سنجی پروشه  : 

 ها تعیین اهذاف راهبردی دفاتر، تعیین نیازها و اولویت گام صفر:

 هتعْذ کردى )درگیر کردى( هذیراى ٍ کارشٌاساى در تواهی سطَح ٍ کسة اطویٌاى از حوایت آًاى 

 انتخاب اقالم آماری: 1گام

 ّای آهاری شٌاسایی هَجَدیت 

 ّا تٌذی هَجَدیت تاٍلَی 

 ّا اًتخاب هَجَدیت 

 ٍُی هَرد تررسی ّای دادُ شٌاسایی گر 

 ی موجود تولیذ آمار شناسایی چرخه :2گام

 ِی تَلیذ آهار شٌاسایی چرخ 



  1ی هَرد تررسی» ّای دادُ گرٍُ»ّای هرتثط تا  دادُ های تولیذ ایستگاهشٌاسایی فْرست 

  هرتثط یها تولیذکننذگان دادهشٌاسایی فْرست 

  هرتثط های تولیذی دادهشٌاسایی فْرست 

  ّای هرتثط دادُ های ثبت ایستگاهشٌاسایی فْرست 

  ی هرتثطها کننذگان داده ثبتشٌاسایی فْرست 

  هرتثط یثبتهای  دادهشٌاسایی فْرست 

  ّای هرتثط دادُ پردازشهای  ایستگاهشٌاسایی فْرست 

  ی هرتثطها داده گران پردازششٌاسایی 

  هرتثطی  ورودی برای پردازش و آمارهای پردازش شذههای  دادهشٌاسایی فْرست 

 ُّای هرتثط شٌاسایی هثذاء ٍ هقصذ داد 

 ًِّای اًتقال شٌاسایی رسا 

  2هرتثط انتشار آمارهای  ایستگاهشٌاسایی فْرست 

  هرتثط کارشٌاساى اًتشار آهارشٌاسایی 

  هرتثط ی آمارهای منتشرهشٌاسایی 

 ّای هَجَد دریافت تازخَر چرخِ شٌاسایی تازخَرّا ٍ هکاًیسم 

 تر اساس هعیارّای آهارّای ثثتی  ت هَجَد چرخِیارزیاتی ٍضع 

 ی تولیذ آمار تعیین راهکارهای اصالح چرخه :3گام

 ُّا تحلیل گردش آهار ٍ داد 

 ِتحلیل هذل ارزیاتی ٍضعیت هَجَد چرخ 

 افراد درگیر در چرخِ تعییي هیساى تَاًایی کارگرٍُ اجرای پرٍشُ در ایجاد تغییرات ٍ آهَزش 

 ِی هطلَب تر اساس تَاًوٌذی تغییرات ٍ هذل ارزیاتی ٍضعیت چرخِ ی هذل گردش دادُ ارائ 

 ِّای هذل ارزیاتی ی راّکار جْت ارتقاء شاخص ارائ 

 ِتٌظین ًیرٍّا در هراحل هختلف چرخِ تر اساس هذل ارزیاتی چرخ 

 سازی راهکارها پیاده :4گام

                                                           
1
 تاشذ. هی« در طرح هَرد تررسی یهای داده گروهّای هرتثط تا  دادُ» ،«ّای هرتثط دادُ»در  ایي ًَشتار هٌظَر از  

2
 تاشذ. هی« در طرح د تررسیهَر یهای داده گروههرتثط تا آهارّای » ،«آهارّای هرتثط»در  ایي ًَشتار هٌظَر از  



 ِسازی راّکارّا درگیر جْت پیادُای از افراد  تشکیل کویت 

 آهَزش پرسٌل تا استفادُ از ًیرٍّای سازهاى 


