متخ
ی
تق
ن
ل
ن
ل
بس
ح
گ
ص
ی
ه
ت
ت
ا
رپورش صان عا ی سازما ی و اعطای و ناهماهی رهفای عا ی سازما ی – و م ات تان 8931
یکی از رسالتهاي مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی  ،پرورش و ارتقاي دانش متخصصان تعالی در سازمانهاست.
به همين منظور درفصل تابستان سال  8931برگزاري دورههاي تخصصی و اعطاي گواهينامههاي حرفهاي تعالی سازمانی به قرار زیر به اجرا درمی آید:
سطح

هدف و مخاطب
 هدف از این کارگاه ،آشنایی فراگيران با مدل تعالی

کارگاه متخصص
تعالی سازمانی  -سطح 8
OEP-1

سازمانی و کلياتی از خودارزیابی است.
 مخاطب دوره همه مدیران و کارشناسان در بخشهاي
مختلف سازمان هستند.

اظهارنامه بر اساس الگوي تعالی سازمانی است.

تعالی سازمانی  -سطح 0
OEP-2

 مخاطب دوره عمدتا افراد عالقمند به ارزیابی و
مدیران و کارشناسان در واحدهاي تعالی سازمانی و
کيفيت هستند.

گواهينامه متخصص
تعالی سازمانی  -سطح 9
OEP-3

دوره

در تابستان 8931

با احتساب ارزش افزوده

 ارزشها و مفاهيم بنيادین تعالی سازمانی
 تشریح معيارهاي الگوي تعالی سازمانی
 کلياتی از منطق ارزیابی

 کلياتی از روشهاي خودارزیابی

02

 80و  89تير 31

3.383.222

ساعت

 09و 02مرداد 31

ریال

 کارگاههاي تخصصی و آزمون

 هدف از این کارگاه ،آشنایی با نحوه ارزیابی و تدوین

کارگاه متخصص

سرفصل کارگاه آموزشی مربوطه

مدت

زمانهاي برگزاري

شهریه سال 31

عالقمندان به ارزیابی
در جایزه ملّی تعالی سازمانی

 مرور اجمالی بر معيارهاي الگوي تعالی سازمانی
 فرایند ارزیابی تعالی سازمانی در سازمان
 تشریح منطق ارزیابی و نحوه امتيازدهی


آشنایی با اصول

تدوین اظهارنامه تعالی (دو روش  10و )+32

02

 02و  01تير 31

3.383.222

ساعت

2و 1شهریور31

ریال

 کارگاه هاي تخصصی و آزمون

 آموزش و شبيهسازي ارزیابیهاي جایزه ملّی
 مهارت هاي ارتباطی ارزیابان جایزه ملّی
 کار قبل از دوره ،کارگاه ،آزمون و مصاحبه

02

 3و  82مرداد 31

82.184.222

ساعت

 01و  01شهریور 31

ریال

 حضور مستقيم در کارگاههاي آموزشی مرتبط با هر سطح (بدون طی دورههاي سطوح قبل) به این شرط امکانپذیر است که مدرک دورههاي آموزشی معادل (براي دورههاي
پيشنياز) به همراه رزومه براي مرکز تعالی سازمانی ارسال شود و در صورت تایيد مدارک ،فراگير امکان ثبت نام در کارگاه مورد نظر را خواهد داشت.
 برگزاري دوره هاي سطح  8و سطح  0در محل شرکت ها نيز امکان پذیر است.
 در شهریه برنامه ها ،هزینه صدور گواهی به همراه  %3ماليات بر ارزش افزوده سال  8931لحاظ شده است.
عالقمندان بایستی جهت حضور در این برنامه ها ،با تماس و هماهنگی قبلی ،شهریه خود را قبل از برگزاري کارگاه به حساب جاري شماره  0208122289848نزد بانك سپه
شعبه پارک ملت به نام سازمان مدیریت صنعتی (شماره شبا  )IR 322842222220208122289848واریز و رسيد آن را به همراه نامه ثبت نام از طرف سازمان متبوع خود،
شامل نام ،نامخانوادگی ،کد ملّی ،شماره شناسنامه ،نام پدر ،تلفن همراه و سمت فرد یا افراد شرکتکننده ،به نمابر  1 1 2 2 2 0 8 8ارسال نمایند.
آدرس  :تهران ،خيابان شيخ بهایی جنوبی ،خيابان ایران شناسی ،خيابان دوم ،خيابان نهم ،پالک 2
تلفن ( 1 1 2 2 2 9 9 8 :خط مستقيم) و ( 1 1 2 2 2 0 0 0داخلی  - )2040نمابر:
Instagram: excellence.iranaward
ir.linkedin.com/in/iranaward

http://excellence.imi.ir

11222088
info@IRANAWARD.org

