آخرین ربانهم اهی آموزشی مرکز تعالی سازمانی رد سال9318
از رقبای خود جا نمانید .به شرکتهای سرآمد بپیوندید.
به اشتراك گذاردن دانش و تجربه سازماني يكي از نشانههاي بلوغ و تعالي سازمانهاست و اين تورها با فراهم آوردن امكان بازديدهاي دورهاي از سازمانهاي
برتر ايراني ،فضايي جهت تبادل تجربهها و ارتقاي سطح يادگيري و فرهنگ تعالي را براي مديران و كارشناسان عالقمند به نظامهاي مديريتي فراهم آورده است.
مركز تعالي سازماني سازمان مديريت صنعتي در پي برگزاري بالغ بر  022دوره آموزشي و تور تعالي در سازمانهاي برتر كشور طي دوازده سال گذشته و استقبال
مديران و كارشناسان سازمانهاي ايراني از اين برنامهها ،آخرين برنامه هاي آموزشي و تورهاي تعالي ماه هاي پاياني سال  9318را به شرح ذيل اعالم مي نمايد:

شركت منتخب

برنامه تورهاي تعالي :
 معرفي اجمالي شركت

9

 بازديد از شركت و خطوط
توليد آن به منظور درك

0

شركت مهندسي و ساخت توربين
مپنا(توگا)(فرديس كرج) برگزار شد
شركت پمپيران (تبريز) برگزار شد

موضوع تور تعالي
مديريت تجربه مشتريان ()CEM
سيستم يكپارچه اطالعاتي و عملياتي
در شركت پمپيران

فضاي كلي سازمان
 ارائه تجربه موفق پيرامون

3

موضوع مورد نظر
 بازديد از سوابق ،مشاهده

4

مستندات و مراحل اجرايي
شكلگيري تجربه

5

 پرسش و پاسخ
شركتكنندگان با مديران

0

و كارشناسان شركت

0

هزينه حضور در تورهاي تعالي
با  %1ماليات بر ارزش افزوده

 005200222ريال

چهارشنبه 18/20/04

شركت مهندسي و ساخت پره توربين

استفاده از متد Inventory
Classification

شركت فوالد خوزستان (اهواز)

پيوند استراتژي به عمليات

برگزار شد

دانش و فناوري در مپنا چگونه

تكميل ظرفيت

مديريت مي شود؟

شركت مگا موتور(كرج)

استقرار مديريت عملكرد مبتني بر

در حال ثبت نام

شايستگي ها در مگا موتور

شركت سايپا يدك

به كار گيري مدل  XPPدر مديريت

آغاز ثبت نام

استراتژيک و عملياتي سازمان

چهارشنبه 18/28/00

چهارشنبه 18/21/20
سه شنبه 18/21/00
چهارشنبه 18/92/05
دوشنبه 18/99/20

 با توجه به ماهيت برنامهها و با هدف افزايش اثربخشي آنها ،تعداد شركت كنندگان هر تور محدود
است و حضور در تور بر اساس اولويت ثبت نام مي باشد.
 مدت هر كدام از برنامههاي فوق از ساعت  8 : 3 2الي  9 0 : 2 2و در محل شركت ميباشد.
 تامين هزينه اياب و ذهاب و اقامت بر عهده شركت كنندگان خواهد بود.

كارگاه متخصص تعالي سازماني
سطح )OEP-0( 0
با  %1ماليات بر ارزش افزوده

 101910222ريال

چهارشنبه18/20/92

بخش بندي تامين كنندگان با

مپنا(پرتو)(فرديس كرج) برگزار شد

شركت گروه مپنا (تهران)

زمان برگزاري

 مرور اجمالي بر معيارهاي الگوي تعالي سازماني
 فرايند ارزيابي تعالي سازماني در سازمان
 تشريح منطق ارزيابي و نحوه امتيازدهي

 98و 91دي 18

 آشنايي با اصول تدوين اظهارنامه تعالي (دو روش  80و )+14

( 02ساعت)

 كارگاه هاي تخصصي و آزمون

حضور مستقيم در كارگاههاي آموزشي مرتبط با هر سطح (بدون طي دورههاي سطوح قبل) به اين شرط امكانپذير است كه مدرك
دورههاي آموزشي معادل (براي دورههاي پيشنياز) به همراه رزومه براي مركز تعالي سازماني ارسال شود و در صورت تاييد مدارك،
فراگير امكان ثبت نام در كارگاه مورد نظر را خواهد داشت.
 برگزاري دوره هاي سطح  9و سطح  0در محل شركت ها همچنان امكان پذير است.
عالقمندان ميتوانند جهت حضور در اين برنامهها ،با هماهنگي قبلي شهريه خود را قبل از برگزاري به حساب جاري شماره
0209822293959نزد بانک سپه شعبه پارك ملت به نام سازمان مديريت صنعتي (شماره شبا )IR102952222220209822293959
واريز و رسيد آن را به همراه نامه ثبت نام از طرف سازمان متبوع خود ،شامل نام ،نام خانوادگي ،كد ملّي ،شماره شناسنامه ،نام پدر ،تلفن
همراه و سمت فرد يا افراد شركتكننده ،به نمابر  8 8 0 2 4 0 9 9ارسال نمايند.
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