مرکز تعالی سازمانی سازمان مديريت صنعتی برگزار می کند:

هم اندیشی تعالی سازمانی در بخش خدمات
همراه با ارائه تجربه الگوی پیاده سازی تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان

محورهاي مورد بحث:

با سخنرانی آقايان

 ويژگيهاي خاص بخش خدمات عمومي

نماينده سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

 داليل و اهداف بهره گيري از الگوي تعالي سازماني

نماينده شهرداري تهران

 جايگاه و تاثير بهره گيري از الگوي تعالي سازماني

شهرداري اصفهان  :علیرضا صادقیان  /معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه

در خدمات عمومي

انسانی و مدير تعالی  -مرتضی نصوحی /مدير آموزش ،تشکیالت و بهبود

 چرا تعالي؟ چرا ارزيابي؟ چرا جايزه؟

روشها -محمد حیدري بهبهانی /ارزياب ارشد جايزه و مشاور

 درس آموخته هاي استقرارالگوي تعالي سازماني در

شهرداري منطقه  22تهران:محمد فرهادي/ارزياب ارشد جايزه منابع
انسانی -علی کرمی پور/مدير منابع انسانی

شهرداري اصفهان
 درس آموخته هاي تعالي منابع انساني در شهرداري

سید مسعود همايونفر /عضو کمیته علمی و داوري جايزه ملی تعالی
سازمانی

منطقه  22تهران

سیدعلیرضا شجاعی /مدير مرکز تعالی سازمانی سازمان مديريت صنعتی

 پروژه هاي بهبود در حوزه مديريت شهري

زمان برگزاري :سه شنبه  28خرداد 1398

و نايب رئیس انجمن مهندسی صنايع ايران

از ساعت  14تا 18

شرايط حضور:

•پرداخت شهريه ثبت نام به میزان  1.962.000ريال ( %9مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است).
•امکان حضور براي مديران و کارشناسان مرتبط با موضوع در شهرداري هاي کشور ،ارزيابان و ارزيابان ارشد و اعضاي ارکان جايزه
به صورت رايگان فراهم است.


خواهشمند است حضور قطعی افراد شرکت کننده از طريق شماره تماس  88604331به مرکز تعالی اطالع داده شود.
•عالقمندان می توانند جهت حضور در برنامه آموزشی فوق ،شهريه را به شماره حساب  2021800013151بانک سپه شعبه پارک ملت شماره شبا
 ، IR 960150000002021800013151واريز و رسید آن را به همراه نامه ثبت نام از طرف شرکت ،شامل نام،نام خانوادگی و نام دوره به نمابر 88604211
ارسال نمايند.

محل برگزاری :تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،خیابان ایرانشناسی ،خیابان دوم ،خیابان نهم ،جنب مسجد ثاراهلل ،ساختمان

شماره  2سازمان مدیریت صنعتی (مرکز تعالی سازمانی)
اطالعات تماس:


تلفن :



نمابر:



شبکه های اجتماعی:

( 8 8 6 0 4 3 3 1مستقیم)
88604211

( 8 8 6 0 4 2 2 2داخلی )4252

-

ایمیلiranaward@imi.ir :

 Instagram: @Iranawardو

ir.linkedin.com/in/Iranaward
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