مرکز تعالی سازمانی سازمان مديريت صنعتی برگزار می کند:

هماندیشی چشمانداز تعالی سازمانی از صنایع مادر تا کسبوکارهای نوین
با تمرکز بر صنعت فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی
همراه با ارائه تجربه الگوی پیاده سازی تعالی سازمانی

محورهاي مورد بحث:

با سخنرانی آقايان

 رویکردهای انقالب صنعتی چهارم و جامعه پنجم

سازمان مديريت صنعتی:
دکترابوالفضل کیانی بختیاري /مدير عامل

 دالیل و اهداف بهرهگيری از الگوی تعالی سازمانی
 جایگاه و تاثير مدل تعالی سازمانی در شرکتهای فناوری
اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات:
دکترسید ستار هاشمی/معاون فناوري و نوآوري
شرکت فوالد مبارکه:

 چرا تعالی؟ چرا ارزیابی؟ چرا جایزه؟
 نکات مهمی که بنگاهها و سازمانهای حوزه  ICTدر تعالی

سازمانی باید مورد توجه قرار دهند



شرکت تجارت الکترونيک ارتباط فردا

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا:
دکترمهدي اسماعیلی رخ /معاون طرح و برنامه  ،عضو

 درس آموختههای استقرار الگوی تعالی سازمانی در:
شرکت فوالد مبارکه

دکتر محمد ناظمی هرندي /مديرتعالی

کمیته علمی جايزه ملی تعالی سازمانی
سازمان مديريت صنعتی:

 تبادل نظر در خصوص ساز و کار توسعه مدل تعالی سازمانی در
صنعت فناوری اطالعات و تجارت الکترونيکی

دکتر سیدعلیرضا شجاعی /مديرمرکز تعالی سازمانی ،
نايب رئیس انجمن مهندسی صنايع ايران

زمان برگزاري :دوشنبه  8مهر  1398از ساعت  14تا 18
شرايط حضور:

• امکان حضور براي مديران و کارشناسان شرکت هاي مرتبط با موضوع در حوزه فناوري اطالعات ( ،)ITتجارت الکترونیکی،
فینتک ،ICT ،مخابراتی ،استارتاپ ها و شرکت هاي دانش بنیان ،ارزيابان و ارزيابان ارشد و اعضاي ارکان جايزه به صورت رايگان
فراهم است( .ثبت نام و اعالم حضور از طريق ايمیل ) iranaward@imi.ir
• پرداخت شهريه ثبت نام براي ساير عالقمندان به میزان  1.962.000ريال ( %9مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است).
• خواهشمند است حضور قطعی افراد شرکت کننده از طريق شماره تماس  88604331به مرکز تعالی اطالع داده شود.
• عالقمندان میتوانند جهت حضور در برنامه هم انديشی فوق ،نامه ثبت نام از طرف شرکت (شامل نام،نام خانوادگی و نام برنامه) را به نمابر
 88604211ارسال 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

Excellence.imi.ir

IRANAWARD.imi.ir

