توراهي تعالي سال9318
Excellence Tours

مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی در پی برگزاري  201تور تعالی در سازمانهاي برتر کشور طی دوازده سال گذشته و استقبال مدیران و کارشناسان
سازمانهاي ایرانی از این برنامهها ،درصدد است در سال  2318نیز تورهاي تعالی را برگزار نماید.
به اشتراك گذاردن دانش و تجربه سازمانی یكی از نشانههاي بلوغ و تعالی سازمانهاست و این تورها با فراهم آوردن امكان بازدیدهاي دورهاي از سازمانهاي
برتر ایرانی ،فضایی جهت تبادل تجربهها و ارتقاي سطح یادگیري و فرهنگ تعالی را براي مدیران و کارشناسان عالقمند به نظامهاي مدیریتی فراهم آورده است.
این امر از طریق تسهیل ارتباطات با سازمانهاي سرآمد کشور که پیشرفت قابل توجهی در مسیر تعالی داشتهاند ،امكانپذیر شده است.در این برنامهها سازمان
با معرفی تفصیلی تجربه کسب شده ،ضمن به اشتراك گذاردن آموختههاي علمی و تجربیات خود در زمینه مورد بحث ،از پیشنهادهاي سازنده صاحبنظران و
عالقمندان آن حوزه برخوردار خواهد شد.

شرکت منتخب

برنامه تورهاي تعالی :

موضوع تور تعالی

زمان برگزاري

 معرفی اجمالی شرکت
 بازدید از شرکت و خطوط

2

تولید آن به منظور درك

شرکت مهندسی و ساخت توربین
مپنا(توگا)(فردیس کرج)

فضاي کلی سازمان
 ارائه تجربه موفق

1

پیرامون موضوع مورد
نظر

3

 بازدید از سوابق،

شرکت پمپیران (تبریز)
شرکت مهندسی و ساخت پره توربین
مپنا(پرتو)(فردیس کرج)

مدیریت تجربه مشتریان ()CEM
سیستم یكپارچه اطالعاتی و عملیاتی
در شرکت پمپیران

چهارشنبه18/00/20

چهارشنبه 18/00/14

بخش بندي تامین کنندگان با
استفاده از متد Inventory
Classification

چهارشنبه 18/08/11

پیوند استراتژي به عملیات

چهارشنبه 18/01/00

مشاهده مستندات و
4

مراحل اجرایی شكلگیري

شرکت فوالد خوزستان (اهواز)

تجربه
 پرسش و پاسخ

5

شرکتکنندگان با

شرکت گروه مپنا (تهران)

دانش و فناوري در مپنا چگونه
مدیریت می شود؟

سه شنبه 18/01/10

مدیران و کارشناسان
شرکت

0

شایستگی ها در مگا موتور

 با توجه به ماهیت برنامهها و با هدف افزایش اثربخشی آنها ،تعداد شرکت کنندگان هر تور محدود

هزینه حضور
با  %1مالیات بر ارزش افزوده
 1/500/000ریال

شرکت مگا موتور(کرج)

استقرار مدیریت عملكرد مبتنی بر

چهارشنبه 18/20/22

است و حضور در تور بر اساس اولویت ثبت نام می باشد.
 مدت هر کدام از برنامههاي فوق از ساعت  8 : 3 0الی  2 0 : 0 0و در محل شرکت میباشد.
 تامین هزینه ایاب و ذهاب و اقامت بر عهده شرکت کنندگان خواهد بود.

عالقمندان می توانند جهت حضور در این تورها ،با هماهنگی قبلی شهریه خود را قبل از برگزاري به حساب جاري شماره
1012800023252نزد بانك سپه شعبه پارك ملت به نام سازمان مدیریت صنعتی (شماره شبا )IR100250000001012800023252
واریز و رسید آن را به همراه نامه ثبت نام از طرف سازمان متبوع خود ،شامل نام ،نام خانوادگی ،کد ملّی ،شماره شناسنامه ،نام پدر ،تلفن
همراه و سمت فرد یا افراد شرکتکننده ،به نمابر  8 8 0 0 4 1 2 2ارسال نمایند.

آدرس  :تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،خیابان ایران شناسی ،خیابان دوم ،خیابان نهم ،ص پ 24315141
تلفن ( 8 8 0 0 4 3 3 2 :خط مستقیم) و  8 8 0 0 4 1 1 1داخلی 4151
نمابر:
e-mail: i r a n a w a r d @ i m i . i r

88004122
website: I R A N A W A R D . i m i . i r

