کارگاه آموزشی
تربیت ارزیاب _ ویرایش)ATW(1400

ATW

و اعطای گواهینامه حرفهای تعالی سازمانی

هدف کارگاه آموزشی:
o

هدف این کارگاه آموزشی ،انتقال دانش و مهارت ارزیابی و همچنین پرورش متخصصانی است که بتوانند در حوزههای تعالی
سازمانی و کیفیت به فعالیت بپردازند.

محتوا:
o

مروری بر مفاهیم بنیادین ،معیارها و منطق ارزیابی

o

تشریح فرایند ارزیابی

o

شناسایی و تحلیل اطالعات کلیدی

o

شناسایی نقاط قوت ،زمینههای قابل بهبود و موضوعات قابل بررسی در بازدید از محل

o

تشریح ماتریس امتیازدهی

o

شرح فرایند اجماع و بازدید از محل

o

چگونگی تدوین گزارش بازخورد

o

انجام کارهای گروهی و عملی

مخاطبان دوره:
o

مدیران و کارشناسان در بخشهای مختلف سازمانهای مختلف ،ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی

زمان برگزاری 4 :و  5خرداد ماه 1400

مدت کارگاه 2 :نیم روز ازساعت  9الی  -13به مدت  8ساعت

شهریه ثبتنام کارگاه مجازی 5،668،000  :ریال
o

پیشنیاز این دوره ،کارگاه آموزشی تشریح مدل تعالی سازمانی ویرایش  (ETW ( 1400است.

o

در شهریه کارگاه ،هزینه صدور گواهینامه به همراه  %9مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است.

o

دوره بهصورت مجازی برگزار میشود.

o

برگزاری این دوره در محل شرکتها هم امکانپذیر است.

o

ثبت نام و واریز وجه قبل از دوره انجام شود.

o

عالقمندان میتوانند جهت حضور در برنامه آموزشی فوق ،شهریه را به شماره حساب 2021800013151

بانک سپه

شعبه پارک ملت شماره شبا ) ( IR 960150000002021800013151بهنام سازمان مدیریت صنعتی واریز و
رسید آن را به همراه نامه ثبتنام از طرف شرکت ،شامل نام ،نام خانوادگی و نام دوره به نمابر  88604211ارسال نمایند.
o

به دلیل محدودیت در ظرفیت کارگاه ،اولویت با کسانی است که زودتر ثبتنام کنند.

محل برگزاری:


تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،خیابان ایران شنا سی ،خیابان دوم ،خیابان نهم ،پالک  ،6ساختمان

شماره 2

صنعتی (کارگاه بهصورت مجازی برگزار میشود).

اطالعات تماس:


تلفن :



نمابر:



ایمیل - IRANAWARD@IMI.ir - info@iranaward.org :سایت اینترنتیexcellence.imi.ir :



88604331

(مستقیم)

-

88604222

(داخلی )4252

88604211

شبکه های اجتماعی ir.linkedin.com/in/iranaward :

Instagram: excellence.iranaward

سازمان مدیریت

