
زمان برگزاريمدت دورهدوره پيشنيازسرفصل كارگاه آموزشي مربوطههدف و مخاطبسطح
شهريه مجازي

با احتساب 9% ارزش 
افزوده

آشنايي با مدل تعالي سازماني -
 ويرايش 1400

(IEM)

• هدف از اين كارگاه، آشنايي فراگيران با مدل 
تعالي سازماني و كلياتي از خودارزيابي است. 
• مخاطب دوره همه مديران و كارشناسان در 

بخش هاي مختلف سازمان هستند.

• تاريخچه، مزايا و كاربردها
• تشريح مفاهيم بنيادين 

• آشنايي كلي با معيارها و زير معيارها
• آشنايي كلي  با منطق ارزيابي
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23 تير ماه 1400ساعت
(در حال ثبت نام)

3.270.000
ريال

تشريح مدل تعالي سازماني - 
ويرايش 1400

(ETW)

• هدف از اين كارگاه، تشريح كامل مدل 1400و 
منطق ارزيابي آن است.

• مخاطب دوره مديران و كارشناسان در 
بخش هاي مختلف سازمان هاي مختلف، ارزيابان 

جايزه ملي تعالي سازماني هستند.

• تاريخچه، مزايا و كاربردها
• آشنايي با جايزه ملي تعالي سازماني

• تشريح مفاهيم بنيادين
• تشريح ساختار كلي معيارها

• تشريح  نكات راهنما 
• تشريح منطق ارزيابي شامل عناصر و ويژگي ها 

• انجام كارهاي گروهي و عملي
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ساعت

3 و 6  و 10 و 13 مرداد ماه  
1400

(در حال ثبت نام)
11.336.000

ريال

تربيت ارزياب
(ATW)

• هدف اين كارگاه آموزشي، انتقال دانش و 
مهارت ارزيابي  و همچنين پرورش متخصصاني 

است كه بتوانند در حوزه هاي تعالي سازماني و 
كيفيت به فعاليت بپردازند.

• مخاطب دوره مديران و كارشناسان در 
بخش هاي مختلف سازمان هاي مختلف، ارزيابان 

جايزه ملي تعالي سازماني هستند.

• مروري بر مفاهيم بنيادين، معيارها و منطق ارزيابي
• تشريح فرايند ارزيابي

•  شناسايي و تحليل اطالعات كليدي
• شناسايي نقاط قوت، زمينه هاي قابل بهبود و موضوعات 

قابل بررسي در بازديد از محل
• تشريح ماتريس امتياز دهي

•  فرايند اجماع و بازديد از محل
• گزارش بازخورد

• انجام كارهاي گروهي و عملي

تشريح مدل تعالي 
سازماني - ويرايش 

1400
(ETW)

 8
ساعت

23 و 24  مرداد ماه 1400
5.668.000(در حال ثبت نام)

ريال

تان سال ١۴٠٠ ل  م  و      – ی     ی سازما عا ی  ای  نا  وا طای  ی  و ا ی سازما عا صان  ورش 
يكي از رسالت هاي مركز تعالي سازماني سازمان مديريت صنعتي ، پرورش و ارتقاي دانش متخصصان تعالي در سازمان هاست.

به همين منظور در فصل تابستان سال 1400 برگزاري دوره هاي تخصصي و اعطاي گواهينامه هاي حرفه اي تعالي سازماني  به قرار زير به اجرا درمي آيد:

* حضور مستقيم در كارگاه هاي آموزشي مرتبط با هر سطح بدون گذراندن دوره هاي پيشنياز امكان پذير نخواهد بود.

* برگزاري دوره ها  (به استثناي دوره كارگاه آموزشي تربيت ارزياب ويژه جايزه ملي تعالي سازماني - AATW) در محل شركت ها نيز امكان پذير است.



زمان برگزاريمدت دورهدوره پيشنيازسرفصل كارگاه آموزشي مربوطههدف و مخاطبسطح
شهريه مجازي

با احتساب 9% ارزش 
افزوده

كارگاه آموزشي تدوين 
اظهارنامه

(SWTW)

• هدف از اين كارگاه، آشنايي با نحوه ارزيابي و 
تدوين اظهارنامه بر اساس الگوي تعالي 

سازماني است.  
• مخاطب دوره عمدتا افراد عالقمند به ارزيابي و 

مديران و كارشناسان در واحدهاي تعالي 
سازماني و كيفيت هستند.

• مروري بر مفاهيم بنيادين،  معيارها و منطق ارزيابي
• تشريح فرايند جايزه ملي تعالي سازماني

• كاربردهاي اظهارنامه
• تشريح فرآيند تدوين اظهارنامه

• ويژگي هاي تيم تدوين اظهارنامه
• چگونگي جمع آوري اطالعات 

• نحوه نگارش اظهارنامه
• چگونگي تدوين جداول توانمند سازها و نتايج

• انجام كارهاي گروهي و عملي
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ساعت
6 و 9  تير ماه  1400

7.412.000(در حال ثبت نام)
ريال

كارگاه آموزشي خودارزيابي 
(STW)

• هدف از اين كارگاه، كسب آشنايي كلي با 
خودارزيابي در سازماني  است.

• مخاطب دوره همه مديران و كارشناسان در 
بخش هاي مختلف سازمان هستند كه دور هاي 

پيش نياز را گذرانده باشند.

• مروري بر مفاهيم بنيادين، معيارها و منطق ارزيابي
• تشريح فرايند خودارزيابي

• مزاياي خود ارزيابي 
• تشريح رويكردهاي خودارزيابي

• بكارگيري رويكرد خودارزيابي متناسب با بلوغ سازماني
• نحوه تدوين گزارش خودارزيابي
• انجام كارهاي گروهي و عملي

تربيت ارزياب
(ATW)

 8
ساعت

13 و 16 تير ماه  1400
7.412.000(در حال ثبت نام)

ريال

كارگاه آموزشي تربيت ارزياب 
ويژه جايزه ملي

(AATW )

• هدف اين كارگاه، تربيت ارزياب جهت 
همكاري در جايزه ملّي تعالي سازماني است لذا 
حاضران در دوره بايد شرايط الزم جهت حضور 

در اين كاركاه را داشته باشند و آزمون ها و 
مصاحبه هاي آن را موفق پشت سر بگذارند. 
• خاطب دوره همه مديران و كارشناسان در 

بخش هاي مختلف سازمان هستند كه دور هاي 
پيش نياز را گذرانده باشند.

• مروري بر مفاهيم بنيادين، معيارها و منطق ارزيابي
• تشريح فرآيند ارزيابي در جايزه ملي

• شايستگي هاي ارزيابان
• چگونگي انجام ارزيابي انفرادي

• توانايي شناسايي و تحليل اطالعات كليدي
• شناسايي نقاط تمركز ارزيابي

• تشريح فرايندهاي تركيب، اجماع و بازديد از محل
• تكنيك هاي مصاحبه و ارتباط موثر
•  چگونگي هدايت گروه هاي تمركز

• نكات مهم در تدوين گزارش بازخورد
• كاركاه هاي آموزشي، مصاحبه، ايفاي نقش و آزمون

تربيت ارزياب
(ATW)

16
ساعت

14 و 17 و 21 و 24 شهريور 
ماه  1400

(در حال ثبت نام)
14.824.000

ريال

عالقمندان بايستی جھت حضور در اين برنامه ھا، با تماس و ھماھنگي قبلي، شھريه خود را قبل از برگزاري کارگاه به حساب جاري شماره 2021800013151 نزد بانك سپه 
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تان سال١۴٠٠ ل   م  و      – ی     ی سازما عا ی  ای  نا  وا طای  ی  و ا ی سازما عا صان  ورش 
يكي از رسالت هاي مركز تعالي سازماني سازمان مديريت صنعتي ، پرورش و ارتقاي دانش متخصصان تعالي در سازمان هاست.

به همين منظور در فصل تابستان سال 1400 برگزاري دوره هاي تخصصي و اعطاي گواهينامه هاي حرفه اي تعالي سازماني  به قرار زير به اجرا درمي آيد:


