کارگاه آموزشی
پرورش متخصص تعالی سازمانی  -سطح (OEP-3) 3
و قرار گرفتن در فهرست ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی

هدف کارگاه آموزشی :هدف این کارگاه ،تربیت ارزیاب جهت همکاری در جایزه ملّی تعالی سازمانی است لذا حاضران در
دوره باید شرایط الزم جهت حضور در این کارکاه را داشته باشند و آزمون ها و مصاحبه های آن را موفق پشت سر
بگذارند.

محتوا:

مهارت های ارتباطی ارزیابان جایزه ملّی ؛

آموزش و شبیهسازی ارزیابیهای جایزه ملّی؛
کار قبل از دوره ،کارگاه ،آزمون و مصاحبه

زمان برگزاری:

 21و  22شهریورماه 1397

شهریه ثبت نام :

12.535.900ریال



مدت کارگاه :

 2روز ( 20ساعت)

در شهریه برنامه ها ،هزینه صدور گواهی به همراه  %9مالیات بر ارزش افزوده سال  1396لحاظ شده است.

شرایط حضور در کارگاه


طی کردن دوره های آموزشی سطح (OEP-1) 1

و سطح  ) OEP-2 ( 2تعالی سازمانی

حضور مستقیم در کارگاه آموزشی فوق (بدون طی دورههای سطوح قبل) به این شرط امکانپذیر است که مدرک دورههای
آموزشی معادل (برای دورههای پیشنیاز) به همراه رزومه برای مرکز تعالی سازمانی ارسال شود و در صورت تایید مدارک،
فراگیر امکان ثبت نام در کارگاه مورد نظر را خواهد داشت.



براساس رویه ها و الزامات مرکز تعالی سازمانی ،فرض بر این است که ثبت نام کنندگان ،شرایط الزم برای
حضور در این کارگاه را کامال دارا هستن د .حداقل این شرایط تسلط بر الگوی تعالی سازمانی ،انواع اظهارنامه و
بویژه تسلط بر نحوه ارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی است.



الزم به تاکید است که در غیراینصورت حضور در کارگاه آموزشی سطح  3به هیچ وجه توصیه نمیشود؛ چرا که
باعث ناهمگونی در سطح دانش فراگیران دوره شده و همچنین امکان قبولی و دریافت گواهینامه مربوطه نیز
بسیار کم خواهد بود.

ثبت نام و واریز وجه


عالقمندان میتوانند جهت حضور در برنامه آموزشی فوق ،شهریه را به شماره حساب 2021800013151
بانک سپه شعبه پارک ملت شماره شبا به نام سازمان مدیریت صنعتی )96015000002021800013151
 ،( IRواریز و رسید آن را به همراه نامه ثبت نام از طرف شرکت ،شامل نام ،نام خانوادگی و نام دوره به نمابر
88604211ارسال نمایند..



بدلیل محدودیت در ظرفیت دوره های سال  97؛ اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.



فراگیران بایستی با مراجعه به سایت  www.IRANAWARD.imi.irفرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.

محل برگزاری:

تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،خیابان ایرانشناسی ،خیابان دوم ،خیابان نهم ،جنب مسجد ثاراهلل،
ساختمان شماره  2سازمان مدیریت صنعتی (مرکز مطالعات بهرهوری و منابع انسانی)

اطالعات تماس:

تلفن ( 8 8 6 0 4 3 3 1 :مستقیم)

-

نمابر:

88604211

سایت اینترنتی:

www.iranaward.imi.ir

-

( 8 8 6 0 4 2 2 2داخلی )4252
ایمیل:

iranaward@mi.ir

www.IRANAWARD.org

