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 ١٣٩٩سال   ���ز��ل �قو�م       –     یسازما�  ی�عا�  یا�� ی�نا�ی �وا�  یا�طا و  یسازما�  ی�ورش ���صصان �عا�  

 

 هاست.سازماندر تعالی متخصصان دانش  يارتقاو پرورش  مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی ،هاي از رسالتیکی 

 :می آیدبه اجرا دربه قرار زیر   یسازمان یتعال ياحرفه يهانامهیگواه ياعطاهاي تخصصی و برگزاري دوره 1399سال  پاییزفصل  دربه همین منظور 
  

 

 شهریه برگزاريهاي زمان مدت دوره سرفصل کارگاه آموزشی مربوطه مخاطب هدف و  سطح
 ارزش افزوده %9  ببا احتسا

 مجازي شهریه
 ارزش افزوده %9با احتساب 

 متخصص کارگاه
 -تعالی سازمانی 

 1سطح 
OEP-1 

هدف از این کارگاه، آشنایی فراگیران با مدل  •
 تعالی سازمانی و کلیاتی از خودارزیابی است. 

مخاطب دوره همه مدیران و کارشناسان در  •
 هستند. سازمانهاي مختلف بخش

 تعالی سازمانی نیادیبن میمفاهها و ارزش •
 یسازمان یتعال يالگوتشریح معیارهاي  •
 ارزیابی منطق کلیاتی از  •
 ارزیابیهاي خودروشکلیاتی از  •
 هاي تخصصی و آزمونکارگاه •

20  
 ساعت

 99 ماه  آذر 6و  5
 نام)(در حال ثبت

11,990,000 
 الیر

9,810,000 
 الیر

 متخصص کارگاه
 -تعالی سازمانی 

 2سطح 
OEP-2 

هدف از این کارگاه، آشنایی با نحوه ارزیابی و  •
تدوین اظهارنامه بر اساس الگوي تعالی 

 سازمانی است.  
مخاطب دوره عمدتا افراد عالقمند به ارزیابی  •

 یتعالدر واحدهاي  کارشناسانو مدیران و 
 ی و کیفیت هستند.سازمان

 تعالی سازمانی مرور اجمالی  بر معیارهاي الگوي •
 در سازمان فرایند ارزیابی تعالی سازمانی •
 تشریح منطق ارزیابی و نحوه امتیازدهی •
 +)94و  82(دو روش تدوین اظهارنامه تعالی  آشنایی با اصول •

 کارگاه هاي تخصصی و آزمون •

20  
 ساعت

 99ماه  مهر 10و  9
 نام)(در حال ثبت

11,990,000 
 الیر

9,810,000 
 الیر

 متخصصگواهینامه 
 -تعالی سازمانی 

 3سطح 
OEP-3 

 یابیارزعالقمندان به 
 یسازمان یتعال یملّ زهیجا در

 هاي جایزه ملّیسازي ارزیابیآموزش و شبیه •
 مهارت هاي ارتباطی ارزیابان جایزه ملّی •
 کار قبل از دوره، کارگاه، آزمون و مصاحبه •

20 
 ساعت

 99ماه  آبان 8و  7
 نام)(در حال ثبت

17,440,000 
 - ریال

به همراه رزومه براي مرکز تعالی  )یازنهاي پیشبراي دوره(معادل  یآموزشهاي دورهمدرك که  است ریپذامکانبه این شرط ) سطوح قبل يهادوره یمرتبط با هر سطح (بدون ط یآموزش يهاکارگاهدر  میحضور مستق
 .را خواهد داشتکارگاه مورد نظر امکان ثبت نام در  ریفراگ ،مدارك دییدر صورت تاو  سازمانی ارسال شود

 پذیر است.امکان نیزها در محل شرکت 2و  سطح  1برگزاري دوره هاي سطح  •
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