
 کاربردی کشور در حوزه تعالی سازمانی-ترین رویداد علمیمهم

 کاربردی تعالی سازمانی-کنفرانس علمی
 ها برای رونق تولیدبا محوریت مهندسی تعالی در سازمان                          

 تهران  -8931ماه  اسفند  6
 ، از سوي مرکز تعالی سازمانیدیرونق تول يها برادر سازمان یتعال یمهندس تیا محورب یسازمان یتعال يکاربرد-یکنفرانس علمنظر به برگزاري       

انجمن مهندسی و ایران شکده مهندسی صنایع داشگاه علم و صنعت ندانشکده مدیریت دانشگاه تهران، داسازمان مدیریت صنعتی با پشتیبانی علمی 
اي، مدیران، مشاوران، کارشناسان، دانشجویان و حرفهن، استادان، فرهیختگان، دست اندرکاراناز عموم صاحبنظرا،  8931ماه اسفند   6در  ایران صنایع

خود را ارسال  هايو تجربه هانموده و مقالهزیر با این کنفرانس همکاري  محورهايتعالی سازمانی دعوت می شود که در چارچوب  شعالقمندان گستر
 نمایند.

 

 محورهاي کنفرانس 

 هاي کنفرانسبرنامه 

  
 ؛حبنظران برجسته داخلیهای صاارایه مقاله و سخنرانی 

 ؛تعالی سازمانیدر حوزه  های داخلیجارب بنگاهارایه ت 

 ؛افزایی در حوزه تعالی سازمانیهای آموزشی و توانبرگزاری کارگاه 

 ؛ی متخصصان و مدیران ارشد سازمان ها و بنگاه های اقتصادیاندیشبرگزاری میزگردهای هم 

  هم اندیشی پیرامون مدلEFQM 2020   ؛ 0011و الگوی تعالی سازمانی 

 جوایز تعالی آموزی ارزیابان ارشدنشست هم. 

 
 
 

 
 
 
 

 

  www.excellence.imi.irبراي اطالع از دستورالعمل تهیه و تنظیم مقاالت و شرایط ثبت نام به وب سایت 
 مکاتبه نمایید. oeconf@imi.irیا به آدرس الکترونیکی   مراجعه و

 

 دبیرخانه دائمی کنفرانس: 

، 4سازمان مدیریت صنعتی، طبقه  6پالك تهران، خ شیخ بهایی جنوبی،  شهرك والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم 

  11644888: نمابر  4828 داخلی  11644888تماس شمارهتلفن :   مرکزتعالی سازمانی

 اسخگویی و شفافیتاخالق مداری، پ 

 ارزش افزایی برای مشتریان 

 ایجاد مشارکتهای اثربخش 

 های اجتماعی به مسئولیت پای بندی 

 تاب آوری و کسب نتایج پایدار 

 توسعه قابلیتهای درون سازمان 

 

 چابکی نظام ها و فرایندهای سازمانی 

 و الهام بخش شیدوراند یرهبر 

 موفقیت از طریق سرمایه های انسانی 

 ،بهبود و نوآوری در مسیر تعالی یادگیری 

 رهبری و تعالی سازمانی 

 استراتژی 

 کارکنان 

 نتایج سازمانی تعالی سازمانی 

 تعالی سازمانی و فضای کسب و کار 

 نتایج پایدار، آینده پایدار 

 توسعه قابلیت 

 رهبری سازمانی برای تعالی در محیط ناپایدار 

 ساخت و تولید،  هایتعالی سازمانی در بخش
 خدمات،  عمومی، سالمت و آموزش

 جدول زمانبندی دریافت، بررسی و اعالم نتایج مقاالت
 10/00/0931 آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت

 01/00/0931 تایج مقاالتاعالم ن
 91/00/0931 ثبت نام

و  فراخوان مقاله

 

 دانشکده مهندسی صنایع

 

 دانشکده مدیریت

 

نانجمن مهندسی صنایع ایرا  

با محوریت 

 تعالی در سازمانها

mailto:oeconf@imi.ir

