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معرفیمرکزهمایشهایعلمی

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

مقدمه

جهــان امــروز بــا ســرعت در حــال تحــول اســت و حركــت بــه ســوي تحــول و پيشــرفت بــه صــورت يــك خواســت
فــردي ،اجتماعــي ،ملــي و جهانــي در آمــده اســت .بــه هميــن دليــل ،حجــم فعاليتهــاي اقتصــادي ،فرهنگــي،
آموزشــي و پژوهشــي افزايــش بــي ســابقه اي يافتــه اســت .بــه مــوازات ايــن فعاليتهــا ،تمايــل بــه آمــوزش ،تبــادل
انديشــه و ارائــه يافتــه هــاي نويــن افزايــش يافتــه اســت .برگــزاري همايــش هــا در واقــع بســتري بــراي تبــادل
انديشــه ميــان صاحــب نظــران از يــك ســو و جامعــه از ســوي ديگــر و برخاســته از ضرورتــي اســت كــه ســازمان هــاي
كشــور بــا آن مواجــه انــد .رقابــت جهانــي و تجــارت رو بــه رشــد جهانــي فضايــي بــه شــدت رقابتــي بــراي تمــام
كســب و كارهــا در سراســر دنيــا ايجــاد نمــوده اســت .ســازمانها بــراي بقــا و حفــظ مزايــاي رقابتــي خــود نســبت بــه
رقبــاي داخلــي و خارجــي ،ناگزيــر از بهبــود عملكــرد و افزايــش كار آيــي و اثــر بخشــي خــود هســتند .امــا توفيــق
ســازمانها در انجــام ايــن امــور تنهــا بــا توســعه دانــش و مهــارت هــاي مديريتــي در بيــن اعضــاي ســازمان بــه ويــژه
مديــران ارشــد و ميانــي ميســر اســت.
كنفرانــس هــا مشــابه موتورهــاي تحــول ( )change enginهســتند كــه در بخــش هــاي مختلــف بــه عنــوان حلقــه
واســط بيــن متخصصــان ،محققــان و صنعــت گــران نقــش ايفــا مــي كننــد.
طراحــي و پيشــبرد كنفرانــس هــاي تخصصــي بــه عنــوان يكــي از ابزارهــاي كارآمــد آمــوزش همــواره در برنامــه هــاي
مرکــز جــاي داشــته و در طــي ســال هــاي گذشــته بيــش از  30كنفرانــس و ســمينار تخصصــي در حــوزه هــای
مختلــف علــوم و بــر اســاس ايجــاد شــبكه هــاي تخصصــي از اســاتيد ،دانشــگاهها ،انجمــن هــاي صنفــي و بنگاههــاي
اقتصــادي طراحــي و مديريــت شــده و عــاوه بــر مقاصــد خــاص هــر كنفرانــس ،بــه دنبــال اهــداف و رســالت هــاي
زيــر نیــز هســتيم.
توسعه شبكه متخصصين در حوزه های تخصصی علوم
ترويج مفاهيم و مباني نظري در حوزه های تخصصی
فراهم كردن فرصت هم آموزي و انتقال تجارب بين بنگاههاي اقتصادي
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معرفیمرکزهمایشهایعلمی

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

ماموریت مرکز

مشــاركت و تــاش در توســعه و ارتقــاء ســطح علــوم مختلــف در كشــور ،از طريــق عينيــت بخشــيدن بــه توســعه،
ترويــج و انتقــال تجــارب و مهــارت هــا

چشم انداز

مرکــز همایشــهای علمــی مرکــزی توســعه یافتــه ،بــرای پــرورش و فرهنــگ ســازی مفاهیــم بنیــادی و کاربــردی
علــوم مختلــف و انتقــال تجــارب برتــر در ایــران و جهــان بــه مدیــران ،کارشناســان و پژوهشــگران و بــا جایــگاه برتــر
علمــی و ترویجــی در ســطح کشــور اســت.

اهداف و برنامه ها

 -1اطالع رساني يافته هاي علمي و پژوهشي و ترويج آن در سطح مديران ،كارشناسان ،پژوهشگران و ...
 -2شناسايي خالء هاي علمی و تكنيكي در حوزه هاي مختلف علوم در سطح كشور
 -3تبــادل تجربيــات برتــر و ارزشــمند بيــن نخبــگان ،صاحبنظــران ،مديــران ،متخصصــان ،كارشناســان ،پژوهشــگران
ســازمانها و نهادهــاي دولتــي و غيــر دولتــي
 -4مشاركت در توسعه علمي و كاربردي كشور
 -5تعامل سازنده و موثر با دانشگاهها و مراكز علمي معتبر داخل و خارج كشور
 -6برخورداري از دانش روز براي پرورش و فرهنگ سازي مفاهيم كاربردي و بنيادي
 -7توســعه يافتگــي متناســب بــا مقتضيــات جامعــه و متكــي بــر اصــول علمــي بــا تاكيــد بــه نظــر خبــرگان و
صاحبنظــران
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معرفیمرکزهمایشهایعلمی

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سوابقاجراییمرکز

الف) برگزاری همایش ها و سمینارها تخصصی

 -1سیزده دوره همایش و هفت دوره جشنواره ملی نظام پیشنهادها
 -2دو دوره همایش بین المللی شهر الکترونیک
 -3چهار دوره همایش ملی مدیریت عملکرد
 -4دو دوره همایش ملی مدیریت فرآیندهای سازمانی
 -5دو دوره همایش ملی سرمایه گزاری مخاطره پذیر
 -6دو دوره همایش ملی غشاء و فرآیندهای غشایی
 -7دو دوره نمایشگاه و جشنواره آموزش ایران
 -8دو دوره نمایشگاه و جلوه های خود باوری
 -9هماش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت
 -10همایش ملی توسعه شایسته ساالری در سازمانها
 -11همایش ملی راهکارهای نوین تأمین نگهداشت ،انتقال و توزیع فرآورده های نفتی
 -12همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد  -شهرداری ساری
 -13همایش بین المللی برنامه ریزی و توسعه شهری -شهرداری تهران
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تربیتدبیرنظامپیشنهادها

هایعلمی
همایشهای
مرکزهمایش
مرکز
علمی
تهران
سازمانتهران
سازمان

ب) فعالیت های آموزشی :

برگزاری کارگاه ها ،سمینارها و دوره های آموزشی:

دوازده دوره کـارگـاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی نظام پیشنهادها
هشت دوره کارگاه آموزشی تـربیت دبـیر نظام پیشنهادها
چهار دوره کارگاه آموزشی نحوه استقرار نظام پیشنهادها
سه دوره کارگاه فنون خالقیت و ارائه پیشنهاد

برگزاری کارگاه های آمـوزشی در محل سازمان ها:

نه دوره کارگاه آمـوزشی تربیت ارزیـاب نظام پیشنهادها
شش دوره تربیت دبیر نظام پیشنهادها
سه دوره نحوی استقرار نظام پیشنهادها
چهار دوره الزامات نظام پیشنهادها
سه دوره رهبری خالق
دو دوره تفکر ناب
دو دوره بازاریابی اجتماعی با رویکرد ایده پردازی و نظام پیشنهادها

برخیازمخاطبینمرکز:

وزارت نیــرو ،وزارت نفــت ،شــرکت هــای زیــر مجموعــه ی مدیریــت منـــابع آب،توانیــر ،شــرکت ملــی گاز ایــران ،شــرکت
ملــی نفــت ایــران ،شــهرداری تهــران ،ســازمان تامیــن اجتماعــی ،بیمــه ایــران ،بیمــه دی ،بانــک تجــارت ،بانــک
مســکن ،بانــک ملــی ،بانــک کشــاورزی ،پســت بانــک ایــران ،شــرکت ایــران خــودرو ،شــرکت ســایپا ،شــرکت پــارس
خــودرو ،شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران و ســایر شــرکت هــای زیــر مجوعــه ی شــرکت فنــی مهندســی آب و
فاضــاب کشــور ،شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان ،شــرکت پاالیــش گاز هاشــمی نــژاد ،مجتمــع گاز پــارس جنوبــی،
شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز ،مجتمــع پــارس فجــر جم،شــرکت فــوالد خوزســتان ،شــرکت فــوالد اصفهــان ،شــرکت
مـدیـــریت تـــولید و بــرق نـــکا ،شــرکت بهــره بـــرداری نفت وگازگچســاران ،شــرکت بهره بـــرداری نفــت وگازآغاجاری،
شــرکت ملــی مناطـــق نفــت خیــز جنـــوب ،شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران ،شــرکت پاالیـــش گاز فجـــر جــم،
شــرکت مـــپنا پــارس ،شــرکت مـــپنا بویلــر ،شــرکت حفــاری شــمال ،شــرکت آریــا ساســول ،شــرکت فــوالد آلیــاژی
ایــران ،شــرکت فراســان ،شــرکت پتروشــیمی فجــر ،ســازمان منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی ویــژه انــرژی پــارس ،مرکــز
خدمــات حــوزه هــای علمیــه ،شــرکت نفیــس نــخ ،شــرکت ایــدم تبریــز ،شــرکت گلتــاش و ســایر ســازمان ها و شــرکت
هــای دولتــی و خصوصــی کشــور
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تقویم دوره های آموزشی 1396
مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

مقدمه
بخــش آمــوزش مرکــز همایــش هــای علمــی ســازمان جهــاد دانشــگاهي تهــران در راســتاي ارتقــا ســطح دان ـش،
نگــرش و مهــارت نيروهــاي تخصصــي ســازمانها و دســتگاههای اجرایــی بــراي توســعه كشــور ضمــن برخــورداري
از نيروهــاي متخصــص و نــوآور و بهرهگيــري از تــوان علمــي آنهــا فعاليــت مينمايــد .در ايــن مرکــز دورههــاي
آموزشــي در رشــتههاي گوناگــون ،بنــا بــه درخواســت و نيــاز فراگيــران و براســاس انجــام نيازســنجيهاي متعــدد
در ســطح جامعــه و ســازمانهاي متقاضــي طراحــي ،تدويــن و اجــرا مــی شــود.
چشم انداز
ارائه آموزشهاي تخصصي و حرفهاي مورد نياز براي توسعه منابع انساني دستگاه های اجرایی كشور
ارايــه خدمــات آموزشــي جامــع بــه ســازمانها و مراكــز دولتــي و غيــر دولتــي (شــامل نيازســنجي آموزشــي،
برنامهريــزي آموزشــي ،اجــرا و ارزيابــی)
اهداف و برنامه ها
طراحي و تدوين برنامهها و دورههاي آموزشي جديد
اجراي دورههاي آموزشي
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تربیتدبیرنظامپیشنهادها

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1كليات؛ آشنايي با نظام پيشنهادها :فلسفه و اهداف نظام پیشنهادها ،تاريخچه نظام پیشنهادها در ایران و
جهان فرآيندها ،عوامل موفقيت
 -2ارتباط نظام پيشنهادها با ساير نظامهاي مديريتي
 -3بسترسازی آموزشی و آموزش هاي مورد نياز در نظام پيشنهادها
 -4نحوه استقرار نظام پیشنهادها در سازمانها
 -5مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها در سازمانها
 -6چگونگی طراحی نظام پیشنهادها و تدوین آیین نامه در سازمانها
 -7تفاوتهای نظام پیشنهادهای سنتی با مدرن
 -8مطالعه موردی یک تجربه موفق نظام پیشنهادها در ایران و سایر کشورها
 -9رمز رونق و ماندگاري نظام پيشنهادها در سازمان
 -10آشنایی با نقش و جایگاه دبیرخانه در نظام پیشنهادها
 -11ويژگيهاي الزم براي دبيران نظام پيشنهادها
 -12مروري بر فعاليتهاي دبيرخانه پوياي نظام پيشنهادها :فعاليتهاي نظارتي ،فعاليتهاي انگيزشي ،آموزش و
فرهنگ سازي ،گزارش دهي و اطالع رساني ،عارضه یابی و بهبود ،برنامه ریزی و بهبود
 -13معرفي جايزه ملي نظام پيشنهادها
 -14نقش و جایگاه مديران در نظام پیشنهادها
 -15جایگاه سازمانی دبیرخانه نظام پیشنهادها
 -16آشنایی با تکنیکهای خالقیت و ایده یابی و نحوه کاربردی کردن آنها در نظام پیشنهادها
 -17تعیین شاخص های پیشنهادهای اثربخش
 -18طبقه بندی پیشنهادها در دو سطح عمومی و تخصصی

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره :نیمه دوم مرداد ماه 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر

www.scce.ir
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تقویم دوره های آموزشی 1396

تربیتارزیابجشنوارهملینظامپیشنهادها

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1آشنایی با نظام پیشنهادها :فلسفه و اهداف ،فرآیندها و عوامل موفقیت
 -2آشنایی با تکنیکهای خالقیت و ایده یا بی و نحوه کاربردی کردن در نظام پیشنهادها
 -3تعاریف و مفاهیم و مفهوم صحيح پيشنهاد و انواع آن مصادیق پیشنهاد و شناسایی آن
 -4چه موضوعاتي را میتوان و چه موضوعاتي را نميتوان بعنوان پيشنهاد طرح نمود
 -5تعیین شاخص های پیشنهادهای اثربخش
 -6طبقه بندی پیشنهادها در دو سطح عمومی و تخصصی
 -7چگونگی ارزیابی پیشنهادها
 -8چگونگی تعیین پاداش پیشنهاد دریافتی و نحوه پرداخت آن
 -9انواع شاخصهای مورد استفاده در ارزشیابی نظام پیشنهادها
 -10آشنایی با نقش و جایگاه ارزیابان در نظام پیشنهادها
 -11ويژگيهاي الزم براي ارزیابان نظام پيشنهادها
 -12تعریف مدل جشنواره ملی
 -13معیارها و زیر معیارهای مدل
 -14روشهای ارزیابی
 -15شیوه های امتیازدهی هرکدام از معیارها و زیر معیارها
 -16ویژگیهای ارزیابان جشنواره

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره :نیمه دوم مرداد ماه 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر

www.scce.ir
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تقویم دوره های آموزشی 1396

بررسیوارزیابیپیشنهاد

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1كليات؛ آشنايي با نظام پيشنهادها :فلسفه و اهداف نظام پیشنهادها ،تاريخچه نظام پیشنهادها در ایران و جهان
فرآيندها ،عوامل موفقيت
 -2آشنايي با قوانين ،مقررات ،تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با نظام پيشنهادها در هيأت دولت
 -3آشنايي با انواع تسهيالت مورد نظر و مزاياي مرتبط دولتي در نظام پيشنهادها
 -4آشنایی با تکنیکهای خالقیت و ایدهیابی و نحوه کاربردی کردن آنها در نظام پیشنهادها
 -5تعاریف و مفاهیم مرتبط با پیشنهاد
 -6چه موضوعاتی پیشنهاد هستند و کدام نیستند؟
 -7تعیین شاخص های پیشنهادهای اثربخش
 -8طبقه بندی پیشنهادها در دو سطح عمومی و تخصصی
 -9چگونگی ارزیابی پیشنهادها
 -10انواع شاخصهای مورد استفاده در ارزشیابی نظام پیشنهادها
 -11چگونگی تعیین پاداش پیشنهاد دریافتی و نحوه پرداخت آن

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم مرداد ماه 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر

www.scce.ir
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تقویم دوره های آموزشی 1396

فنونخالقیتوارائهپیشنهاد

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1مفاهیم پایه ای خالقیت (تعریف،تاریخچه دانش خالقیت ،ذاتی یا اکتسابی بودن ،ابعاد و )...
 -2ارکان خالقیت
 -3اصول مدیریت انگیزه برای خالقیت
 -4اصول مدیریت یادگیری برای خالقیت
 -5آموزش کارگاهی برخی از رایج ترین تكنيكهاي خالقيت
 -6معرفي نگرشها ،عادات و ویژگيهاي افراد خالق
 -7برگزاری کارگاه تولید حداقل سه پیشنهاد واقعی با استفاده از فنون خالقیت
 -8آشنایی با پژوهشها ،عوامل و مدلهای خالقیت سازمانی
 -9ویژگیهای شخصیتی خالق ها
 -10موانع خالقیت
 -11آشنایی با قوانین خالقیت
 -12آموزش کارگاهی تکنیک طوفان ذهنی
 -13آموزش کارگاهی تکنیک شکوفه نیلوفر
 -14آموزش کارگاهی تکنیک چک لیست آزبورن
 -15آموزش کارگاهی تکنیک شش کاله تفکر

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول شهریور 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر

www.scce.ir
14

تقویم دوره های آموزشی 1396

آراستگیسازمانی()5s

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1آشنايي با تعاريف ،كليات و مفاهيم نظام آراستگي و ساماندهي محيط هاي كاري
 -2آشنايي با اهداف ،مزايا و تاثيرات پياده سازي نظام آراستگي
 -3آشنايي با الزامات نظام آراستگي در محيط هاي كاري
 -4آشنايي با نحوه اجرا و پياده سازی  5sدر محيط هاي كاري
 -5آشنايي با نحوه برقراري و مميزي داخلي نظام آراستگي
 -6به همراه ارائه مثالهاي عملي و كاربردي ،انتقال تجارب و بحث گروهي

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره :نیمه اول شهریور 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396
نحوه استفاده از فناوری اطالعات (نرم افزارها ،IT،فضاهای مجازی و )...
درتوسعهنظامپیشنهادها

مرکز همایش های علمی

سرفصل
 -1تاریخچه بهره گیری سیستمهای اطالعاتی در جهان
 -2تاریخچه بهره گیری سیستمهای اطالعاتی در ایران
 -3نقش سیستمهای اطالعاتی در نظام پیشنهادها
 -4انواع نرم افزارهای بکارگیری شده در نظام پیشنهادها (زبان برنامه نویسی و بانک اطالعاتی)
 -5انواع فرمها و گزارشات سیستمی نرم افزارهای نظام پیشنهادها
 -6مالحظاتی در عقد قراردادهای خرید و یا تهیه نرم افزار نظام پیشنهادها
 -7استفاده از مفاهیم پوکه یاکه (خطا ناپذیری) در تهیه نرم افزارهای نظام پیشنهادها
 -8ابزارهای ترویج و اطالع رسانی رایانه ای مورد استفاده در نظام پیشنهادها
 -9نرم افزارها و یا قابلیتهای نرم افزاری مورد استفاده نظام پیشنهادها

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول شهریور 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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سازمان تهران

تقویم دوره های آموزشی 1396

نظام مدیریت عملکرد از استقرار تا اجرا

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1تعریف مدیریت عملکرد ،ارزیابی عملکرد و چرایی الزام سیستماتیک آن
 -2تمایزهای ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد
 -3مبانی و مدل های مدیریت عملکرد
 -4ارتباط نظام مدیریت عملکرد با سایر سیستم های منابع انسانی
 -5آشنايي با نظامهاي علمي و عملي سنجش و ارزشيابي عملكرد
 -6فرآیند مدیریت عملکرد
 -7تعریف گامهای اجرایی برای طراحی یک نظام مدیریت عملکرد
 -8برنامه ریزی مدیریت عملکرد
 -9نحوه تعیین اهداف و استانداردهای عملکردی
 -10ارزیابی عملکرد؛ چالش ها و خطاهای رایج در ارزیابی
 -11راهزنان عملكرد؛ شناخت فعاليتهايي كه منابع را مصرف ولي ارزش افزوده ندارند.
 -12بهبود عملکرد؛ برنامه توسعه فردی و سازمانی
 -13چالش های استقرار مدیریت عملکرد
 -14ارائه تجربه موفق استقرار سیستم مدیریت عملکرد در یکی از سازمان ها یا شرکتهای دولتی یا خصوصی

طول دوره  16 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره :نیمه دوم شهریور 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396
مرکز همایش های علمی

تربیتارزیابمدیریتعملکرد

سازمان تهران

سرفصل
 -1مفاهیم بنیادین و معیارهای نظام مدیریت عملکرد
 -2آشنایی با سطوح جایزه
 -3ویژگیهای ارزیابان و مهارت های ارتباطی آنها
 -4آشنایی با مدل جشنواره ملی تجارب برتر مدیریت عملکرد
 -5آشنایی با منطق RADAR
 -6آشنایی با روش های خود ارزیابی
 -7آشنایی با فرآیند ارزیابی ،امتیازدهی و شبیه سازی
 -8استخراج شاخص های ارزیابی و تعیین ابزار شناسایی آنها
 -9درجه بندی کمی و کیفی شاخص های ارزیابی
 -10ارزیابی به روش پرسشنامه ای و مصاحبه با گروههای متمرکز
 -11تعریف پروژه های بهبود فردی و سازمانی
 -12پردازش اطالعات و تدوین اهداف برای مدیریت عملکرد
 -13ارائه برنامه آموزشی ،انگیزشی ،گزینشی و توسعه ای
 -14نحوه نوشتن گزارش بازخورد (()Feed Back Reportگزارش تصمیم ساز سازمانی)
 -15نحوه برگزاری جلسه ارائه بازخورد ارزیابی

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم شهریور 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

تربیت ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1نقش و جایگاه منابع انسانی کارآمد در تعالی سازمان
 -2فرآیندهای کانون های ارزیابی
 -3جایگاه شایستگی ها و مدل قابلیت ها در کانون های ارزیابی
 -4تبيين فرآيند تدوين مدل ارزيابي
 -5وظایف ارزیابان
 -6خطاهای ارزیابی
 -7انجام نمونه تمرينها و آزمونها نظير مصاحبه ،بازي گروهي ،ارايه شفاهي و ...
 -8نحوه تدوین گزارشات بازخورد فردی و سازمانی
 -9برگزاري جلسه جمعبندي ( )Wash upو محتواي گزارش بازخورد ارزيابي ،نقاط قوت ،زمينههاي قابل بهبود،
توصيههاي آموزشي و توسعهاي و تعيين كارراهه شغلي مناسب و برنامه توسعه فردي ()IDP
 -10برگزاري جلسه ارائه بازخورد ارزيابي
 -11ساير نكات تكميلي
 -12کارگاه شبیه سازی فرآیند ارزیابی برای ارزیابان:
 -13بحث گروهی
 -14بازی مدیریتی

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم شهریور 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396
مرکز همایش های علمی

برنامهریزیومدیریتاستراتژیکمنابعانسانی

سازمان تهران

سرفصل
 -1آشنایی با مدل ها و الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
 -2آشنایی با مفهوم همسوسازی عمودی
 -3آشنایی با رویکرد  SRPدر طبقه بندی استراتژیک مشاغل
 -4آشنایی با روش های متمایزسازی در منابع انسانی برای مشاغل استراتژیک
 -5آشنایی با نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن حوزه منابع انسانی
 -6آشنایی با نحوه همسوسازی استراتژی جبران خدمات با استراتژی کالن شرکت
 -7آشنایی با نحوه همسوسازی استراتژی مدیریت عملکرد کارکنان با استراتژی کالن شرکت
 -8آشنایی با نحوه همسوسازی استراتژی توانمندسازی کارکنان با استراتژی کالن شرکت
 -9آشنایی با نحوه همسوسازی استراتژی کارگزینی با استراتژی کالن شرکت

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول مهر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

آسیبشناسیسیستمهایمدیریتمنابعانسانی

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1بررسی وضعیت بهره وری نیروی انسانی در سطح کشور
 -2بررسی خروجی اجرای پرژه های مختلف درحوزه منابع انسانی
 -3استاندارد  34000منابع انسانی
 -4بررسی آسیب های  20فرایند اصلی حوزه منابع انسانی نظیر:
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
تجزیه و تحلیل مشاغل
طراحی ساختار منابع انسانی
سیستم حقوق و دستمزد
 -5بررسی آثار فعالیت های منابع انسانی برکارکنان شامل:
میزان رضایت مندی شغلی
تعهد سازمانی
تمایل به ترک خدمت
مروری برنتایج عملیاتی

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول مهر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

خالقیت و نوآوری و تکنیکهای حل مسئله و تصمیم گیری

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1تعریف خالقیت و نوآوري
 -2تفکر خالقانه
 -3موانع خالقیت
 -4فرایند تفکر خالق
 -5روشهاي حل خالقانه مسأله
 -6تكنيكهاي خالقيت و بهكارگيري آنها بهصورت تيمي (تكنيك بارش فكري ،تكنيك ،PPS
تكنيك وارونهسازي ،تكنيك اسكمپر و تكنيك چرا و چطور)
 -7تعريف تيم و مزاياي كار تيمي
 -8تشكيل تيم و برگزاري بازي تيمي
 -9بررسي داليل موفقيت و عدمموفقيت تيمها
 -10شناسايي فرصت و بهرهبرداري از فرصتها
 -11نوآوري
 -12طبیعت فرایند خالق
ب و كار
 -13ايدهيابي همراه با مثالهايي از دنياي كس 
 -14نقش خالقیت و نوآوري در كسب وكارهاي دنیاي امروز

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول مهر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

مدیریتمنابعانسانی(ویژهمدیرانغیرمنابعانسانی)

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1تعريف مديريت منابع انسانی و وظايف آن
 -2اصالح ذهنيت های غلط موجود در سازمان ها در ارتباط با فعاليت های مديريت منابع انسانی
 -3چه زمان نياز به ايجاد واحد منابع انسانی به وجود می آيد؟
 -4نقش شيوه مديريت منابع انسانی در پيشبرد اهداف سازمان
 -5جذب نيروی انسانی شايسته در سازمان و الزامات آن
 -6توسعه نيروی انسانی
 -7نگهداری نيروی انسانی در سازمان
 -8لزوم ارتباط صحيح و يکپارچگی فعاليت های مختلف منابع انسانی

طول دوره 16 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم مهر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396
مرکز همایش های علمی

مدیریت دانش

سازمان تهران

سرفصل
 -1تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش
 -2جایگاه مدیریت دانش در سیاست های کلی نظام اداری
 -3اهداف مدیریت دانش
 -4اصول حاکم بر مدیریت دانش
 -5چالش های مدیریت دانش
 -6مدل های کاربردی مدیریت دانش
 -7فرآیند و عناصر تشکیل دهنده مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی
 -8کارکردهای مدیریت دانش و بازده های آن
 -9مکانیزم های اجرایی و مراحل استقرار مدیریت دانش
 -10نقش کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف دستگاه های اجرایی در نظام مدیریت دانش
 -11نقش عوامل فرهنگی و فناوری در مدیریت دانش
 -12عوامل موفقیت مدیریت دانش
 -13عوامل عدم موفقیت مدیریت دانش
 -14آینده مدیریت دانش و نقش دستگاه های اجرایی در حفظ و توسعه سرمایه های فکری

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم مهر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1معرفي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK
 -2مراحل و فرآيندهاي مديريت پروژه
 -3مديريت محدوده پروژه Project Scope Management -
 -4مديريت زمان پروژه Project Time Management -
 -5مديريت هزينه پروژه Project Cost Management -
 -6مديريت كيفيت پروژه Project Quality Management -
 -7مديريت تداركات پروژه Project Procurement Management -
 -8مديريت منابع انساني پروژه Project Human Resource Management -
 -9مديريت ارتباطات پروژه Project Communications Management -
 -10مديريت ريسك پروژهProject Risk Management -
 -11مديريت ذینفعان پروژه Project Stakeholder Management -
 -12مديريت يكپارچگي پروژه Project Integration Management -

طول دوره  55 :ساعت

زمانبندی دوره  :نیمه اول آبان 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

مدیریت هزینه پروژه

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1مقدمهای بر مدیریت هزینه
 -2سیستمها و روش های اجرایی پروژه و تاثیر آن بر مدیریت هزینه پروژه
 -3فرآیندهای عمومی برای مدیریت هزینه
برنامهریزی برای مدیریت هزینه
تخمین هزینهها و آثار متقابل آن با تخمین مدت و منابع
تنظیم بودجه پروژه
کنترل هزینهها
 -4ابزارهایی برای اثربخشی بیشتر
مدیریت ارزش کسب شده
هزینه هدف
مهندسی ارزش
 -5مدیریت هزینه ،درآمد و نقدینگی
 -6جمعبندی

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول آبان 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

مدیریت فرآیندهای سازمانی

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1تعاریف و مفاهیم
 -2ضرورت و اهمیت مدیریت فرآیندهای سازمانی
 -3فرآیندهای سازمانی
تقسیم بندی فرآیندها
تشخیص فرآیندهای سازمانی و تعیین مالکیت آنها
 -4اهمیت نگرش فرآیندی در سازمان
 -5مدیریت مبتنی بر فرآیند
 -6نمودار جریان فرآیند
 -7شناخت فرآیندها
 -8سنجش عملکرد فرآیندها
 -9تدوین برنامه سنجش
 -10تأثیر عوامل سازمانی بر مدیریت فرآیند
تأثیر ارتباطات بر مدیریت فرآیندهای سازمانی
تأثیر نفوذ ،قدرت و سیاست بر فرآیندهای سازمانی
تأثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت فرآیندهای سازمانی
تأثیر رهبری و سبکهای رفتاری بر مدیریت فرآیندها

طول دوره  16 :ساعت( دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول آبان 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396
مرکز همایش های علمی

آشناییباسیستممدیریتامنیتاطالعات

سازمان تهران

سرفصل
 -1تعریف امنیت اطالعات
 -2سیستم مدیریت
 -3سیستم مدیریت امنیت اطالعات
 -4نیاز به امنیت اطالعات
 -5تاریخچه امنیت اطالعات
 -6تاریخچه استاندارد
 -7الزامات قانونی در حوزه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات
 -8مقدمه ای بر مدیریت ریسک
 -9تشریح متن استاندارد
 -10معرفی حوزه ها ،اهداف کنترلی و کنترل های استاندارد

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم آبان 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

مدیریت مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1تعریف مدیریت نوین
 -2اصول مدیریت علمی
 -3مکانیزم مدیریت علمی
 -4عوامل موثر در مدیریت علمی
 -5بخش اول  :مهارت هاي ارتباطی
اهمیت ارتباطات
تعاریف و فرآیند ارتباطات
اصول و قواعد صحیح در برقراري ارتباط موثر
تعریف و انواع ارتباط سازمانی
روشهاي ارتباطات
ویژگیهاي افرادي که به خوبی ارتباط برقرار می کنند
گوش شنوا :زیربناي مهارت ارتباطی
نتیجه گیري
 -6بخش دوم  :رفتارسازمانی
تعریف مدیریت رفتاري
مهارت هاي مدیر
تعاریف انگیزش و رفتار سازمانی
ماهیت رفتار انسان در سازمان
طول دوره  16 :ساعت( دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم آبان 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

ارزيابيسرمايههاياجتماعي

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1مفاهيم ،تعاريف ،منشا ،انواع و ابعاد سرمايه اجتماعی
 -2تأثيرات و كاردكردهای سرمايه اجتماعی
 -3اندازهگيری سرمايه اجتماعی (جنبه ها ،شاخص ها و الگوها)
 -4منابع مهم سرمايه اجتماعی
 -5عوامل موثر بر توسعه سرمايه اجتماعی
 -6سرمايه اجتماعی ابزاری برای خط مشی عمومی
 -7ايجاد ،ساخت ،حفظ و نگهداری سرمايه اجتماعی
 -8نابودی سرمايه اجتماعی
 -9نقش دولت در سرمايه اجتماعی
 -10وضعيت سرمايه اجتماعی در ايران

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول آذر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

عملکردکارکنانومنابعانسانی

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1مقدمه
 -2نگرشی به مدیریت منابع انسانی
 -3اهداف و برنامه های مدیریت منابع انسانی
 -4اصول ایجاد واحدهای منابع انسانی
 -5فرایند استخدام و تدارک نیرو
 -6تجزیه و تحلیل شغل
 -7مفاهیم اساسی در برنامه ریزی منابع انسانی
 -8توسعه مسیر شغلی برای کارکنان
 -9ارزیابی عملکرد کارکنان
 -10نقش های سازمانی
 -11کارایی کارمندان

طول دوره  16 :ساعت( دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول آذر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

مهارت های ارتباطی برای مدیران

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1مدیریت و اصول آن
 -2توانایی های مدیران
 -3نقش های مدیران
 -4مهارت های مدیران :مهارت های ارتباطی
 -5بررسی کلی ابزار DISC
 -6شناخت الگوی رفتاری خود و دیگران مبتنی بر مدل DISC
 -7بررسی روش رفتاری (تدافعی ،تهاجمی و قاطعانه)
 -8تجزیه و تحلیل پیرامون نحوه تشخیص مدل رفتاری
 -9رهبری دیگران بر اساس شناخت خود
 -10شناخت مشاغل ،روش مطالعه ،توانمندیها و محدودیتهای الگوی رفتاری مختلف
 -11امکان ایجاد ارتباطات و روابط برنده  -برنده در اجتماع (خانواده ،محیط کار و )...

طول دوره 16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم آذر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

تفکرسیستمیورویکردهایحلمسئله

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
( -1بخش اول) تفکر سیستمی:
ضرورت و اهمیت تفکر سیستمی
تفاوتهای روشهای سیستمی و غیرسیستمی در برخورد با مسائل
اصول و قواعد تفکر سیستمی
کاربرد تفکر سیستمی در تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی
کاربرد تفکر سیستمی در ایجاد سینرژی در سازمان
روش بررسی مسائل سازمانی با تفکر سیستمی
( -2بخش دوم) رویکردهای حل مسئله:
تعاریف و مفاهیم
فلسفه حل مساله
چگونگی برخورد با مشکالت
دسته بندی مسائل
مهارت حل مساله
تصمیم گیری
آشنایی با استراتژی حل مساله
تیم ،گروه و فرآیند حل مساله
استفاده از تکنیک حل مساله با استفاده از مفاهیم PDCA
مفهوم خطا
روش های برخورد با خطا و کنترل آن
مروری بر روش های خطاناپذیرسازی فرآیندها
طول دوره  16 :ساعت( دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم آذر 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

فرآیند و فنون تصمیمگیری

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1تئوريهاي تصميمگيري
 -2تصميمگيري فردي و گروهي
 -3تصميمگيري و شيوه هاي رهبري
 -4شيوه هاي تصميمگيري فردي
 -5تصميمگيري اخالقي
 -6عوامل محدودكننده تصميم گيري در سازمانها
 -7مدل هاي تصميمگيري
 -8خالقیت در تصميمگيري
 -9نگرش سیستمی در تصميمگيري
 -10استفاده از قوانین سیستمی برای بررسی موضوعات و اتخاذ تصمیمات فراگیر و سیستمی
 -11خطاهای ادراکی در تصميمگيري و مسألهیابی
 -12طراحی نظام تصميمگيري
 -13نظام تصميمگيري و کنترل
 -14نظام تصميمگيري و سیستم های اطالعاتی

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول دی 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

چگونگیتبدیلچشماندازملیبهچشماندازسطوحسازمانی

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1ویژگیهای چشم انداز ملی
 -2چگونگی تبدیل چشم انداز به اهداف
 -3سلسله مراتب چشم انداز (مخروط چشم انداز) در افق  20ساله 15 ،ساله و  10ساله
 -4فرآیند تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطح سازمانی
 -5آینده مطلوب در افق چشم انداز

طول دوره  8 :ساعت( یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول دی 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

رهبری (مدیریت) تغییر و تحول در سازمانها

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1مقدمه ای بر تغییر و تحول سازمان و تعاریف و مفاهیم آن
 -2علل پیدایش و اهمیت مدیریت تحول
 -3بررسی عوامل مؤثر درونی و بیرونی مؤثر بر تغییرات
 -4زمینه های بنیادین مدیریت تحول
 -5رهبری تحول و ویژگی های آن در سازمانها
 -6شیوه ها و مدلهای مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 -7موانع و چالش های موجود
 -8نقش ارزش ها ،پیش فرض ها و باورها
 -9مبانی تحول سازمان و مدیریت فرآیند
 -10اقدام پژوهی و تحول سازمانی
 -11برنامه های ایجاد تغییر
 -12برنامه های ایجاد تغییر در تیم ها
 -13برنامه های ایجاد تغییر ساختاری
 -14ابعاد سیستمی برنامه های تحول سازمانی
 -15قدرت ،سیاست و تحول سازمان
 -16تحقیقات در مورد تحول سازمان

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم دی 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

آشنایی با تعالی سازمانی مبتنی بر مدلEFQM

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1آشنایی با انواع مدل های تعالی سازمانی
 -2آشنایی با مدل EFQM
 -3آشنایی با جوایز مرسوم در ایران
 -4تشریح معیار مدیریت و رهبری
 -5تشریح معیار منابع
 -6تشریح معیار کارکنان
 -7تشریح معیار فرآیندها
 -8تشریح معیار نتایج مشتریان و مصرف کنندگان
 -9تشریح معیار نتایج محیط زیست و جامعه
 -10تشریح معیار نتایج عملکردی
الف) تعالی و سرآمدي سازماني مبتني بر مدل  EFQMو جوايز ملي
آشنایی با مدل تعالی  EFQMویرایش  2013و جوایز ملی تعالی و کیفیت
خودارزیابی مبتنی بر مدل تعالی و سرآمدی  EFQMویرایش2013
تدوین اظهارنامه
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تقویم دوره های آموزشی 1396

آشنایی با تعالی سازمانی مبتنی بر مدلEFQM

علمی
هایعلمی
همایشهای
مرکزهمایش
مرکز
تهران
سازمانتهران
سازمان

ب) آشنایی و ممیزی داخلی نظامهای مدیریت:
کیفیت مبتنی بر ISO 9001
زیست محیطی مبتنی بر ISO 14001
ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
کیفیت در صنایع خودروسازی ISO/TS16949
الزامات ساپكو و سازه گستر سايپا
کیفیت در صنایع غذایی HACCP , ISO 21000 ,
آموزش ISO 10015
رضایت و شکایت مشتری ISO 10002 , ISO 10004 ,
مدیریت یکپارچه IMS
ج) ابزارهای بهبود مدیریت و کیفیت
کایزن و استراتژي هاي كاهش هزينه
نظام آراستگی سازمانی ( ) 5s
مدیریت ارتباط با مشتریان ( ) CRM
گسترش عملکرد کیفیت ( ) QFD
طرح ریزی پیشاپیش کیفیت (  ) APQPو تکوین محصول ( ) PPAP
استاندارد سازي ()SQA
طرح ریزی آزمایشات ( ) DOE
تحلیل آنالیز شکست (  ) FMEAو ...

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم دی 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396
مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1تعاريف و مفاهيم و الزامات برنامه هاي توانمند سازي
 -2فرآيند توانمند سازي و عوامل موثر بر آن
 -3استراتژي مربوط به توانمند سازي كاركنان
 -4محدوديت هاي اجرايي توانمند سازي كاركنان
 -5فنون و ابزار خلق توانمند سازي
 -6دستاورد هاي حاصل از اجراي توانمند سازي
 -7چالش هاي موجود در توانمند سازي
 -8توانمند سازي و ارزش هاي اخالقي
متدها یا روشهای توانمندسازی:

 -1ارتباطات موثر و مهارتهای میان فردی
 -2تکنیکهای خالقیت و حل مسئله
 -3مدیریت بر خود
 -4اثر بخشی تیمی
 -5اثر بخشی سازمانی و رهبری

طول دوره  8 :ساعت(یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول بهمن 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر

www.scce.ir
39

تقویم دوره های آموزشی 1396

آشنایی با کار تیمی Team Work

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1تعریف تیم و کار تیمی
 -2طبقه بندی انواع کار تیمی
 -3ارزیابی نیاز به کار تیمی
 -4الگوی جامع شکلگیری تیم
 -5نقش های اعضاء در کار تیمی
 -6ویژگیهای مورد نیاز اعضاء
 -7ارزیابی ویژگیها و مهارتها
 -8موانع کار تیمی
 -9تکمیل پرسشنامه تیم سازی بلبین

طول دوره  8 :ساعت( یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه اول بهمن 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1مبانی سیستم های مدیریت
 -2تشریح مفاهیم اولیه جدید و تغییریافته
 -3تشریح مبانی هشت گانه و تغییرات در برخی از مبانی
 -4مرور الزامات در ویرایش 2008
 -5تشریح الزامات در قالب بندهای ده گانه (جابه جایی الزامات ،حذف و افزودن الزامات جدید)
 -6مقایسه تطبیقی ویرایش جدید با ویرایش قبلی
 -7نکات موثر در مستندسازی و ویرایش مستندات جهت انطباق
 -8نکات موثر در ممیزی ویرایش جدید
 -9تأثیرات احتمالی بر استانداردهایی که با  9001یکپارچه می شوند
 -10آزمون پایان دوره

طول دوره  16 :ساعت(دو روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم بهمن 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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تقویم دوره های آموزشی 1396

مدیریت شهری نوین

مرکز همایش های علمی
سازمان تهران

سرفصل
 -1مدیریت مالی و بودجه شهری
 -2مدیریت محیط زیست و اکولوژی شهری
 -3مدیریت حمل و نقل همگانی
 -4جامعه شناسی شهری
 -5مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر
 -6برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران
 -7مدیریت فرهنگی و اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی
 -8برنامه ریزی شهری
 -9حقوق شهری و قوانین شهرسازی
 -10ارتباطات موثر

طول دوره  8 :ساعت( یک روزه)

زمانبندی دوره  :نیمه دوم بهمن 96

حداقل ظرفیت  15 :نفر
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مرکز همایش های علمی
سازمان تهران
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