TUV INTERCERT PRESENTS

ﻋﻨﻮان دوره :ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ISO 9001:2015

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى 17-18 :ﺧﺮداد

ﻃﻮل ﻣﺪت دوره 16 :ﺳﺎﻋﺖ

هدف از برگزاری دوره:
هدف از برگزاری این دوره آموزشی برای این سطح از شرکت کنندگان آشنایی کلی فراگیران با الزامات ویرایش جدید
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015می باشد ،با توجه به اینکه راهبران اصلی این سیستم مدیریتی در
سازمانها ,نمایندگان مدیریت و کارشناسان تضمین کیفیت و اعضای کمیته راهبری کیفیت می باشد لذا آشنایی با الزامات
ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت برای این افراد بسیار با اهمیت می باشد و لذا برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات
ویرایش جدید استاندارد برای این دسته از فراگیران از جمله اصلی ترین اهداف این دوره آموزشی می باشد تا ایشان بتوانند
با درک بهتر از نیازمندی های استاندارد به سازمان خود در راستای پیاده سازی این الزامات کمک بیشتری نمایند.
در پایان این دوره انتظار بر این است که فراگیران با مفاهیم جدید اضافه شده به استاندارد آشنایی نسبی پیدا نموده باشند
و همچنین با الزامات این استاندارد به صورت کلی آشنایی پیدا نموده باشند.

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:
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مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای چرخه  PDCAو مفاهیم فرآیند
مفاهیم ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک به صورت عمومی
تشریح محیط و مفهوم سازمان با دیدگاه محیط درون سازمان و محیط بیرونی سازمان در دو دیدگاه خرد و کالن
تشریح مفهوم طرف های ذینفع و الزامات ایشان
تشریح فرآیند های سازمان و الزامات استاندارد در خصوص فرآيندها و نحوه تعیین آنها
مفاهیم مربوط به رهبری و مسئولیت های مدیریت ارشد
مفاهیم مربوط مشتری گرایی بر اساس درک محیط سازمان
خط مشی سیستم مدیریت کیفیت
مفاهیم مربوط به شناسایی ریسک فرآیند و تعیین اقدامات مربوط به آن
اهداف کیفیت و تعیین اهداف
برنامه ریزی برای تغییرات
مفاهیم مربوط به فرآيند های پشتیبانی شامل نفرات سازمان ،زیر ساخت ها و محیط سازمان
مفاهیم کلی دانش سازمانی
مفاهیم مربوط به صالحیت افراد و آموزش
مفاهیم فرآيند ارتباطات
مفاهیم مربوط به اسناد مستند در سازمان ها
برنامه ریزی اجرا و عملیات در سازمان
مفاهیم مربوط به الزامات محصوالت و خدمات
مفاهیم مربوط به طراحی و توسعه در سازمان
مفاهیم مربوط به تامین کنندگان خارجی
مفاهیم مربوط به تولید محصول و ارائه خدمات و ترخیص محصوالت یا خدمات
مفاهیم مربوط به خروجی های نامنطبق
مفاهیم مربوط به پایش ،اندازه گیری ،آنالیز و ارزیابی

•	

مفاهیم مربوط به بهبود مستمر

عنوان دوره :مدیریت دانش
زمان برگزاری 24-25 :خرداد ماه

طول مدت دوره 2 :روز

هدف از برگزاری دوره:

ما در دنیایی زندگی میکنیم که به خاطر جهانی شدن ،دچار تغییرات سریع و اجتنابناپذیری است.در این دنیا ،اقتصاد به
سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادالت کنونی کشورها را با چالش مواجه ساخته که این امر ،خود حاصل
فناوری اطالعات و ارتباطات است.سازمانهاي پيشرو در اين ديدگاه  ،اهمیت بیشتری جهت درک ،انطباقپذیری و مدیریت
تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری دانش و اطالعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات
و محصوالت مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفتهاند.چنین سازمانهایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به
نام«مدیریت دانش» میباشند.
بررسي مفاهيم مديريت دانش – بررسي عناصر اصلي آن و ارتقا توان سازمان در اين خصوص براي شرکت کنندگان از اهداف
اصلي اين دوره ميباشد  .پیشرفت های سریع علمی و افزایش میزان انتشارات مکتوب و غیر مکتوب فرایند دستیابی به
اطالعات را پیچیده و مشکل کرده است.
آشنايي با مديريت دانش و لزوم بکارگيري آن در سازمانهاي امروزي امري زير ساختي و سرمايه گذاري بر روي دارائيهاي
دانشي سازمان ميباشد .امروزه دانش بعنوان منبعي ارزشمند و استراتژيک و نيز يک دارائي مطرح است  .و ارائه خدمات يا
محصوالتي که از نظر کيفيت رضايت مشتري و طرفهاي ذينفع را بطور کامل تامين کند بدون اين نگرش بسيار محال بنظر
ميرسد  .افزايش اطالعات در اين خصوص براي سازمان يک امر ضروري بنظر ميرسد .

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:
•مفاهيم و تعريف دانش

•بررسي تاريخچه مديريت دانش
•آشنایی با مدلهای کاربردی و اجرای مدیریت دانش در سازمان
•تشريح فرآيند مديريت دانش شامل  :شناسائي دانش –تحصيل دانش –توسعه دانش – اشتراک گذاري دانش – بهره
برداري و حفاظت از دانش
•بررسي عناصر اصلي مديريت دانش شامل دانش -مديريت – تکنولوژي اطالعات –فرهنگ سازماني
•مراحل کليدي و مدلهاي مفهومي مديريت دانش
•تجزيه و تحليل نهادينه ساختن مديريت دانش و عوامل موفقيت گروهي و فردي مديريت دانش

عنوان دوره :مدیریت و ارزیابی عملکرد
زمان برگزاری 27-28 :خرداد ماه

طول مدت دوره 2 :روز

هدف از برگزاری دوره:

در جهان رقابتي امروز كه بهره وري در همه زمينهها افزايش يافته و تنها سازمانهايي امكان بقاء دارند كه به بهترين وجه

ممكن از منابع خود استفاده نموده و بيشترين بهره وري را داشته باشند ،مديريت عملكرد كه مايه افزايش بهره وري نيروي
انساني ميباشد ،از اهميت بسياري برخوردار است  .امروزه در سازمانهاي جديد و مترقي ،مهمترين عامل تعيين كننده
موفقيت سازمانها نيروي انساني و بهره وري آن ميباشد  .براي نيل به مديريت عملكرد مؤثر ،سازمانها ميبايست :
•فرهنگ سازماني را ارتقاء بخشيده يافرهنگ سازماني مطلوب و متناسب با اهداف مديريت عملكرد ايجاد نمايند .
•فرايندهاي سازماني و عملكرد كاركنان را دائم ًا مورد بررسي قرار داده و در جهت بهبود آنها بكوشند.
•رفتارها و مسئوليتهاي شغلي كاركنان را مستند سازي نمايند .
•تعيين و تعريف انتظارات عملكردي مورد نظر سازمانها و تفهيم آنها به كاركنان
•ايچاد چار چوب مناسب براي برقراري ارتباطات بين سرپرستان و كاركنان
•هم جهت كردن اهداف و انتظارات سازمان با اهداف و خواستههاي كاركنان.
•پديد آوردن فرصت مناسب براي ارزيابي مداوم كاركنان و هدايت و تشويق آنها در جهت نيل به اهداف سازمان توسط
سرپرستان .
•برقراري نظامي مشاركتي در تمام سطوح سازماني به طوري كه اهداف و خواستههاي سازمان به آساني به كاركنان
منتقل شده و از سوي ديگر انتظارات كاركنان نيز به سهولت به اطاع سرپرستان و مديريت سازمان برسد .
•برقراري نظام پاداش و جبران مطلوب و متناسب با عملكرد كاركنان .

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:
•ارتقاء سطح رضايت مندي كاركنان
•كنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهرهوری
•شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشكالت سازمان و تالش در جهت شكوفایی و افزایش قابلیتها و اصالح فعالیتها
•بهبود تصمیمگیری در مورد حوزه و عمق فعالیتها ،برنامهها و اهداف آینده سازمان
•بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امكانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامههای مصوب
•ارتقای پاسخگویی در مورد عملكرد برنامهها
•ارتقای توانمندی سازمان در ارائه كمی و كیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بینالمللی .هدف نهایی از
عملكرد ،افزایش كارایی و اثربخشی سازمان است.
•از دیدگاه دیگر ،مقصود عمده از ارزیابی در سازمانهای دولتی موارد زیر را در برمیگیرد
•شناسایی هدفها و وظایف سازمان و واحدهای سازمانی آن
•شناسایی برنامه فعالیتهای سازمان
•شناسایی نحوه هدایت افرادی كه در سلسله مراتب سازمانی خدمت میكنند و بررسی میزان اختیارات آنان با توجه

عنوان دوره :مدیریت و ارزیابی عملکرد
زمان برگزاری 27-28 :خرداد ماه

طول مدت دوره 2 :روز

به حدود وظایفشان
•شناسایی وسایل و امكاناتی كه برای انجام كار در اختیار دارند و هزینه سازمان
•شناسایی این موضوع كه افراد با توجه به منابع و امكاناتی كه در اختیار دارند و هزینهای كه به مصرف میرسانند ،تا
چه حد در رسیدن به هدفهای مطلوب سازمان كوشش میكنند
• بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمانها با واحدهای سازمانی در جهت نیل به هدف مطلوب
•آشنایی شرکتکنندگان با مفاهیم و رویکردهای مدیریت عملکرد
•آشنایی شرکتکنندگان با ماهیت مراحل مختلف مدیریت عملکرد و ابزارها و روشهای مورد استفاده در هر مرحله
•ایجاد قابلیت بکارگیری ابزار مدیریت عملکرد در سازمان
•عوامل مهم موفقيت و معيارهاي عملكرد مطلوب را تعيين نمايند.

عنوان دوره :زبان بدن
زمان برگزاری 31 :خرداد ماه

طول مدت دوره 8 :ساعت

هدف از برگزاری دوره:

هدف علم زبان بدن  ،تحلیل اینگونه رفتارها و ارائه ی راهکارهایی برای افزایش تاثیرگذاری بر مخاطب است.
در نهایت سعی بر این است که دانش پذیر با پایان دوره در ارتباط با دیگران چه در زمینه ی کار و چه خارج از کاربه خود
ایده آلش تبدیل شود  .و با حرکات و زبان بدن  ،بتواند عالوه بر تاثیرگذاری بر افراد  ،منظور و حتی سخنان ناگفته ی آنان را
تحلیل و درک کند.

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:

1 .1آشنایی با مفاهیم کلی رفتار غیر کالمی و کالمی

2 .2کاربرد زبان بدن در ایجاد رابطه
3 .3طریقه یادگیری
4 .4واکنش ها و کنترل آنها به وسیله
5 .5رفتار غیرکالمی کودکان
6 .6شناخت افراد دروغگو
7 .7رفتار غیرکالمی در سنین مختلف
8 .8رفتار غیرکالمی و کاربرد آن برای مشتری و افراد ناراضی
9 .9رفتار غیرکالمی در مکان های عمومی
1010کاربرد آن در مقابل مدیران
1111کاربرد تن گفت در روابط اجتماعی
1212نحوه استفاده از رفتارغیرکالمی در جامعه
1313فاصله در حریم های شخصی
1414معرفی اندام ها
1515معنی و مفهوم اشاره ها
1616مفهوم و معنی انواع دست دادن
1717مفهوم و معنی انواع ایستادن
1818معنی و مفهوم انواع نشستن ها
1919معنی و مفهوم استفاده از ابزارآالت همراه
2020معنی و مفهوم حالت های چهره
2121نکات طالیی استفاده از رفتار غیرکالمی

