TUV INTERCERT PRESENTS

عنوان دوره :تفکر سیستمی SYSTEM THINKING

زمان برگزاری 10-11 :تیر ماه

طول مدت دوره 2 :روز

هدف از برگزاری دوره:

توسعه مهارتهاي تفکر تحليلي و سيستمي –شناخت ابزارهاي تفکر سيستمي –موانع و رفع مشکالت در تفکر
سيستمي و مهارتهاي حل مسئله با استفاده از تفکر سيستمي جزو اهداف برگزاري اين دوره ميباشد .تفکر سیستمی،
فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط
پیرامون خویش است .این نوع تفکر درصدد فهم درک سيستم و اجزای آن ،روابط بین اجزاء و کل و روابط بین کل با
محیط آن است .از آنجا که رفتار ما ریشه در نظام فکری ما دارد ،کسی که دارای تفکر سیستمی است ،با موضوعات
نیز برخورد سیستمی میکند و در رفتارهای خود به دنبال تشخیص عناصر تشکیلدهنده موضوع و پیوندهای موجود
میان این عناصر میگردد .به این ترتیب فردی که سیستمی فکر میکند تنها در جستجوی ،مجموعهای از ویژگیهای
موضوع نمیگردد؛ بلکه تفکر سیستمی به او کمک میکند به مسائل به صورت جامع و نظاممند نگاه کند .سازمانها
برای تقویت جامعنگری در درون خود نیازمند تفکر سیستمی هستند ،به دلیل اینکه تفکر سیستمی به مدیران کمک
میکند تا ساختار ،الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند و تنها به مشاهده وقایع اکتفا نکنند.بر
این اساس در این دوره به آشناسازی مخاطبان و شرکت کنندگان در دوره با رویکرد تفکر سیستمی و نحوه بکارگیری
آن در سازمان ها پرداخته خواهد شد.

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:
•ابزارهای طراحی سیستم
•زبان تفکر سیستمی
•رابطه ها و تسلسل
•تفکر سیستمی و سازمان
•اشتباهات رایج سیستمی
•تفکر سیستمی مورد نیاز کارکنان
•معرفی تفکر سیستمی
•قوانين تفکر سيستمي
•فرآيند حل مسئله در سازمان با ابزار تفکر سيستمي
•ابزارهای تحلیل سیستم

عنوان دوره :عنوان دوره :مدیریت زمان
زمان برگزاری 14-15 :تیر ماه

طول مدت دوره 2 :روز

هدف از برگزاری دوره:
مدیریت زمان یا  ،Time Managementیکی از دغدغه های مهم بسیاری از ماست .البته گاهی اوقات هم اشتباه ًا
مشکالت دیگر خود را ناشی از مدیریت زمان میدانیم.آگاهي سازمانها نسبت به دانش مديريت زمان بعنوان يکي از
مبناهاي سطح ارتقاي بهره وري در دنياي رقابتي پرشتاب امروز امري ضروري جهت حفظ بقا و حرکت در مسير رشد و
بهبود ميباشد .در اين دوره آموزشي ابتدا مفهوم بهره وري و عوامل موثر بر آن که يکي ازاين عوامل زمان است مورد
بررسي قرار ميگيرد  .تاريخچه مديريت زمان و ارتباط آن با بهره وري و اهميت آن در سازمانها مورد بررسي قرار ميگيرد .
تشريح مفهوم مديريت زمان و اهداف و مزاياي آن و مروري بر تکنيکهايي نظير کارسنجي و زمان سنجي مورد بحث قرار
ميگيرد  .بررسي فرآيند مديريت زمان بر مبناي برنامه ريزي – کنترل و بهبود و رويکرد هاي موجود درآن تشريح مي گردد
و در انتها راهکارهاي بهبود و افزايش بهره وري در زمان بيان خواهد شد.

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:
•تاريخچه مديريت زمان
•مفهوم بهره وري و عوامل موثر بر آن
•تشريح مفهوم مديريت زمان
•اهداف و مزاياي دانش مديريت زمان
•مروري بر تکنيکهاي زمان سنجي و کار سنجي و ارزيابي کار و زمان
•برنامه ريزي –کنترل و بهبود در مديريت زمان
•مروري بر راهکارهاي افزايش بهره وري در زمان

عنوان دوره :عنوان دوره :تشریح الزامات ISO 9002:2016

زمان برگزاری 14-15 :تیر ماه

طول مدت دوره 2 :روز

هدف از برگزاری دوره:
 ISO 9002راهنمای بهکارگیری استاندارد  ISO 9001:2015است و با ذکر مثالهایی به سازمان در استقرار استاندارد
 ISO 9001:2015کمک مینماید .این راهنما مربوط به همه سازمانها صرفنظر از اندازه ،بخش یا بلوغ آن در بهکارگیری
 ISO 9001هست بهطور خاص استقرار  ISO 9001را در سازمانهای کوچک و بخش خدمات آسانتر مینماید.همچنین
به مدیریت ارشد کمک مینماید تا قبل از استقرار ISO 9001نیازهای مرتبط را بشناسد ISO 9002 .بیشتر مفاهیمی
نظیر تفکر مبتنی بر ریسک  ،نقش مدیریت ارشد و اهمیت محیط کسبوکار را توضیح میدهد.همچنین چگونه کاربران
میتوانند الزامات را برآورده نمایند .این راهنما به استفادهکنندگان جهت انتقال ISO 9001ویرایش  ۲۰۰۸به استاندارد ISO

 9001:2015کمک مینماید همچنین اطمینان خاطر و دلگرمی به استفادهکنندگان جدید ایزو  9001در استقرار سیستم
مدیریت کیفیت میدهد. .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 عملی و کاربردی آشنایی پیدا نموده باشند.

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:

•	 مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای چرخه PDCA
•	 مفاهیم فرآیند با 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 مفهرم 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

عنوان دوره :تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
زمان برگزاری 22 :الی  20تیر ماه

طول مدت دوره 3 :روز

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 و
همچنین با الزامات این استاندارد به صورت کلی آشنایی پیدا نموده باشند و صالحیت انجام ممیزی داخلی بر اساس این
استاندارد را احراز نمایند.

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:
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•	
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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 مفهرم 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

عنوان دوره :تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
زمان برگزاری 22 :الی  20تیر ماه

طول مدت دوره 3 :روز

ادامه

•	

مفاهیم مربوط به بهبود مستمر

•	

مروری بر مفاهیم اولیه ممیزی داخلی و اصطالحات مربوط به آن شامل :مبنای ممیزی ،معیار ممیزی ،شواهد ممیزی،

یافته های ممیزی ،ممیز و اعضای تیم ممیزی ،برنامه ممیزی ،ریسک ممیزی و …
•	

تشریح الزامات بند  ۴استاندارد (اصول ممیزی)

•	

تشریح الزامات بند  ۵استاندارد (مدیریت برنامه ممیزی)

•	

با توجه به اینکه فرآیند ممیزی فرآیند مبتنی بر شواهد و عینی می باشد لذا صرف َا بیان مفاهیم و الزامات استاندارد

در این بخش کافی نمی باشد لذا در تمامی بندهای استاندارد به صورت ضمنی از کارگاه های عملی استفاده خواهد شد.
•	

تشریح الزامات بند  ۶استاندارد (انجام ممیزی)

•	

تشریح الزامات بند  ۷استاندارد (صالحیت و ارزیابی ممیزان)

عنوان دوره :مدیریت ادعا
زمان برگزاری 24-25 :تیر ماه

طول مدت دوره 16 :ساعت

هدف از برگزاری دوره:

.

سرفصلهای قابل ارائه در این دوره:

 1مدیریت ادعا بر اساس استاندارد PMBOK

 2روش های حل اختالف و جایگاه حقوفی آنها در ایران
 3بررسی مبانی انواع سیستم های انجام پروژه()DB-DBB-EPC-CM-BOT
•	 روش امانی ،مزايا و معايب
•	 روش سه عاملی  ،مزايا و معايب و روش تنظيم قرارداد
•	 روش طرح و ساخت و  ،EPCمزايا و معايب و روش تنظيم قرارداد
•	 روش  ،BOTمزايا و معايب
 4مبانی و تعاریف اولیه (قرارداد ،ادعا ،مدیریت ادعا و )....
•	 مبانی قراردادهای خصوصی
•	 شرایط صحیت قراردادها
•	 شرایط فسخ و اقاله قراردادها
•	 خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی
•	 قوانین و ضوابط حاکم بر قراردادهای خصوصی و عمومی و ادعاهای رایج در قراردادهای خصوصی پیمانکار
5

منشاء و علل استراتژیک اصلي شکل گیری و بروز اختالفات و مبانی طرح ادعاي پیمانکار
•	 علل ناشی از تصمیمات استراتژیک نادرست(مربوط به قبل از عقد قرارداد)
•	 علل مربوط به فرایند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار
•	 علل مربوط به زمان انجام پروژه

 6بررسی منشا و ماخذ بروز ادعا در قراردادهای  EPCعمرانی و صنعتی
 7بررسی نمونه های واقعی ادعاها در قراردادهای EPC
 8بررسی منشا و ماخذ بروز ادعا در قراردادهای پیمانکاری
•	 فهرست بها
•	 شرایط عمومی و خصوصی پیمان قراردادهای سه عاملی
 9بررسی نمونه های واقعی ادعاها در قراردادهای پیمانکاری

