از :کویتِ سراسری ارزیابی چْرُ ّای هاًذگار
بِ :هذیرعاهل هحترم جٌاب آقای هٌْذس فقیْی

تبسیخ97/06/17 :

هَضَع :دعَت بِ ًشست سالیاًِ هٌتخبیي چْرُ ّای هاًذگار

ضوبسُ107 :

سالم علیکن
بِ ّوت تعذادی اص اًجوي ّبی ایشاى ٍ بب ّوشاّی سبصهبى جْبًی ستبِ بٌذی هذیشاى هقشس گشدیذ چْشُ ّبی هبًذگبس هذیشیت ایشاى دس سبل 97
پس اص اسصیببی ضبخص ّبی  7گبًِ هذیشیت دس سٍص دٍاصدّن هْش هبُ سبل  97دس هشکض بیي الوللی ّوبیصّبی صذا ٍ سیوب بب حضَس اصحبة
سسبًِ ٍ هسئَلیي کطَسی ٍ لطگشی ٍ ًیض هٌتخبیي بشًبهِ بشگضاس گشدد .دس ایي کٌگشُ هلی بِ هذیشاى بشگضیذُ کطَس اص عشف هشکض پظٍّص ٍ
آهَصش هذیشیت ایشاى ،گَاّیٌبهِ سسوی "چْرُ ّای هاًذگار هذیریت ایراى" اعغبء خَاّذ ضذ.
دس هویضی ّب  7ضبخص بِ ضشح ریل هَسد بشسسی دقیق قشاس هی گیشد:
 -1سّبشی( هذیشیت اّذاف -هذیشیت بَدجِ ٍ اسصیببی عولکشد – هذیشیت سٍابظ عوَهی)
 -2هذیشیت هٌببع( هذیشیت هٌببع اًسبًی -هذیشیت هبلی ٍ داسایی -هذیشیت هطبسکتْب ٍ اعتببسات)
 -3هذیشیت صًجیشُ تبهیي( هذیشیت تبهیي کٌٌذگبى – هذیشیت استببط بب هطتشیبى)
 -4هذیشیت عولیبت(مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها -مدیریت تولید و عملیات -مدیریت لجستیک و پشتیبانی -مدیریت پروژه )
 -5هذیشیت کیفیت ٍ بْشُ ٍسی(مدیریت استانداردها و طرح ریزی کیفیت– مدیریت تضمین کیفیت – مدیریت کنترل کیفیت – بهره وری)
 -6هذیشیت ببصسگبًی( هذیشیت ببصاسیببی – هذیشیت فشٍش – هذیشیت خذهبت پس اص فشٍش)
 -7هذیشیت تکٌَلَطی(مدیریت دانش(مهندسی) – مدیریت انتقال تکنولوژی -مدیریت نگهداری و تعمیرات -مدیریت تحقیق و توسعه)
لزا خَاّطوٌذ است دس اسشع ٍقت ًسبت بِ تکویل فشم ثبت ًبم ٍ اسسبل آى بِ ضوبسُ فبکس 021 – 43855823 :اقذام فشهبییذ.
داٍساى کٌگشُ بب لحبػ الضاهبت صالحیت چْشُ ّبی هبًذگبس ًسبت بِ جٌببعبلی تصوین گیشی خَاٌّذ ًوَد .جلسبت داٍسی توبهبً
تصَیشبشداسی ضذُ ٍ بِ عٌَاى یک سٌذ هعتبش اص ایي جبیضُ هلی پطتیببًی خَاّذ ًوَدّ .ضیٌِ حضَس دس ایي هشاسن ٍ ًیض دسیبفت
جَایض بِ پیَست اسسبل هی گشدد.

هذیرکل دفتر ارزیابی ٍ دبیر کویتِ علوی کٌگرُ
دکتر سیذ باقر علیورداًی

ًوایٌذُ شوا در دبیرخاًِ اجرایی  :سرکار خاًن احوذی 07379990351

