
      
                                                                            

 
 

     :برگزار می نمایدبا همکاری اداره استاندارد استان اصفهان   شرکت معیار دانش پارس
 مجازی آنالین )به صورت غیر حضوری با سامانه اسکای روم( دوره آموزشی

 " زمان های پیچیدهشفاف اندیشی درمدیریت سا  "
 ویژه مدیران ارشدسازمان هاو مدیران میانی و کارشناسان تمام واحدها( )

 های پیچیده و نکاتی موثر در مدیریت بر آنهاآشنایی با مبانی و مفاهیم سازمان :دوره  هدف

 محتوای دوره : 
 "آشوب و پیچیـدگی"نظریه آشنایی با  •

 مفهوم پیچیدگی و سازمان پیچیده •

 در سازمان   یریت پیچیدگیمدمفاهیم  •

 پیچیدگی سازمانی   هایچالش •

 ها سازی پیچیدگیساده •

 های کاری در سازمان در ایجاد یا رفع پیچیدگینقش طراحی نظام •

 ی سازمانی هاالگوئی برای معاینه چالشدهی در جهت شکلکاری   هاینظامدرک  •

 ها نقش اینده پژوهی در مدیریت موثر بر پیچیدگی •

 دوره:  معرفی مختصری از

نابسامانی و  اتفاقات  سازمانبروز  است که  ها  های درون  از آن  ارشد  حاکی  مدیران  و  دارند،    رهبران  قرار  در راس قدرت  که 

دهد که در  نظارت و کنترل داشته باشند؛ همچنین نشان می  ، رخدادها و تعامالت انسانی آنهاتوانند آن طور که باید بر اتفاقات نمی

عالوه بر این باید بفهمیم که مدیریت فقط به    شیوه مدیریتی از باال به پایین، دیگر تاثیر چندانی ندارد.  ،ر محومحیط های دانش 

نیست، چرا که سازمان  مدیریتی دیگر  یا هر سمت  و  بودن  مدیر  را  معنای  قوانین  افرادی هستند که  بر  متکی  بوروکراتیک  های 

کنند. این ساختارها آنقدر منعطف نیستند که  قیقا مخالف این شیوه عمل می کنند در حالی که ساختارهای بروکراتیکی ددرک می 

های پیچیده نیاز به پاسخ   ،های پیچیدهاما با توجه به اینکه چالش   را مدیریت کنند.در سر راه سازمان  بتوانند اتفاقات غیر منتظره  

موقعیت دارند، سازمان نیز   بتوانند  باید  پیچیده  ها  سازمانهای  مدیریت  به  توجه  دلیل  به همین  کنند.  مدیریت  را  پیچیده  از  های 

توان در آن، اتفاقات قابل ای است که نمی های پیچیده به گونه ساختار و مدیریت سازمان باشد، چرا که  های مدیران میاولویت

 .کرد  بینیبینی را به راحتی پیش پیش 
 

   : مشخصات دوره آموزشی

 ویژه مدیران ارشدسازمان هاو مدیران میانی و کارشناسان تمام واحدها  : مخاطبین
 13الی   9ساعت ماه  آذر30:   دورهزمان برگزاری 

  ایتالیا  IMQ/CSQ، سرممیز رسمی و ثبت شده از دانشگاه علم و صنعت  MBA کارشناسی ارشدزندیه )محسن  دکترمدرس دوره : 

در  ANFIA  توسط  مرکز  IATF، سرممیز رسمی و ثبت شده  ISO9001 ،ISO 14001 ،ISO 45001برای ممیزی استاندارد های 

 تورین ایتالیا( 

 تخفیف می باشد(  %10نفر از هر سازمان شامل 3)ثبت نام بیش از ریال000000.4.هزینه برگزاری دوره :    •

به نام شرکت   6063731023828602  یا شماره کارت مهر ایران یا6277607000270988پست بانک قابل پرداخت به شماره حساب  •

 ( با امتیاز اداره استانداردمعتبر  گواهینامههمراه با اعطای  )معیار دانش پارس می باشد .

 ی گردد. نم عودت ساعت قبل از برگزاری دوره امکان پذیر می باشد در غیر اینصورت هزینه مورد نظر  48انصراف از ثبت نام تا  •

 ی نامه  با شماره ها یو معرف یزیوار یشو ارسال ف یشتر جهت کسب اطالعات ب

(  به شماره فکس  و ایتا  )تماس و واتساپ  09368854292/یخانم محسن  126و   یاله یب خانم  حب 104  یداخل03191090166  

 ییدتماس حاصل نما03132667275
 


