
 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسه کیفیت رضوی توانمندسازی هایآیین نامه شرکت در تورنام مدرک : 

 00 شماره ویرایش: 00کد مدرک: 

 نهایی               وضعیت مدرک:        پیش نویس  

  توزیع نسخ:

 :تصویب کننده :تایید کننده : تهیه کننده

 مدیرعامل مت:س معاون استقرار کیفیت سمت: کارشناس توانمندسازی سازمانی  سمت:

 دکتر حسین زمانی نام و نام خانوادگی:  دکتر محمود جوان جعفری نام و نام خانوادگی: محمدعلی خداشناس نام و نام خانوادگی:

 اریخ:ت 20/04/1400 تاریخ: 14/04/1400 تاریخ:

 امضاء:

 

 امضاء: امضاء:
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 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان رینامه اصطالحات ز نییآ نیدر ا: 1ماده 

 یمل زهیدر جا است توانسته شرکت و یا سازمانی که به تشخیص مؤسسه کیفیت رضوی در موضوع تور توانمندسازی سازمان میزبان: _الف

  تمایل به اشتراک گذاری تجربیات خود با سایر سازمان ها و شرکت ها را دارد. و کسب کند یرتبه قابل توجه شرفتیو پ یتعال

شرکت و یا سازمانی که متقاضی شرکت در تور توانمندسازی بوده و با تکمیل کردن فرم ثبت نام مربوطه و معرفی  سازمان میهمان: _ب

 نمایندگان خود جهت حضور در تور اعالم حضور می کند.

مدیریت و  ن های میزبانسازمااز  دیرا در بازد کنندگانشرکتنامه،  نییآ نیمندرج در ا طیکه با داشتن شرا ی: کسانمسئولین برگزاری تور _پ

 :شوند یم میتقس ریگروه ز دوبه  راهبری نمایند و

 1 ییراهنماسازمان های میزبان از دیرا در بازد کنندگانشرکتنامه،  نییآ نیمندرج در ا طیکه با داشتن شرا انی: کساجرایی گروهـ 

کلیه  و حسن اجرای دستورالعمل های مالی نظارت برپیگیری و نامه اجرایی، مدیریت برگزاری و بودجه، و وظایف تنظیم بر دنکن

 های اجرایی را دارا می باشند. فعالیت

 2 تولید و کنترل محتوای آموزشی ارائه شده در  وظایفنامه،  نییآ نیمندرج در ا طیکه با داشتن شرا یانکس :و پژوهشی علمی گروهـ

 را دارا می باشند. و تهیه دستورالعمل برگزاری تور ، تنظیم چک لیست ها، تنظیم گزارشات، صالحیت سنجی میزبانتور

 ورود طیشرا

شده است.  نییتع تورآن  اتیاست که بنا به مقتض یورود طیشرا یدارا ،آموزشی یهاو سرفصل هایژگیبا توجه به و هاتوراز  کی: هر2 ماده

 .اطالع کامل داشته باشد زین یانتخاب تورداشته و از اهداف  نانیاطم تورورود به  طیخود با شرا طیشرا قیاز تطب د،یبا یمتقاض

 .دنباشمیمقررات آستان قدس رضوی  تیبه رعا دیمقشرکت کنندگان در تور : 3 ماده

 نامثبت

 ریامکان پذ http://em.rqi.ir/ توانمندسازی موسسه کیفیت رضوی به نشانی از طریق سامانه ینترنتیها به صورت ادر تور نام نویسی: 4 ماده

 و ثبت نام نهایی زمانی صورت می پذیرد که متقاضی نسبت به دریافت کد رهگیری از سامانه فوق اطمینان حاصل نماید. است

که قصد ثبت نام دارد از طریق درگاه پرداخت براساس تعداد نفراتی  راشرکت متقاضی باید هزینه شرکت در تور توانمندسازی  /سازمان: 5 ماده

نماید سپس واریز  540700001000226357801002IRمؤسسه کیفیت رضوی نزد بانک رسالت به شماره شبا  به حساب سامانه توانمندسازی

 مالیات بر ارزش افزوده نیز می شود. %9شامل  ثبت نام هزینه .شماره سفارش دریافت شده از سامانه را در فرم ثبت نام وارد کند

شرکت کنندگان  تعداد، تورها یاثربخش شیافزای و توانمندساز یدر تورها زبانیم یشرکت ها یفضا، برنامه ها تیماه با توجه به سه اصل: 6ماده 

 باشد. یم یرضو تیفیموسسه ک یها یسنج تیهر تور محدود است و حضور در تور بر اساس اولو

 

http://em.rqi.ir/
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 نامهی، آزمون ها و گواهتور توانمندسازیحضور در 

 .است یالزام تور: حضور در تمام جلسات مربوط به هر 7 ماده

 باشد یم بانسازمان میزخارج از محل  ایدر داخل  ،تور به تشخیص مؤسسه کیفیت رضوی و سازمان میزبان ی: محل برگزار 1 تبصره. 

 نامهیمالک صدور گواه و ارسال شود یرضو تیفیمؤسسه ک یبرا همانیاز طرف سازمان م ینامه ا دیبا یاسام تغییردر صورت  :2 تبصره 

 .صادر نخواهد شد نامهیگواه یمتقاض ی، براتوراز ساعات  %25از  شیب بتیباشد. در صورت غ یم توردر  یساعات حضور متقاض

 است. یالزام نامهیجهت صدور گواه یو کسب نمره قبول یانیحضور در امتحان پا نیهمچن

 و از طرفی انصراف خود  متقاضیانی که با هماهنگی مؤسسه کیفیت رضوی و دالیل موجه نتوانسته اند در تور شرکت نمایند :3 تبصره

 شهریه در تور های بعدی شرکت نمایند. %50در صورت وجود تور در یکسال آینده میتوانند با پرداخت  را اعالم ننمایند،

 وجود  یحضوررویداد  یفورس ماژور امکان برگزار طیکه بنابر شرا یدر مواقع ،مجازی /یحضور تورهای: در صورت ثبت نام در 4 تبصره

 .شود یبرگزار م مجازیبه صورت  ،یبه حالت عاد تیتا زمان بازگشت وضع تورنداشته باشد، ادامه 

 یرا م مندرجات آنصحت  تیولسئم یمتقاض نام صادر خواهد شد.ثبت  هها بر اساس اطالعات مندرج در برگتور نامهی: گواه5 تبصره 

 .ردیپذ

  تسهیالت ویژه ای برای متقاضیان بر اساس تعداد شرکت کننده و تنوع ثبت نام در تور اعمال خواهد گردید.: 6تبصره 

  می  متقاضی: هزینه ثبت نام فقط جهت حضور در تور می باشد و تمامی هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و خوراک بر عهده 7تبصره

 باشد.

 شامل دو بخش زیر می باشد: زبانیم یدر سازمان ها موارد بازدید :8 ماده

 یتکنولوژ ،یتیریو مد یمال یها بخش ،مکانیزه یها ستمیس ت،یفیکنترل ک یانبارها، بخش ها د،ی: خطوط تولیسخت افزار _الف 

 رهیموجود و غ یها

 نظام  ،یو ارتباط با مشتر یینظام پاسخگو ن،ینو تیریمد یها هیو همکاران، رو رانیمد نیارتباطات ب زانی: نحوه و میافزار نرم _ب

 رهیو غ های مشارکتی نظام ،ینکات مرتبط با کار گروه ت،یفیبهبود و کنترل ک یها

ظف است جهت اشتراک گذاری تجربیات و دانش سازمانی خود از فرمت های ارائه شده توسط مؤسسه کیفیت رضوی : سازمان میزبان مو9ماده 

 استفاده نماید.

 یها و اطالع رسان تورانصراف از 

انصراف از صورت . درخواهد شد عودت داده یمتقاضسازمان به  هزینه ثبت نامکل  تورقبل از شروع  کاری روز هفتتا  : با اعالم انصراف10 ماده

ا و ب خواهد شد عودت داده یمتقاضسازمان وجه به  یو مابق سرک توراز مبلغ کل  %30، تورتا زمان شروع  تورقبل از شروع کاری روز  هفت

 .وجه مسترد نخواهد شد چیبه ه یافتی، مبلغ درتور برگزاری

توانمندسازی مؤسسه کیفیت رضوی به  سایت، هاتوربرنامه های زمانبندی، تعرفه ها و شرایط ثبت نام و حضور در  یاطالع رسانمرجع : 11 ماده

 خواهد بود.روان و اتوماسیون اداری   www.em.rqi.irنشانی
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 پیوست ها:

 جدول فرآیند برگزاری تور توانمندسازی -1

 

 شرح فعالیت مسئول عنوان فعالیت ردیف
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 های مستعد شناسایی سازمان

 ات بازخورد آخرین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفتبررسی گزارش-1-1 مؤسسه کیفیت رضوی

 هاقوت شرکت شناسایی نقاط-1-2 یرضو تیفیمؤسسه ک
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 تعیین سازمان میزبان

 ازمان مستعد میزبانیرایزنی و اخذ موافقت از س-2-1 یرضو تیفیمؤسسه ک

 از شرکت کنندگان تور توانمندسازی موافقت میزبانیاعالم -2-2 سازمان میزبان

 یدسازدر سامانه توانمن زبانیسازمان مفرم ثبت نام  لیتکم-3-1 زبانیسازمان م ثبت نام سازمان میزبان 3
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 آماده سازی سازمان میزبان

 زبانیارسال فرمت و چارچوب انتقال تجربه به سازمان م-4-1 یرضو تیفیمؤسسه ک

 و انتقال تجربه یزبانیسازمان جهت م یآماده ساز-4-2 زبانیسازمان م
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 تبلیغات و ثبت نام میهمان

 و متمرکز در رسانه ها یعموم غاتیشروع تبل -5-1 یرضو تیفیمؤسسه ک

 یضوع تور توانمندسازبه بهبود در مو ازمندین های با شرکت یخصوص یزنیرا -5-2 یرضو تیفیمؤسسه ک

 یتور توانمندساز در فرم ثبت نام لیتکم اعالم موافقت سازمان میهمان، -5-3 سازمان میهمان
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 برگزاری تور توانمندسازی

 همانانیبه م نزبایو اشتراک دانش از تجربه موفق سازمان م یبرگزار -6-1 زبانیسازمان م

 ز برگزارکنندگانشرکت در تور و کسب تجربه ا -6-2 همانیسازمان م

 نظارت بر حسن اجرای رویداد ها -6-3 یرضو تیفیمؤسسه ک
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 اختتام

 یازتور توانمندس در زبانیسازمان م یفرم نظرسنج لیتکم -7-1 زبانیسازمان م

 یزتور توانمندسا درشرکت کنندگان  یفرم نظرسنج لیکمت -7-2 همانیسازمان م

 از شرکت کنندگان یابیاسخ به سواالت ارزشارائه پ -7-3 همانیسازمان م

 شرکت کننده یابیارزشو  ینظرسنج یفرم ها افتیدر -7-4 یرضو تیفیمؤسسه ک

 یتور توانمندساز اختتام و ارائه گزارش هیته -7-5 یرضو تیفیمؤسسه ک

 نفعانیذ یبرا شرفتیپ یهاگزارش هیته -7-6 یرضو تیفیمؤسسه ک
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 دیاگرام برگزاری تور توانمندسازی -2


