بـرنامهیپرورشکارشناسحرفهای
درحوزهمسئولیتاجـتماعیشرکتی

هزاران دااش و ،عد از فارغ التحصیلی ،اا یاك دایاا امیاد و آرزو باا اه مرحلاه
اریا ی میگااراد ،و از همان ا تدا ،در اولین مصااحبهها اساتصدامی ،اا مشا الت
برشمار رو هرو می شواد امل ابودن دااش ا تسا ی از یك سو و ابود خ ر ه الز
از سو دیگر ،دسترسی ه ارها لید و ارزشمند را ارا آااان ساصت و گااهی
اامم ن می ند .همین سبب می شود خا خود اور واعتماد ه افس آااان ایاز لطماه
بیند و سایهها ااامید چشم ااداز ورودشان ه از ار را خیره ند.
دین منظور ،گروه مسئولیت اجتماعی سازمان مدیریت صنعتی قصد دارد ه  ،شرایط
خ ر ه اادوز را را این دسته از فارغ التحصیالن دااشگاهی فراهم ند .متناسب اا
فرآیند طراحی شده ،در ا تدا خعداد محدود از متقاضایان ،ار اساار ررسای هاا
ارشناسی ،ااتصاب می شواد و ام ان حضور در این فرآیند را بیدا می نند.
اهداف
در این برنامه نیروهای تحصیل کرده به تجربه اندوزی
و ارتقااای بابتی ا هااا ااادد اداهتااد ارداا ا و وارد
مرحتهی تدانمتدسازی اداهتد شاد و امااات ترسای
آیتده حرفهای را برای ادد مهیا اداهتد کرد.
این برنامه برای چه کسانی مناسب است؟
 .1فارغ التحصیالن عالقهمند در حوزههاا خصصصا ِ
ی
مدیریت ،مالی و اقتصاد  ،مهندسی ،علاو رفتاار و
اجتماعی،روانشناسی.
 .2افااراد ااه خ ر ااه ااار اداراااد )یااا خ ر ااه
محدود داراد( و عالقهمند هستند اا هاد گااار
فرد  ،در مسیر آینده حرفه ا خاود متناساب اا
دااش ا تسا ی قد رداراد.
 .3عالقه منداای ه خمایل داراد ،ا اا ا فعالیت ها
ارشناسی در نار ایروها خبره در واحد مشاوره
سازمان مدیریت صنعتی ،حضور در یك محیط دااش
محور را خ ر ه نند.
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اماات ثب شرک در ایان برناماه در بخا سادابت تجربارز رزوماهی
کاری به عتدات حضدر در تی ااروهههاای ساازمانر در کتاار مشااورات
کارآزمددهی سازمات مدیری صتعتر؛
اماات معرفر افراد تدانمتد به کارفرمایاتز ساازمات مادیری صاتعتر در
صدرت دریاف تقاضا از کارفرمایات؛
انتخاب بهترینهاا و افادودت ناان آناات در شاباهی تخصصار ساازمات
مدیری صتعتر(بانك نیروهاای تخصصار) و کسا اعتباار تخصصارز
برارگیری نان سازمات مدیری صتعتر در کتار نان این عدیدات؛
در صدرت مهیا بددت شرایط امااات انعقااد بارارداد سااعتر باا عتادات
هماارز کارشتاس و اضافه شادت رسامر آت هاا باه بدناهی کارشتاسار
سازمات مدیری صتعتر؛
و در نهای در صدرت وجدد دراداس در بدنهی سازمانر اماات عقاد
برارداد سالیانه.
شرکتکنندگاندربرنامهدرانتهاگواهیاتمامدوره
وگواهیارزیابیفردیوحرفهایدریافتخواهندکرد.

فرآیند انتخاب و حضور فراگیران
تکـمیلفـرم

 .1متقاضیان ا خ میل فر بیوست خا بایان اسفند  1399فر خ میل شده خود
را ه اشاای درج شده در ااتها فایل ارسال نند.
مـصاحــبه

 .2بس از دریافت و جمع آور فر ها ،از ین متقاضیان ،هترینها ا هماهنگی و
ررسیها الز ه مرحله مصاحبه هدایت می شواد.
انـتـخـاب

 .3بس از خحلیل اتایج مصاحبهها و متناسب ا قا لیتها شناساییشده ،از ین
مصاحبهشوادگان ،هترینها ااتصاب میشواد و ه مرحله آزمایش اولیه از ُعد
خواامند در حین اا ا ار ،وارد میشواد.
ارزیابیاولیه

 .4متناسب ا راامه ها خدوین شده و خحت اظارت مشاوران سازمان ،فراگیران ه
مدت دو هفته ر اسار اهدا اجرایی خعریف شده وارد مرحله شناخت
خواامند ها در حین عمل و اجرا میشواد و سپس اتایج رفتار و عمل رد آاها
ارزیا ی می شود .در صورت دریافت امتیاز مطلوب و مورد ااتظار سازمان ،افراد ا
بتااسیل اال قادر خواهند ود از این مرحله عبور نند و در مسیر اصلی دوره
خواامندساز حرفه ا قرار گیراد.
تکمیلبرنامه

 .5ایروها ااتصاب شده در راامه ،بس از واریز شهریه دوره )مبلغ ی صدوبن اه
هزار خومان( ،ا هدایت مستقیم مشاوران و ا روی رد منتورشیپ ،ه مدت شش
ماه(معادل شش صد ساعت) این ام ان را داراد خا ا فراگیر ماهیت ار
ارشناسی ،در دل بروژهها ،ظرفیت و خواامند خود را ارخقا دهند و ضمن سب
خ ر ه ،از ازدیك وارد حوزهها دااشی و بژوهشی و مشاورها شواد.
دریافتگواهی

 .6در ااتها ،فراگیران میخوااند مدرك خ ر هاادوز حرفها خود را از سازمان
مدیریت صنعتی دریافت نند .این مدرك معر ثبت خ ر ه ار در صش
مشاوره و خحقیق سازمان مدیریت صنعتی است و درج آن در رزومه ار افراد
میخوااد ه عنوان یك اعتبار خ ر ی در مسیر اریا ی قلمداد شود.
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قااادرت باااایرل مسااائولیت و خاااوان
راامهریز و سازماادهی؛
خوان اا ا ار خیمی و اقش باایر در
قالب گروه ها ار ؛
رخاوردار از اخالق و رفتار حرفاه ا ؛
داشتن اگاه سایستمی و قدرت خحالیل؛
خوااایی مطلوب را ار ا ار افزارها
رایج امپیوخر ؛
خاواااایای جاسات وجاو در ایانتاراات؛
خساالط مطلااوب ااه ز ااان ااگلیساای اه
منظور :جست وجو مقااالت خاارجی،
ااتصاب متون خارجی ،و خرجمه متون
و ااا اا اارهاا باژوهاشی؛
خوان ماقالاه ااویسی و مساتند سااز .

نکاتقابلتوجه:

عالقه مندان ه حضور در راامه ،ایاد اا
خااود لااپ خاااه همااراه داشااته اشااند.
(عزیزاای ه از ایان خ یهازات رخاوردار
ایسااتند ،در صااورت ااتصاااب و محاادود
ودن خعداد متقاضی ،مایخوااناد ناا اه
صالحدید سازمان از ایان قاعاده مسا نا
شواد(.
افراد ه اتوااساتهااد در زماان خعریاف
شده اعال آمادگی نناد ،مایخوااناد اا
ارسال فر درخواست در ااك متقاضیان
حضور در دوره منتظر اقی مااند خاا اه
محض رگزار رااماه عاد اا آن هاا
خمااااااااار گرفتااااااااه شااااااااود.

برای شرکت دربرنامه ،با ارسال ایمیل به  vaziri@imi.irیا از طریق
وبسایت ،فرم ثبت نام را دریافت کرده و پس از تكمیل فرم  ،آن را
مجددا به همان ایمیل ارسال نمایید.

