مرکزآموزش های تخصصی ،بعنوان یکی از سرآمدترین مراکز معتبر در زمينه ارائه آموزش های تخصصی در سطح کشور با عرضه آموزش
های علمی/کاربردی  ،با سابقه ای حدود نيم قرن آموزش و تربيت نيروی انسانی متخصّص ،در راستای گردشِ چرخ های عظيم صنعت آب و
برق و سایر صنایع مرتبط  ،نظير  :علوم محيط زیست  ،پتروشيمی  ،گاز  ،انرژی و مدیریت عالی کسب و کار را در کارنامه خود ثبت نموده  ،و
ضمن ِ تجهيز و بهبود مستمر امکانات و ظرفيت های آموزشی و پشتيبانِ آموزش مُبتنی بر استاندارهای تخصصیِ کسب نموده از سال 1392
در راستای ارتقاء کيفی زیر ساختار ها و روش ها همواره کوشيده است ،همکاری پویا و مستمر با سازمان های متقاضی آموزش را حفظ نموده
و بدین سبب سعی می نماید،پاسخگوی نيازهای آموزشی حرفه ای صنایع (در تمام مراحل نياز سنجی،طراحی ،اجرا و ارزیابی اثربخشی)در سطح
عالی باشد.
ریاست مرکز  ،با تأکيد بر نگرش" خلق رَهيافت های نوین و بِه رَوش ها  ،در عرضه خدمات آموزشی ویژه دانشپذیران" فرایند بهبود مُستمرِ
ش فرآیندهای نظام مدیریت یکپارچه( )IMSرا سرلوحه وظائفِ خویش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به
متاثر از ارزیابی و پای ِ
الزامات قانونی و سایر الزامات اعتقاد دارد که کارکنان این مرکز وظيفه خود خواهند دانست که با درك کامل انتظارات و نياز های دانشپذیران
و سایر طرف های ذینفع در جهت رسيدن به اهداف سازمانی تالش نمایند.
ریاست مرکزآموزش های تخصصی  ،در راستای تحقق آرمان های فوق  ،خود را مُلزم به کاربرد سامانه های نوینِ مدیریتی دانسته و
در این راستا آخرین ویرایش استانداردهای  ISO9001:2015و  ISO29990:2010و  ISO14001:2015و OHSAS
 18001:2007را درقالب الگوی اجرایی(طرح استقرار نظام مدیریت یکپارچه )IMSاتخاذ نموده و جهت نيل به اهداف آن تالش می نماید.
▪ اهداف سازمانی مرکز آموزش های تخصصی در استقرار نظام مدیریت یکپارچه ،به شرح زیر می باشد:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

شناسه سَند PO01/01:

▪
▪

اعتالی فرهنگ عمومی و تخصصیِ جامعه ،از طریق ارائه دوره های آموزشی اثر بخش با اتکاء بر بهبود مستمرِ ظرفيت علمی و اجرایی
توسعه زیرساخت آموزش و بهبود کمّی و کيفی خدمات آموزشی از طریق نظارت پویا بر طراحی و اجرای برنامه های راهبردی
افزایش سطح رضایت دانشپذیران و مدیران سازمان های متقاضی آموزش ،توسط نظارت و بهبود ُمستمر کيفی در اجرای دوره های آموزشی
افزایش توان برنامه ریزی در ارتقاء زیر ساخت  ،توسط بکارگيری دانش سازمانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی از طریق هدفمند
نمودن فعاليت های مربوط به شناسایی ،کسب  ،ذخيره سازی ،تشریک ،بکارگيری و توسعه دانش
بهبود ظرفيت و ارتقاء نيروی انسانی مرکز ،از طریق آموزش مُستمر و اثربخش ویژه همکاران به منظور بهرهبرداری از استعدادهای بالقوه
ایشان در جهت ارائه خدمات مطلوبتر
رهگيری و پایش خدمات نامنطبق و شناسایی ریشه یابی عوامل کاهش کيفيت،از طریق ارزیابی تامين کنندگان و سایر عوامل اجراییِ موثر
افزایش تاثير فرصت ها و کاهش هزینه های ناشی از غافل گيری در کسب و کار سازمان از طریق شناسایی  ،تحليل و مدیریت به هنگام
ریسک های فرآیندی
تامين محيطی اَمن ،توسط برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم در پيشگيری از وقوع حوادث ناشی از کار و کنترل عوامل زیان آور محيط
کار (عوامل فيزیکی و شيميایی)
برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيری از آلودگی های محيط زیست و کاهش مصرف منابع

اینجانب با نظارت و بازنگری ساالنه در خصوص سامانه های مدیریتی و ایجاد ساختار سازمانی در مطابقت با استانداردهای
منتخب مرکز ،در فراهم آوری زمینه های توسعه پایدار ،بهبود مُستمر و دستیابی به اهداف تعیین شده فوق ،تالش خواهم نمود.
رئیس مرکز آموزش های تخصّصی دانشگاه شهید بهشتی
دکترعبداهلل رشیدی مهرآبادی
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