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سمه تعالياب  

  
 تعالي سازمانيملّي  اعطاي جايزهدوره  چهاردهمين فراخوان

  سرآمدهاي  ها و شركت به سازمان
  

  ،مدير عامل محترم
  ؛و احترام سالم با
ـ ن 1395در سـال   يسازمان يتعالملّي  زهيجا يدوره اعطا نيچهاردهمرساند  به استحضار مي   ز بـه روال  ي

ـ  هاي سرآمد ها و شركت سازمانو  آيد ميگذشته به اجرا در  يها سال خواهنـد   يكشور در اسفندماه معرف
  . شد

اسـت كـه   ها  آن يدستاوردهاها و  هاي مديريتي سازمان تعالي سازماني مبتني بر ارزيابي نظامملّي  جايزه
  . رديپذ يد از محل صورت ميمستندات و بازد يو با بررس يت صنعتيريتحت نظر سازمان مد

ـ ا. است "تعالي سازماني يالگو" يها ها با خواسته ها و سازمان زان تطابق شركتيم يابين ارزيا يمبنا ن ي
ن شـده  يط كشـور تـدو  يآن با شرا يق متناسب سازيو از طر EFQM يياز مدل اروپا يمدل با الگوبردار

  . است
ها  آموزه يرياند با بكارگ ايراني توانسته يها شده است، بسياري از شركت ين الگو معرفيكه ا 1382از سال 

وين مـديريتي در سـازمان خـود    هاي ن ، چارچوب مناسبي براي اعمال روشيسازمان يو استقرار مدل تعال
هـاي قابـل بهبـود خـود را بشناسـند و در جهـت تعريـف         ق نقاط قوت و زمينهين طريجاد كنند و از ايا

  . ت و اجراي آنها گام بردارنديريهاي بهبود مد برنامه
  : ل مشخص شده استيتعالي سازماني به شرح ذملّي  ن اساس اهداف جايزهيبر هم

  ها، تعالي سازمان ايجاد فضاي رقابتي براي •
 هاي قابل بهبود، براي اجراي خودارزيابي و شناخت نقاط قوت و زمينهها   تشويق سازمان •

 . ايجاد فضايي براي تبادل تجربيات موفق •

ايراني در بخش هاي مختلف اعم از ساخت و توليد، خدمات،  يها سازمانها و  الزم به ذكر است همه شركت
عمومي، در صورت انجام خودارزيابي بر اساس الگوي تعالي سازماني، بـه  و  يدولتسالمت، آموزش و بخش 

  . باشندتعالي سازماني ملّي  توانند متقاضي جايزه بهبود مي يها اجرا گذاردن برنامه
ـ هاي خـود دار  مديريتي اثربخش را در برنامه يها استقرار نظامها همواره  ها و سازمان شركتاز آنجا كه  د، ن

 . ها باشد ن برنامهيتگر ايكننده و هدا ليتواند تكم يم يسازمان يتعالملّي  زهيدر جا شانحضور
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شـامل راهنمـاي متقاضـيان،    تعـالي سـازماني   ملّي  اعطاي جايزهن راستا اطالعات مربوط به نحوه يدر هم
 ، دوره هاي آموزشي تخصصـي، 1395در سال  يهاي گذشته، برنامه زماني جايزه تعالي سازمان سوابق دوره

الزامات و شرايط حضور در سطوح مختلف تعالي سـازماني و بسـياري اطالعـات ديگـر از طريـق سـايت       
ز يوست نيبه پ ياز برنامه زمان ياتيقابل دسترسي است و كل www. iranaward. orgاينترنتي به نشاني 

  . آمده است
  

هاي مختلف،  مديران و كارشناسان سازمانتعالي سازماني، عمدتاً از بين ملّي  نمايد كه ارزيابان جايزه اضافه مي
هايي كه مدل تعالي سازماني را به عنوان چارچوبي براي مـديريت سـازمان    اعم از متقاضيان جايزه و سازمان

خود برگزيده اند، انتخاب مي شوند و اين موضوع خود به عنوان روش بسيار مناسبي بـراي تبـادل تجربيـات    
  . شده است ران و سازمان ها شناختهيموفق مد

  
بـا  ( يت صنعتيريتعالي سازماني در سازمان مدمركز همچنين در صورتي كه به اطالعات بيشتري نياز باشد، 

  . آماده پاسخگويي است) 4140داخلي  88604222شماره تماس 
  . پيشاپيش از حسن توجه شما در اين خصوص سپاسگزاريم

  
  

  
  مهدي اسماعيلي رخ

  مركز تعالي سازماني مدير
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  1395تعالي سازماني در سال ملّي  جايزه
 تعالي سازماني، بر اساس ارزيابي عملكرد و با توجه به ميـزان اسـتقرار نظـام هـاي مـديريتي، نگـاه       ملّي  جايزه

ايراني كه حائز شرايط بـوده و بـه    سرآمد هاي سازمان داشته و به سازمان هاي سيستمي و جامع به تمام فعاليت
  .  شود هاي تعيين شده دست يابند، اعطا مي حد نصاب

 س هـا اسـت كـه    يتقديرنامه براي تعالي و تند تعالي سازماني داراي سه سطح گواهي تعهد به تعالي،ملّي  جايزه
  .  تقاضا براي هر كدام از اين سطوح مستلزم رعايت و دارا بودن شرايط خاص آن سطح است

  :  هاي متقاضي ملزم به رعايت برنامة زماني ذيل هستند ها، سازمان براي سطح تنديس
  95 بهار و تابستان             : ابانينام ارز ثبتفراخوان و  •
 95 بهار و تابستان      : براي سازمان هاي متقاضي يآموزش عمومو  يترويج ينارهايسم •

  95 و تابستان بهار      : يسازمان يتعال و ارزيابان پرورش متخصصان يآموزش يها دوره •
  95بهار، تابستان و پاييز           : دوره هاي بازآموزي و ارتقاي دانش ارزيابان •
  95مردادماه  31تا             : ها سيان سطح تندينام متقاض ثبت •
 95 مهر ماه 4شنبه يك        : سطح تنديس ها انين مهلت ارسال اظهارنامه متقاضيآخر •
 95مهر ماه  6          : تيم هاي ارزيابيانتخاب ارزيابان و تشكيل  •
 95مهر ماه  13تا  10          : دعوت ارزيابان منتخب و كنترل تضاد منافع •
 95 ماه آبان 8ا تمهر  17               : يانفراد يابيارز •
 95آبان ماه  13و  12                : ارزيابي تيمي •
 95آذر  25آبان تا  15از             : سازمان هاي متقاضي د از محليبازد •
  95بهمن از               : دارسال گزارش بازخور •

   95ماه  اسفند 4       : 1395 سرآمدو معرفي سازمان هاي  يسازمان يش تعاليهما •
 
 محدوديت زماني وجود ندارد  "تعهد به تعالي يگواه"و  "رنامه براي تعالييتقد" افت سطوحيان دريبراي متقاض

مركـز  ند و يارسال نما يسازمان يتعالملّي  زهيخود را به جا ، درخواست1395سال  يدر هر زمان در ط توانند يو م
 .  هماهنگ خواهد كرد يو بازديد از محل را با متقاض يابيالزم زمان ارز يها يپس از انجام بررس تعالي سازماني

 ماهاسـفند ( كه عالقمند به اعالم نتيجه ارزيابي خود در همايش تعالي سازمانياين دوسطح هاي متقاضي  سازمان 
 .  براي دبيرخانه ارسال نمايندهاي ذيل  در مهلتاظهارنامه خود را د ايب هستند) 1395

 95مهرماه  30تا      : سطح تقديرنامه براي تعاليمهلت ارسال اظهارنامه  •
 95ماه  آبان 30تا      : سطح گواهي تعهد به تعاليمهلت ارسال اظهارنامه  •

 طـوري برنامـه ريـزي     "تعهد بـه تعـالي   يگواه"و  "براي تعاليرنامه يتقد"شود متقاضيان سطوح  پيشنهاد مي
نمايند، كه با توجه به فشردگي برنامه هاي ارزيابي در نيمه دوم سال، اظهارنامه خود را در بهار يا تابسـتان سـال   

 .  قرار دهند مركز تعالي سازمانيدر اختيار  1395

 ـ تمـاس حاصـل فرما   4140داخلي  88604222 تلفنبا شماره شتر يكسب اطالعات ب يبرا ـ . ديي ت ين سـا يهمچن
w w w .  i r a n a w a r d .  o r g در دسترس است يليافت اطالعات تكميجهت در  . 


