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سخن آغازین

توجــه به ماهيت و نرخ شــتاب دگرگوني ها در همه ابعاد و عرصه هاي 
نظام هاي اجتماعي در دنياي امروز براي مديران و كارشناسان در رده هاي 
مختلف، يك ضرورت و الزام است اما كافي نيست. مهم تر از توجه به اين 
ضرورت و درك درست آن، علم و هنر همراهي و هماهنگي با تحوالت و 
باالتر از آن پيشاهنگ و پيشرو بودن است. ترديدي نيست كه سرعت افزايش 
شكاف مابين وضع موجود و وضع مطلوب يك سازمان و نظام اجتماعي، در 
صورت بي توجهي به موارد فوق به ميزان قابل توجهي نسبت به دهه هاي 
گذشته، بيشتر شده و بسياري از مديران سازمان ها را دچار شوك كرده است.

درك فرصت هاي بزرگ و كوچك ناشي از دگرگوني ها و توانمندي موج 
ســواري و بيشترين بهره گيري ممكن براي طي طريق تكامل و دوري از 
رويكردها و اقدامات انفعالي، راز تداوم حيات سازمان هاست. بايد توانمندتر شد 
و سرعت رشد و توسعه قابليت ها و توانمندي ها نبايد از سرعت دگرگوني ها 

كمتر باشد. اما چه بايد كرد؟ 
درك واقعي وضعيت موجود، فهم صحيح و عالمانه روندها و وضعيت آينده 
و آنگاه طراحي چشم انداز، محتوا و ساز وكار نظام سازماني مطلوب و در خور 
شرايط و تيم سازي و توسعه براي اين گذر و عبور، نقشه مهم راه آينده است.

براي بزرگ بودن و بزرگ شــدن، بايد در كنار بزرگان بود و پرواز كرد. 
در اين همراهي و نزديكي، بايســتي الگو گرفت، پرورش يافت، بالنده شد 
و در مدار رشــد و بالندگي قرار گرفت. همراهــي و همپايي با آنان كه به 
حقيقت بزرگ شده اند و در چرخه رشد مستمر خود را به قله كمال و تعالي 
نزديك مي كنند، يك نعمت و فرصت ارزشمند و كم نظير است براي آناني 
كه پتانسيل حضور پايدار دارند. بايد از پيشروان و پيشاهنگان بطور مستمر 
درس آموخت و با خالقيت و نوآوري اين درس آموخته ها را عجين كرد و 

به كاميابي واقعي رسيد.
جايزه ملّي تعالي سازماني كه به شكر خداوند متعال، به پانزدهمين سال 
خود رسيد انرژي مورد نياز حركت خود را تنها و تنها از برزگان تعالي كشور 
گرفته و به پشتوانه همراهي، حمايت و بسترسازي بزرگان، به بقاي پوياي 
خود ادامه داده اســت. سازمان هاي بزرگ، مديران بزرگ، اساتيد و معلمان 
بزرگ، كارشناســان بزرگ، مشاوران بزرگ، ارزيابان بزرگ و همه بزرگان 

ديگري كه با نگاه بلند، نگرش وســيع، قلب دلسوز، انديشه اي پويا، خردي 
جمعي و رفتاري متعالي الگو شــدند و براي ســاختن ايراني آباد و سربلند 
عاشــقانه هم افزايي كردند. آنان كه در مســير پايدار بودند و با ناماليمات، 
بدانديشي ها، انحرافات، ترديدافكني ها و شبهه سازي ها، منفعت طلبي هاي 
شخصي و فريب ها، دست از اهداف و مقاصد آگاهانه خويش برنداشتند و با 
بصيرت، درايت، هوشمندي و آگاهي در جمع ماندند و خردمندانه لوكوموتيو 
قطار حركت تعالي ملّي سازماني را به پيش راندند و به قامت استوار و بلند 

آنان افتخار مي كنيم.
ســازمان هاي حاضر در جايزه ملّي تعالي سازماني به ويژه همراهان از 
ســال هاي نخستين تاكنون، به گواه ارزيابان و صاحبنظران حوزه تعالي، با 
نرخ رشدهاي مختلف ســير تعالي را طي كرده اند و همواره رهسپار تعالي 
بوده اند. اين سازمان ها هم بخوبي ياد داده اند و هم بدليل خصلت ارزشمند 
يادگيري، همواره از تجارب برتر ياد گرفته اند. سازمان هايي كه با سيستم هاي 
باز و انعطاف پذير، هميشه به دنبال كارهاي درست تر و روش هاي درست تر 

بوده و هستند و خواهند بود.
در كنار هم بودن اين بزرگان، انرژي ســاختن براي ماندن را چندچندان 
مي كند و راه پويايي و  تعالي را هموار تر. ســرآمدي و ســربلندي ريشه در 
قابليت هاي سازمان دارد قابليت هاي رهبري، بصيرت استراتژيك، ساختاري، 
فرايندي، انســاني، شبكه سازي و مشاركت دهي و خلق و نوآوري، تا بتوان 
همه ذي نفعان را راضي و خوشنود كرد و به آينده اميدوارتر. اين نگاه بنيادي 
مدل تعالي جايزه ملّي تعالي سازماني است كه بر ارزش هايي بزرگ و متعالي 

پايه گذاري شده است.
براي ســازمان مديريت صنعتي، نيز بودن در كنار بزرگان تعالي همواره 
سعادت بزرگي بوده و هست و انشاءاهلل خواهد بود و هم درس آموخته هاي 

بسيار داشته كه اميدواريم بخوبي از آن بهره برده و ببريم.

                                  محمدعلی محمدی
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی
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گزارش جایزه ملّی تعالی سازمانی در سال 1396

شورای راهبری، کمیته علمی و داوری پانزدهمین همایش تعالی سازمانی

ارزیابان ارشد و ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی

سازمان های برتر 14 دوره گذشته جایزه ملّی تعالی سازمانی

سازمان های متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی در پانزدهمین همایش تعالی

ارائه دستاوردهای شرکت های حاضر در پانزدهین دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی

جایزه ملّی تعالی سازمانی به روایت تصویر
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 زهرا احدي، مسئول اجرايی جايزه مّلي تعالي سازماني 

گزارش عملكرد 
مركز تعالي سازماني در سال 1396

جايزه ملّي تعالي سازماني از سال 1382 و با نام اوليه جايزه ملّي بهره وري 
و تعالي سازماني براي سازمان هاي توليدي و صنعتي كار خود را آغاز كرد 
و در سال هاي بعد مورد استقبال ساير بخش هاي اقتصادي اعم از خدمات، 
"جايزه  نام  با  هم اكنون  و  گرفت  قرار  عمومي  بخش  و  سالمت  آموزش، 
ملّي تعالي سازماني" از اعتبار بااليي نزد بنگاه هاي اقتصادي و سازمان هاي 

عمومي كشورمان برخوردار است. 
در  موفق  تجربه  سال  چهارده  پشتوانه  با  سازماني  تعالي  ملّي  جايزه 
تعالي سازماني  قالب ساختار مركز  ملّي، در سال 1396 در  برگزاري جايزه 
اقدام به برگزاري پانزدهمين دوره جايزه كرده است. در اين گزارش تالش 

شده است عملكرد جايزه به اختصار آورده شود.
راهبري  با هدف  سال،  هر  روال  با  مطابق  سازماني  تعالي  ملّي  جايزه 
اقدام به تشكيل كميته هماهنگي و نظارت جايزه ملّي  فعاليت هاي جايزه، 
تعالي سازماني نموده است. كليه فعاليت هاي مرتبط با  جايزه، اعم از آموزش 
و ترويج، تحقيق و توسعه، بهبود فرايندها، اطالع رساني و انتشارات، از طريق 

اين كميته و با برگزاري جلسات هفتگي، برنامه ريزي و اجرا مي  شود. 

همكاران مركز تعالي سازماني در سال 96
 زهرا احدي، مسئول اجرای جايزه تعالی

 عليرضا مالحسنی، كارشناس جايزه تعالی سازمانی
 آرزو موسوي، كارشناس آموزش و توانمند سازي

 محترم السادات رياضت، كارمند تعالی سازمانی

همكاران سازمان مدیریت صنعتی در پانزدهمین همایش تعالي
ضرابيان،  شيوا  توانگر،  ويدا  کنفرانس ها:  و  همایش ها  مرکز  همکاران 

مجيد عباس زاده، بهاره غياثی، امير تيموری
همکاران واحد روابط عمومی: محمد آزرم، مريم شكوری

همکاران واحد IT : سهيال لطيفی
دفتر مدیرعامل: خديجه كاظمی

واحد منابع انسانی و پشتیبانی: جالل فروتن، محمود زندی

اركان
مجموعه فعاليت هاي اجرايي جايزه در قالب همكاري كميته هاي مختلف 
سازماني،  تعالي  ملّي  جايزه  دبيرخانه  و  سازماني  تعالي  مركز  جايزه،  اركان 
دستگاه ها،  بزرگ،  سازمان هاي  همراهي  و  حمايت  و  ارزيابي  تيم هاي 
شوراي  شامل  جايزه  اركان  مي گيرد.  صورت  و...  تخصصي  انجمن هاي 

راهبري، كميته علمي و كميته داوري و مركز تعالی سازمانی هستند كه از 
ابتداي فعاليت  جايزه، در قالب جلسه هايي برنامه ريزي شده نسبت به تأييد و 

تصويب روند جايزه و كليه فعاليت هاي در حال اجرا تصميم گيري مي كنند.
بر همين اساس، جايزه در طول سال به  منظور هماهنگي هاي بيشتر 
در فرايند جايزه، بررسي رويه ها و دستورالعمل هاي جايزه و نظارت در حين 
در  مي نمايد.  اركان  تشكيل جلسات  و  برنامه ريزي  به  اقدام  ارزيابي  فرايند 
سال 1396 تعداد 23 جلسه با اعضای كميته علمی در قالب جلسات كميته 
علمی، كارگروه هماهنگی و نظارت و جلسات ويرايش مدل برگزار گرديد. در 
سال جاری ويرايش 96 الگوی تعالی سازمانی طی جلسات منظم با حضور 

اعضای كميته علمی تهيه و منتشر گرديد و مبنای ارزيابی ها قرار گرفت.
 

تركیب و وظایف شوراي راهبري
شوراي راهبري با حضور مديران و نمايندگان سازمان ها و دستگاه ها، 
اعم از دولتي و خصوصي، انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران حوزه تعالي 

سازماني تشكيل مي شود. 
وظایف:

 انتخاب اعضاي كميته علمي
 تصويب سطوح تعالي و حد نصاب ها بر اساس پيشنهاد كميته علمي

 تغيير، افزايش يا كاهش تعداد بخش ها و گروه ها و تعاريف آن ها بر اساس 
پيشنهاد كميته علمي

 استماع گزارش عملكرد اعضاي شورا در زمينه ترويج يا اجراي جايزه
 استماع گزارش عملكرد دوره قبل جايزه كه توسط مدير جايزه ارائه مي گردد

 بررسي و تصويب اصالحات نظام نامه و ساير موارد مرتبط 
 تصويب كليات برنامه زماني عمليات اجرايي جايزه

 تعيين راهبردها، سياست ها و خط مشي هاي اجرايي در مورد فعاليت هاي 
جايزه 

بايد مورد  ارائه ساير رهنمودهايي كه توسط كميته هاي علمي و داوري   
توجه قرار گيرد

 نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي اركان جايزه
 انجام مساعدت هاي الزم جهت اجراي هرچه بهتر برنامه ها و رفع مشكالت 

احتمالي
 تصويب آيين نامه هاي مرتبط

در ابتدای سال 96 شورای راهبری متشكل از قائم مقام وزير صنعت ، 
معدن و تجارت )رئيس شورا (، مدير عامل سازمان مديريت صنعتي )قائم مقام 
رئيس شورا و دبير جايزه(، 16 نفر نمايندگان سازمان ها و نهادهاي دولتي يا 
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خصوصي كه در فرايندهاي جايزه فعال يا اثرگذارند، در سطح باالترين مقام و 
يا معاون وي، 2 نفر روساي انجمن های مرتبط با مفاهيم تعالي سازماني، 1 نفر 
نماينده كميته داوري از بين آن هايي كه حداقل 5 دوره عضو اين كميته بوده اند 
به انتخاب اعضاي كميته داوري، 1 نفر نماينده كميته علمي از بين آن هايي كه 
حداقل 5 دوره عضو اين كميته بوده اند به انتخاب اعضاي كميته علمي، 3 نفر 
متخصص تعالي سازماني كه حداقل سابقه 7 سال همكاري در اركان جايزه 
داشته باشند به معرفي كميته علمی، 2 نفر نماينده ارزيابان ارشد كه بيش از 5 
سال ارزياب ارشد جايزه بوده اند، 1 نفر باالترين مقام سازمان هاي سرآمد سال 
طي 3 دوره گذشته جايزه، 5 نفر باالترين مقام از سازمان هايي كه در 3 سال 

گذشته در سطح تنديس ها برنده شده اند، تشكيل شد.
از مهم ترين وظايف شورای راهبری انتخاب كميته علمی برای دوره سه 
ساله آتی می باشد. به منظور تعيين اعضاي كميته علمي جايزه، طی فراخوانی 
كه از طرف جايزه ملّی تعالی سازمانی منتشر شد و پس از بررسی رزومه ها، 
كانديداهای واجد شرايط طی جلسات كميته هماهنگی و نظارت انتخاب شدند 
و كليه فرم ها و مدارك در اختيار اعضای شورای راهبری قرار گرفت و از آن ها 

خواسته شد تا به 21 نفر جهت عضويت در كميته علمی جايزه رای دهند. 

تركیب و وظایف كمیته علمي
از افراد مسلط بر مفاهيم و موضوعات  كميته علمي مركب از 21 نفر 
مرتبط با الگوي تعالي سازماني است كه توسط شوراي راهبري و برای يك 

دوره 3 ساله انتخاب مي شوند. از مهم ترين وظايف كميته علمی:
 انتخاب اعضاي كميته داوري

 تصويب الگوي تعالي سازماني و ويرايش هاي مختلف آن
 پيشنهاد شرايط احراز و حد نصاب امتيازها در هر يك از سطوح تعالي به 

شوراي راهبري
 معرفي نامزدهاي عضويت در شوراي راهبري 

 نظارت بر حسن انجام رويه هاي تعيين صالحيت ارزيابان و ارزيابان ارشد 
 نظارت بر تعيين تركيب تيم هاي ارزيابي

 بررسي و تعيين حد نصاب هاي امتياز تفكيك سطوح تعالي 
 تصويب رويه هاي اجرايي براي ارزيابي متقاضيان در سطوح مختلف تعالي 

و نظارت بر حسن انجام آن
 ارائه پيشنهادهاي الزم به شوراي راهبري

 ارائه پيشنهادهاي الزم به مدير جايزه
در كنار كميته علمی كارگروه های تخصصی متشكل از اعضای كميته 
در  نتايج  و  می پردازند  جايزه  مهم  موضوعات  بررسی  به  و  تشكيل  علمی 

جلسات كميته علمی به تصويب می رسد.

تركیب و وظایف كمیته داوري 
تحصيالت  داراي  خوشنام،  افراد  از  نفر    9 از  مركب  داوري  كميته 
و  شاخصه ها  اساس  بر  كه  است  مديريت  سابقة  با  و  بي طرف  دانشگاهي، 
رويه هاي تعيين شده توسط كميته علمي و براي يك دوره سه ساله انتخاب 

مي شوند.
وظایف :

 انتخاب سازمان سرآمد سال 
 تصويب نهايي احراز سطوح مختلف تنديس ها

 تهية گزارش هاي الزمه جهت شوراي راهبري
 بررسي روند رسيدگي به شكايات و اعتراضات متقاضيان

تبصره: مذاكرات و رأي نهايي كميتة داوران محرمانه تلقي مي شود و 
اسامي برندگان تنديس ها قبل از همايش اعالم نخواهد شد. 

دامنه شمول
فعاليت  مختلف  زمينه هاي  در  كه  ايراني  بنگاه هاي  و  سازمان ها  كليه 
مي كنند، مي توانند متقاضي اين جايزه باشند. اين جايزه به تفكيك در پنج 
بخش ساخت و توليد، خدمات، سالمت، آموزش و عمومي به اجرا درمي آيد. 
هر يك از بخش  هاي پنج گانه فوق نيز مي توانند در دو گروه بنگاه هاي كوچك 
و متوسط و بنگاه هاي بزرگ تقسيم بندي  شوند كه متناسب با تعداد كاركنان 

آن ها اين تقسيم بندي صورت مي پذيرد. 
بزرگ  بنگاه هاي  بيشتر در گروه  يا  نفر  تعداد كاركنان 150  با  بنگاه ها 
كوچك  بنگاه هاي  گروه  در  نفر،   150 از  كمتر  كاركنان  تعداد  با  بنگاه ها  و 
ميانگين شاغالن  كاركنان،  تعداد  قرار مي گيرند. مالك محاسبه  متوسط  و 

سازمان در سه ماهه اول دوره اعطاي جايزه است. 
الزم به يادآوري است كه سازمان هاي متقاضي جايزه تعالي، متناسب با 
فعاليت خود در يكي از پنج گروه فوق الذكر مورد ارزيابي قرار مي گيرند و با 

يكديگر مقايسه مي شوند.

سطوح جایزه تعالي
و  مي شود  اهدا  شرايط  حائز  متقاضيان  به  سطح  سه  در  جايزه  اين 
سازمان ها را در دستيابي به تعالي متمايز مي كند. فرايند جايزه در هر يك از 
اين سطوح و در هر كدام از بخش هاي جايزه ملي تعالي سازماني به تفكيك 
به اجرا گذاشته شده و برندگان هر يك از سطوح در هر گروه، به طور جداگانه 

انتخاب و معرفي مي شوند.
سازمان هايي كه به هر يك از سطوح تعالي دست پيدا كنند، می توانند از 
نشان مربوط به همان سطح)نشان هاي تعالي( در تبليغات خود استفاده كنند. 
ارزيابي  امتياز كسب شده در  از سطوح فوق به ميزان  دستيابي به هر يك 

بستگي دارد. 

تندیس: 
ويژگی های  دارای  بايد  “تنديس”  كسب  برای  متقاضي  سازمان های   

زير باشند:
1- اظهارنامه تعالی در موعد مقرر به جايزه ملّی تحويل شده باشد.

2- يكی از مديران ارشد به عنوان مدير تعالی سازمانی منصوب شده باشد.
3- فرآيند خودارزيابی در سازمان بطور سيستماتيك نهادينه شده و در زمان 

ارسال اظهارنامه، از آخرين خودارزيابی بيش از يك سال نگذشته باشد.
4- تدوين، توسعه، اولويت بندی و جاری سازی برنامه های بهبود، مبتنی بر 

نتايج حاصل از خودارزيابی صورت گرفته باشد.
5- تعادل بين امتياز توانمندسازها و نتايج وجود داشته باشد به اين معنا كه 
اختالف امتياز توانمندسازها و امتياز نتايج از %10 امتياز كل سازمان بيشتر 

نباشد. 
برای  نتايج كليدی عملكرد  و  نتايج مشتری  فرايندها،  معيارهای  امتياز   -6
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دستيابی به تنديس های بلورين و سيمين بايد در بازه 41 تا 50 درصد، يا 
بيش از آن و برای دستيابی به تنديس زرين در بازه 51 تا 60 درصد يا بيش 

از آن باشد.
7- همه مفاهيم بنيادين تعالی سازمانی دارای مصاديق بارز و آشكار باشند 
و در مورد مفاهيم بنيادين يا عملكرد سازمان، انعكاس منفی بارز و آشكار در 

اذهان ذينفعان مشهود نباشد.
8- روند بهبود قابل مالحظه يا عملكرد خوب پايدار، حداقل طی سه سال 

اخير قابل ارائه باشد.
بهينه كاوی های  از طريق  كه  باشد  رسيده  بلوغ  از  به سطحی  سازمان   -9
بيرونی، اعم از فرايندها و شاخص های عملكردی، درصدد كسب بهبود باشد.

10- جهت دستيابی به تنديس بلورين، سازمان متقاضی بايد در اغلب نتايج 
كليدی با بهترين سازمان های ايرانی در كالس خود قابل مقايسه باشد.

11- جهت دستيابی به تنديس سيمين، سازمان متقاضی بايد در اغلب نتايج 
كليدی با سازمان هايی در كالس جهانی قابل مقايسه باشد.

12- جهت دستيابی به تنديس زرين، سازمان متقاضی بايد در اغلب نتايج 
كليدی با سازمان هايی در كالس جهانی قابل مقايسه باشد و نقش الگو  در 
سطح ملّی داشته و در بسياری از فرايندها توسط ديگر سازمان های ايرانی  

مورد الگوبرداری قرار گرفته باشد.

با شرط كسب حد نصاب تعيين شده و ويژگي هاي مربوط به اين سطح، 
به تنديس هاي بلورين، سيمين و زرين دست خواهند يافت.

 تنديس زرين:  براي امتياز در بازه 651 تا 1000
 تنديس سيمين: براي امتياز در بازه 551 تا 650 
 تنديس بلورين: براي امتياز در بازه 451 تا 550 

 
تقدیرنامه براي تعالي:

دارای  “بايد  تعالی  برای  "تقديرنامه  كسب  متقاضي  سازمان های 
ويژگی های زير باشند:

1- يكی از مديران ارشد به عنوان مدير تعالی سازمانی منصوب شده باشد.
سازمانی،  تعالی  الگوی  در  معرفی شده  رويكردهای  از  يكی  اساس  بر   -2
خودارزيابی انجام شده باشد به نحوی كه نقاط قوت و زمينه های قابل بهبود 
قابل استخراج باشد و همچنين در زمان ارسال گزارش، از آخرين خودارزيابی 

بيش از يك سال نگذشته باشد.
3- تدوين، توسعه، اولويت بندی و جاری سازی برنامه های بهبود، مبتنی بر 

نتايج حاصل از خودارزيابی صورت گرفته باشد.
4- سازمان متقاضی، بايد نتايج حاصل از اجرای حداقل يكی از برنامه های 
بهبود ناشی از فرآيند خود ارزيابی را كه نشان دهنده اثربخش بودن استقرار 

مدل تعالی سازمانی باشد، ارائه كند.
5- سازمان متقاضی بايد در اغلب نتايج كليدی با متوسط سازمان های ايرانی 

در صنعت خود قابل مقايسه باشد.
 با شرط احراز و كسب حد نصاب 251 امتياز يا بيشتر، تقديرنامه براي 
تعالي اعطا مي شود. با توجه به دامنه نسبتاّ وسيع امتيازها در سطح تقديرنامه 
براي تعالي و تمايل متقاضيان و ارزيابان براي تفكيك اين سطح به دامنه هاي 
كوچك تر كه نشان دهنده ارتقاي سازمان ها باشد، امتياز اين سطح با توجه به 
ميزان امتياز كسب شده به پنج گروه 1 ستاره، 2 ستاره، 3 ستاره، 4 ستاره و 

5 ستاره به شرح زير تقسيم شد:
 5 ستاره براي امتياز 451 و بيشتر

 4 ستاره براي امتياز بين 401 تا 450
 3 ستاره براي امتياز بين 351 تا 400
 2 ستاره براي امتياز بين 301 تا 350

 1 ستاره براي امتياز بيش از 250

گواهي تعهد به تعالي: 
دارای  بايد  تعالی«،  به  تعهد  »گواهی  دريافت كننده  سازمان های 

ويژگی های زير باشد:
1- در سطح مديران ارشد و ميانی آشنايی مناسبی با الگوی تعالی سازمانی، 
مفاهيم و معيارهای آن وجود داشته باشد. برای اين منظور بايستی يك نفر 
از مديران ارشد به عنوان مدير تعالی سازمانی منصوب و دوره های آموزشی 

مرتبط با الگوی تعالی سازمانی برگزار شده باشد.
سازمانی،  تعالی  الگوی  در  معرفی شده  رويكردهای  از  يكی  اساس  بر   -2
خودارزيابی انجام شده باشد به نحوی كه نقاط قوت و زمينه های قابل بهبود 
قابل استخراج باشد و همچنين در زمان ارسال گزارش، از آخرين خودارزيابی 

بيش از يك سال نگذشته باشد.
3- تعهد رهبران شركت به اجرای برنامه های بهبود و انجام خود ارزيابی های 

دوره ای در چارچوب الگوی تعالی سازمانی مشهود باشد.
شده  اولويت بندی  و  استخراج  خودارزيابی  از  حاصل  بهبود  برنامه های   -4

باشند.
5- برنامه های بهبود حاصل از خودارزيابی به اجرا گذارده شده باشند.

سازمان سرآمد سال
سازمان سرآمد سال سازماني است كه تنها برنده سطح تنديس زرين در 
باالترين بازه 50 امتيازي در آن سال است. در صورتي كه در باالترين بازه 
50 امتيازي بيش از يك سازمان برنده تنديس زرين وجود داشته باشد، يكي 
از اين سازمان ها توسط كميته داوري به عنوان سازمان سرآمد در آن سال 

انتخاب و معرفي مي شود.

بخش هاي جایزه ملّي تعالي سازماني
جايزه تعالي سازماني در بخش هاي زير اجرا مي شود:

1. بخش ساخت و توليد
2. بخش خدمات
3. بخش سالمت
4. بخش آموزش
5. بخش عمومي

متقاضیان جایزه تعالي سازماني
اعالم شده در سال گذشته اطالع رساني  زماني  برنامه  اساس  بر  جايزه 

گسترده اي از طريق كانال های زير در دستور كار خود قرار داد.
 اطالع رساني در روزنامه ها و سايت ها و از طريق مكاتبات

 روزنامه همشهری، روزنامه دنيای اقتصاد، سايت تابناك، مكاتبات مستقيم
 به كارگيری ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
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 بازطراحی سايت جايزه ملّی تعالی سازمانی
 راه اندازی ايميل سرور و پايش گزارش ها )بانك اطالعاتی بالغ بر 1000 

شركت، 500 مدير و 2000 ارزياب(
 فكس )بانك اطالعاتی بالغ بر 1000 شركت(

 ارسال پستی )بانك اطالعاتی بالغ بر 1000 شركت(
 پيامك )بانك اطالعاتی بالغ بر 1000 شماره(

كانال  اينستاگرام،  آپارات،  )لينكدين،  اجتماعی  های  شبكه  به كارگيری   
تلگرام و گروه تلگرام(

در سال 1396، تعداد 16 شركت در سطح تنديس، 35  شركت در سطح 
تقديرنامه براي تعالي و 19  شركت در سطح گواهي تعهد به تعالي، اقدام به 

ثبت نام در فرايند جايزه ملّی تعالی سازمانی كرده  اند.
از اين تعداد 13 شركت در سطح تنديس 25 شركت در سطح تقديرنامه  
و 14 شركت در سطح گواهينامه اظهارنامه و مدارك خود را در موعد مقرر 

ارسال و مورد ارزيابی قرار گرفته اند.

فرایند انتخاب ارزیابان و تشکیل تیم های ارزیابی 
جايزه ملي تعالي سازماني، به منظور اجراي فرايند ارزيابي سال 1396، 
همانند سال هاي گذشته به اعالم فراخوان ارزيابان به صورت گسترده اي از 
 )www.IRANAWARD.org( طريق پست الكترونيك، سايت جايزه
و ارسال بسته هاي اطالع رساني اقدام كرد تا متقاضياني كه تمايل به حضور 
قالب  در  خود،  كاري  و  علمي  رزومه  ارسال  با  دارند،  را  ارزيابي  فرايند  در 
و  پيش نياز  دوره هاي  گذراندن  در صورت  تعالی،  مركز  از سوي  تعيين شده 
شركت در كارگاه آموزشي تربيت ارزياب ويژه جايزه و كسب امتياز الزم از 

سوي مركز تعالی به عنوان ارزياب انتخاب شوند.
در  ارزياب  عنوان  به  متقاضيان همكاري  استقبال گسترده  به  توجه  با 
ارزيابان  و  سازمان ها  با  تعامالت  از  گسترده اي  حجم   ،1396 سال  فرايند 
جايزه  اطالعاتي  بانك  در  رزومه  تعداد 386  و  ايجاد شد  سال هاي گذشته 
را  تمايل خود  قبل  ارزيابان سال هاي  از  نفر  بين 286  اين  از  ثبت شد كه 
براي همكاري مجدد با دبيرخانه اعالم كرده اند. پس از بررسي هاي اوليه و 
بر اساس روزمه و دوره هاي طي شده توسط متقاضيان، تعداد 61 نفر براي 
شركت در كارگاه آموزشي تربيت ارزياب ويژه جايزه به واحد آموزش مركز 
تعالي سازماني معرفي شدند كه 2 كارگاه آموزشي تربيت ارزياب ويژه جايزه 
توسط واحد آموزش مركز برنامه ريزي و اجرا شد و تعداد 33 نفر موفق به 
كسب نمره قبولي شدند. در پايان هر يك از دوره هاي مرحله اول ارزيابي، 
به  با توجه  و  ارزيابي شركت كنندگان در دوره مي پردازند  به  مدرسان دوره 
معيارهاي ذيل، شركت كنندگان را به رده هاي ممتاز، قبول، قابل ارتقا، كمتر 

از حد نصاب تفكيك كرده اند.
 مهارت ها و تجربيات مرتبط

 كار قبل از دوره )شامل ارزيابي كامل يك اظهارنامه واقعي(
 مشاركت در كارهاي گروهي

 نتيجه آزمون ها
 مشاهدات از رفتار فردي و حرفه اي

 سن و تجربه مديريتي

دبيرخانه جايزه ملّي تعالي سازماني به منظور انتخاب ارزيابان نهايي سال 
1396 و تشكيل تيم هاي پانزدهمين دوره، به امتيازدهي ارزيابان سال هاي 

گذشته بر اساس معيارهاي زير اقدام كرد:

 امتياز كارنامه-كارگاه آموزشي تربيت ارزياب ويژه جايزه 
 سابقه همكاري به عنوان ارزياب 

 سابقه همكاري به عنوان ارزياب ارشد 
 ارزيابي دبيرخانه 
 تخصص ويژه  

 ارزيابي ارزياب ارشد/ ارزياب 
 ارزيابي سازمان متقاضي 
 دوره بازآموزي ارزيابان 

 نتايج مصاحبه كميته علمي 

با  كه  جلسه اي  در  و  جمع بندي  نظرات  ارزيابان،  امتيازدهي  از  پس 
حضور اعضاي كميته هماهنگي و نظارت بر ارزيابي تشكيل شد،  بر اساس 
طبقه بندي  و  ارزيابان  رزومه  از خالصه  استفاده  با  و  امتيازهاي كسب شده 
ارزيابان بر اساس معيارهاي ذكر شده، ارزيابان سال 1396  انتخاب و سپس 

از جانب جايزه تعالی براي ارزيابي شركت هاي متقاضي دعوت شدند.
امتيازات و همچنين  انجام شده روي   از بررسي هاي  اين كميته پس 
نتيجه آزمون و مصاحبه افراد جديدي كه متقاضي همكاري با دبيرخانه در 
پانزدهمين دوره جايزه بوده اند، اقدام به انتخاب ارزيابان سال 1396 كرد. در 
نهايت، تعداد 196 نفر به عنوان ارزياب جايزه انتخاب شدند و در تركيب تيم ها 
قرار گرفتند كه از اين تعداد  178 نفر از ارزيابان سال هاي قبل و 18 نفر از 
متقاضيان جديد بودند و تعداد 14 نفر مسئوليت ارزيابي را در بيش از يك 

تيم به عهده داشتند. 
به  ارزيابان  اختصاص  به  علمي  كميته  ارزيابان،  شدن  نهايي  از  پس 
در  علمي  كميته  و  تعالي  جايزه  دبيرخانه  كرد.  اقدام  متقاضي  شركت هاي 
امر تشكيل تيم هاي ارزيابي و تعيين تركيب اين تيم ها تالش كرده است 
شاخص هاي مختلفي نظير سابقه مديريتي، وجود تخصص هاي مختلف در 
تيم ها، تعادل سني تيم ها، تجربه ارزيابان و نبود تضاد در منافع ميان ارزيابان 

و شركت هاي متقاضي را در نظر داشته باشد.
پس از انتخاب ارزيابان جايزه، در نهايت تيم هاي ارزيابي در تركيب هاي 
از  پس  و  گرفتند  شكل  تقديرنامه  و  تنديس  سطوح  برای  نفره    6 الی   3
بررسي و رفع تضاد بين ارزيابان و شركت هاي متقاضي، جايزه تعالی به توزيع 

اظهارنامه سازمان ها بين ارزيابان اقدام كرد.
در سال 1396 براي 13 شركت در سطح تنديس و 25 شركت در سطح 
تقديرنامه تيم های ارزيابی تشكيل شد و اظهارنامه ها براي تيم هاي ارزيابي 
ارسال و مدارك مورد نياز ارزيابي براي استفاده ارزيابان )سوگندنامه، برنامه 
زماني، فايل گزارش بازخورد ،فايل امتياز دهي، كاربرگ هاي روش 94+، 
فايل هاي نظرسنجي، فايل هاي افتتاحيه و اختتاميه، فرمت برنامه بازديد از 

محل و...( ارسال شد.
بر  ارزيابي  فرايند  ارزيابان،   به  اظهارنامه ها  اختيارگذاشتن  در  از   پس 
از  آغاز شد.  پس  جايزه  دبيرخانه  از سوي  اعالم شده  زماني  برنامه  اساس 
سطح  متقاضيان  ارزيابي  تيم هاي  كليه  انفرادي،  ارزيابي هاي  جمع بندي 
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تنديس و تقديرنامه در سه نوبت در تاريخ هاي 10و 11 آبان ماه برای اجماع 
در سطح تنديس  و  در 21 آذر و 6 دي ماه برای  اجماع در  سطح تقديرنامه، 
در محل مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني به صورت متمركز و زير نظر 
دبيرخانه جايزه به ارزيابي تيمي و اتفاق نظر در مورد ارزيابي هاي انجام شده، 

پرداختند. 
ارزيابان جايزه در اولين روز اجماع در جلسه افتتاحيه شركت كردند در 
برنامه زماني سال 1396 تشريح و بر رعايت زمان بندي توسط  اين جلسه 
كليه ارزيابان تاكيد شد. سپس در ادامه به تشريح  تغييرات فرايندي مهم 
در سال 1396، نقش پشتيبان فرايند ارزيابي، اهميت شناخت عوامل كليدي 
سازمان متقاضي در فرايند ارزيابي و مهارت هاي اجتماعي ارزيابي پرداخته 
شد.  در پايان، منشور اخالقي جايزه و سوگندنامه به صورت جمعي توسط 

ارزيابان قرائت شد.
تيم هاي ارزيابي پس از اتفاق نظر در جلسه اجماع بر اساس فرمت هاي 
مشخص و از قبل تعيين شده توسط جايزه ملّي تعالي، به طرح ريزي برنامه 
بازديد از محل شركت هاي متقاضي جايزه اقدام كردند. جايزه با دعوت از 
مديران تعالي سازماني در جلسات اجماع  با هدف آشنايي مديران سازمان هاي 
متقاضي با تيم ارزيابي و همچنين رفع هرگونه ابهام در اظهارنامه و موجبات 
شناخت و آشنايی هرچه بيشتر فضاي سازمان متقاضي توسط تيم ارزيابي 

قبل از بازديد از محل را فراهم كرده است.
برنامه بازديد از محل طبق فرمت ارائه شده تهيه و پس از هماهنگی 
های الزم با مديرتعالی شركت و پشتيبان فرايند ارزيابی برای مركز تعالی 
ارسال شد و پس از چك و كنترل های دبيرخانه جايزه با نامه رسمی در اختيار 

سازمان های متقاضی قرار گرفت.
انجام  براي  تعالي  جايزه  با هماهنگي  ارزيابي  تيم هاي  اساس،  اين  بر 
بازديد از محل كليه سازمان هاي حاضر در سطح تنديس و تقديرنامه اقدام 
كردند.  جايزه به منظور هماهنگي در برگزاري جلسات افتتاحيه و اختتاميه، به 

تهيه فرمت يكسان براي ارائه در اين جلسات اقدام كرد.
از جمله تغييراتی كه در سال 1396 با توجه به بازخورد های دريافتی از 
تيم های ارزيابی و سازمان های متقاضی در سطح تقديرنامه ، دريافت شد 
اقدام به  بازنگری در روش ارزيابی 94+ در سال جاری نمود. فرمت برنامه 
بازديد از محل در اختيار ارزيابان ارشد قرار گرفت و پس از تكميل، توسط 
دبيرخانه جايزه  بررسی شد و بصورت رسمي در اختيار شركت ها قرار داده 
شد.  همچنين در سال 1396 سازمان های متقاضی در سطح تقديرنامه،  می 
بايست اظهار نامه خود را تنها به روش 94+ در قالب 50 صفحه كه عمدتا 

بصورت جدول می باشد تهيه و ارسال می كردند.
ارزيابي هاي  از  بازخورد  گزارش  تهيه  ارزيابي  فرايند  از  مرحله  آخرين 
انجام شده می باشد كه اين مرحله نيز با حساسيت خاصی توسط مركز تعالی 
جايزه دنبال شده است.  بدين ترتيب كه گزارشات بازخورد پس از دريافت از 
ارزياب ارشد برای اظهار نظر در اختيار پشتيبان فرايند ارزيابی قرار می گيرد 
و پس از اصالحات محتوايی،  به دبيرخانه جايزه ارجاع میگردد. اصالحات 
نهايی با هماهنگي ارزيابان ارشد، در گزارش اعمال و در اختيار سازمان های 

متقاضی قرار داده شود. 

پشتیبان فرایند ارزیابي 
 به منظور ارتقاي كيفيت ارزيابي، اطمينان از درك و رعايت فرايندهاي 

در  تعالي سازماني  ملّي  جايزه  فرايندي،  تغييرات  و جاري سازي  تدوين شده 
سال 1396 به انتخاب فردي تحت عنوان پشتيبان فرايند ارزيابي از ميان 

اعضای كميته علمی براي هر يك از تيم هاي ارزيابي اقدام كرد. 
اهداف و مأموريت هاي اصلي پشتيبانان فرايند ارزيابی به شرح زير است:

 پشتيباني علمي و فني ارزيابان ارشد و اطمينان از درك مدل، منطق و 
فرايندهاي ارزيابي توسط تيم هاي ارزيابي 

 كمك به جايزه براي در ميان گذاشتن تغييرات فرايندي مصوب و اطمينان 
از جاري سازي آن ها توسط تيم هاي ارزيابي 

 اطمينان از هماهنگي و سازگاري دروني و بيروني تيم هاي ارزيابي
 مراقبت از انجام فعاليت ها مطابق برنامه زماني مصوب توسط مركز تعالی 

و ارائه بازخوردهاي عملكردي
 مراقبت و حصول اطمينان از رعايت سازگاري دروني در امتيازدهي

 بازبيني، اظهارنظر و تأييد نهايي گزارش بازخورد به لحاظ انطباق با رويه ها 
و منطق ارزيابي

عدم پذیرش اعتراض
بر اساس دستورالعمل ها،  تعالي سازماني  ملّي  ارزيابي در جايزه  فرايند 
مقررات و الزاماتي كه در راهنماي متقاضيان جايزه ملّي تعالي سازماني درج 
ارزيابان،  انتخاب  اظهارنامه،  ارسال  از  پس  و  مي گيرد  صورت  است،  شده 
ارزيابي انفرادي، تيمي، بازديد از محل و اجماع، نتيجه تيم ارزيابي پس از طي 
تمامي مراحل توسط مركز تعالی سازمانی اعالم مي شود و متقاضيان جايزه 
با آگاهي از اين فرايند در جايزه حضور مي يابند. بنابراين، نتيجه نهايي براي 

آن ها قابل قبول خواهد بود و هيچگونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.
متقاضيان تنها در صورتي كه در گزارش بازخورد ارائه شده ابهاماتي وجود 
داشته باشد، مي توانند از مركز تعالی درخواست كنند تا پس از هماهنگي هاي 
الزم،  با ارزياب ارشد براي رفع ابهامات احتمالي جلسه رفع ابهام برگزار كند.

نوآوري ها و فعالیت هاي جدید مرکز تعالي سازماني در سال 
1396

سازمانی،  تعالی  ملّی  جايزه  اعطای  دوره  اولين  از  سال  گذشت 15  با 
برنامه ريزی برای نوآوری و بهبود با هدف پايداری جايزه ملّی تعالی سازمانی 
برنامه ريزی ها 4 گروه  از ضرورت های مركز تعالی سازمانی است. حاصل 

برنامه به شرح زير بوده است:

1- اطالع رسانی و ترویج اثربخش
 اطالع رساني در روزنامه ها و سايت ها و از طريق مكاتبات

 بكارگيری ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
 راه اندازی ايميل سرور و پايش گزارش ها 

 بكارگيری شبكه های اجتماعی )لينكدين، آپارات، اينستاگرام، كانال تلگرام 
و گروه تلگرام(

 آغاز برنامه هاي ترويجي سال بعد در بخش هاي مختلف از سال جاري

2- ارتقای کیفیت و بهبود مستمر در خدمات
 ويرايش 96 الگوی تعالی سازمانی با اين اهداف
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 بازنگری معيارهای الگوی تعالی سازمانی
 بازنگری ارزش ها و مفاهيم بنيادين

 بازنگری منطق ارزيابی
 تهيه واژه نامه

تعالی  الگوی  ویرایش  مرتبط  محتوای  و  مستندات  بازنگری 
سازمانی

 الگوی تعالی سازمانی ويرايش 96
 كتابچه ارزيابی

 كارت های مدل
 فايل های ارزيابی و گزارش بازخورد

 يكپارچه سازی زنجيره ارزش مركز تعالی سازمانی
 آموزش، توسعه، ارزيابی، تبادل تجربيات

3- سازماندهی مجدد و توسعه شایستگی های درونی
دریافت نظرات ارزیابان در مورد سایر اعضای تیم ارزیابی در 

هر سال
 به روزآوري و همسان سازي فرم ها و معيارهاي نظرسنجي

 ثبت و تحليل اطالعات
مدیریت اطالعات

 پااليش اطالعات 14 ساله
CRM طراحی پايگاه داده 

CRM انتقال اطالعات و آغاز استقرار 
مدیریت هزینه ها

 انجام همه فعاليت های كارشناسی در داخل مركز
 انجام كار گروهی و تقسيم كار انعطاف پذير
 اجرای روش قيمت گذاری جديد در سال 96

 قيمت گذاری با توجه به فراوانی متقاضيان در سطوح مختلف
 تخفيف محدود جهت ترغيب سازمان ها به واريز زودتر وجه

استفاده از خدمات سایت های اینترنتی معتبر و رایگان
 CRM مركز

 شبكه های اجتماعی
انجام بسیاری از خدمات طراحی و گرافیکی در داخل مرکز 

 بروشورها و محتوای اطالع رسانی
 ساير طرح های گرافيكی

همکاری با واحد انتشارات و سایر واحدهای سازمان
 برگزاری همايش

 كتاب ها و بروشورها
 اطالع رسانی و روابط عمومی

4- تغییرات ساختاری و مشارکت استراتژیک با ذی نفعان
و  سياست گذاری  در  نفعان  ذی  مشاركت  هدف  با  جديد  ساختار  ايجاد   

نظارت
 سازماندهای و تقسيم كار جديد در مركز تعالی و سازمان مديريت صنعتی

نگاهی بر تعداد حضور صنایع مختلف در جایزه ملّی تعالی 
سازمانی در پنج سال اخیر

بررسی اطالعات 5 سال اخير تعداد سازمان های حاضر در جايزه ملی 
از لحاظ ابعاد سازمانی  و حوزه فعاليت به صورت نمودار زير توزيع شده اند. 

نتايج حاصل از پانزده سال اجراي موفق اين جايزه، حاكي از روي آوردن 
سازمان ها به مدل هاي نوين مديريتي است. امروز سازمان ها به مدل تعالي 
سازماني به عنوان ابزار و چارچوبي براي تعريف و اجراي برنامه هاي بهبود در 
سازمان خود مي نگرند و نسبت به نقش آن به عنوان ابزاري تشويقي در بهبود 
عملكرد سازمان ها نگاهي مثبت دارند. اميد است كه اين حركت ملّي با عزمي 
راسخ در تمامي بخش هاي جايزه  اجرا و تمامي سازمان ها بتوانند با اجراي 

موفقيت آميز از مزاياي آن بهتر و بيشتر استفاده كنند.
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شورای راهبری پانزدهمین دوره
نماینده سازمان/نهاد نام خانوادگی  نام   عنوان 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت  رحمانی   رضا   دكتر  
سازمان مديريت صنعتی محمدی   محمد علی   دكتر 

سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران محسن وند   محمد    دكتر 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران رفعت   فرهاد   مهندس 

صنايع كوچك و شهركهای صنعتی ايران مقيمی   فرشاد   مهندس 
وزارت نفت دانش   حسين   مهندس 
وزارت نيرو نجفی   مير حميدرضا   مهندس  

وزارت امور اقتصاد و دارايی اسالمی   سيف ا...   مهندس 
وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشكی كاوه   جليل   دكرت 

وزارت كشور بابايی   بهزاد   مهندس 
شهرداری تهران تيمورنژاد   كاوه   دكتر 

سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی ايران مقيمی   حجت ا...   دكتر 
دانشگاه صنعتی شريف نجمی   منوچهر   دكتر 

سرمايه گذاری تامين اجتماعی نوروز زاده   سيدرضا   دكتر 
كنفدراسيون صنعت ايران مهاجر   داريوش   دكتر 

شبكه مشاوران مديريت و مهندسی ايران مرعشی   سيد جعفر   دكتر 
شركت فوالد مباركه اصفهان نيك فر   منوچهر   مهندس 

بانك پاسارگاد نيك روش   مجتبی   مهندس 
شركت فوالد خوزستان عباس زاده   مهران   مهندس 

شركت فراسان ظهير امامی   مهناز   دكتر 
گروه مپنا نصرالهی شيراز  هومن   مهندس 

شركت مادر تخصصی )هلدينگ( توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه )ميدكو( اشرف سمنانی  رضا   مهندس 
كنفدراسيون صنعت ايران خاشع   شهريار   مهندس 

انجمن توسعه بهره وری ايران صادق پور   سعيد   دكتر 
انجمن مشاوران مديريت ايران اوليايی   محمود   دكتر  

كميته داوري جايزه ملی تعالی سازمانی همايونفر   سيد مسعود    مهندس 
كميته علمی جايزه ملی تعالی سازمانی حافظی   عبدالرضا   دكتر 
كميته علمی جايزه ملی تعالی سازمانی اسماعيلی رخ  مهدی   دكتر 
كميته علمی جايزه ملی تعالی سازمانی آزادی   علی اصغر   مهندس 
كميته علمی جايزه ملی تعالی سازمانی تقوی   الهوردی   دكتر 
ارزياب ارشد جايزه ملی تعالی سازمانی اثنی عشری   احمد   دكتر 
ارزياب ارشد جايزه ملی تعالی سازمانی جنامی نيا   جعفر   مهندس 
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کمیته داوری پانزدهمین دورهکمیته علمی  پانزدهمین دوره

ردیف    عنوان    نام       نام خانوادگي
1          مهندس   علي اصغر      آزادي

2          دكتر     احمد      اثني عشري
3          مهندس    مرتضي      اخوان خرازي
4          مهندس    عابدين       اسماعيل پور
5          دكتر    مهدي      اسماعيلي رخ

6          مهندس    سيد مهدي     اسمعيلي عراقي
7          مهندس    رضا      اشرف سمناني

8          دكتر     الهويردي      تقوي
9          دكتر     علي      تقي زاده هرات

10        مهندس    جعفر      جنامي نيا
11        مهندس   محمد      چينی فروشان

12        دكتر     عبدالرضا      حافظي
13        دكتر     فريد     خوش الحان

14        مهندس   هوشنگ      رستميان
15        مهندس    سعيد      روحانی ملك

16        مهندس    مرتضی      روغنی
17        مهندس    نيما      زاهدی طاهری
18        دكتر     محمد حسين   ساالريان زاده

19        دكتر    محمد علی     محمدی
20        دكتر    منوچهر      نجمي

21        مهندس    سيد مسعود     همايونفر

ردیف    عنوان    نام       نام خانوادگي
1           مهندس    رضا       اشرف سمناني

2           دكتر    جعفر       توفيقي
3           مهندس    محسن       خليلي

4           دكتر    حسن       عباس زاده
5           مهندس    محّمد حسن     عرفانيان

6           دكتر    مجيد       قاسمی
7           مهندس    سيد مسعود      همايونفر
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ارزیابان ارشد پانزدهمین دوره

نام محل کار نام    نام خانوادگی   
 

شركت بهسو صنعت احمد     اثنی عشری   
شركت سايپا يدك داود    ادايی   

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات عليرضا    اسماعيلی   
شركت آريا همراه سامانه محمدرضا    افتاده   

شركت تعالی نگر محمد    الهی اصل   
مركز ملی فضايی ايران رضا    بهرامی دراسله   

شركت زامياد علی اصغر    تندرو   
شركت مهندسی و توسعه سروك آذر بابك    توژان   

شركت پارس خودرو محمد    جبل عاملی فروشانی   
شركت سايپا آيدين    جديد بناب   

شركت آرين كيميا تك سعيد    جوانروح   
شركت  آتی نگر سيد مهدی    حاجی ميرعرب   

شركت ايران خودرو جليل    حبيبی   
شركت مديريت فرايندهای نيروگاهی ايرانيان فيروز    حسين زاده   

شركت پتروشيمی اصفهان محمد    حيدری بهبهانی   
شركت كاوشگران بهره وری پارس حميد رضا    خدمتگزار   

شركت ساپكو عليرضا    خراسانی    
شركت توسعه پتروشيمی مكران عليرضا    دادرس   

شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل مپنا )مكو( بهنام    دهبان   
شركت كيفيت گسترش آريا سعيد    دهقانی ورنامخواستی   

شركت صنايع هواپيمايی ايران علی اكبر    ديوساالر   
شركت سايپا يدك علی اصغر    رجبی   

مشاور مرتضی    روغنی   
شركت سايپا رامبد    سعی الدين   

شركت كارگزاری بيمه سايپا مريم    سلماسی   
شركت عمرانی و صنعتی پارس گرما سيروس    شجاعی   

شركت ايران ارقام سيد احسان    شجاعی   
بانك پاسارگاد ميثم    شريفی   

شركت سفير آبی آرام مسعود    شه پرست   
شركت سايپا يدك محمدرضا    صادقی نژاد   

دانشگاه تهران، دانشكده مديريت حسين    صفری   
شركت صنعتی نيرو محركه  يحيی    صمدی مقدم   

شركت سازه گستر سايپا پدرام    فرخ پيكر   
شركت طراحی و مهندسی و تامين قطعات ) ساپكو( علی    فالح حسينی   

سازمان مديريت صنعتی عليرضا    قاسمی   
شركت قالبهای صنعتی ايران خودرو وحيد    مجدی   

شركت خدمات بهره وری غالمعلی    مقصود بيگی   
شركت مديريت طرحهای صنعتی ايران سهيل    نمازی شيرازی   

مركز مطالعات راهبردی عبداله    هنديانی   
شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( محمد    يوسفی   
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شركت قالبهای صنعتی سايپا محمدرضا   ابراهيم زاده جورياب   
شركت امداد خودرو سايپا سيد مهدی   ابوالحسنی   

شركت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه هادی   احرام پوش   
شركت مهندسی و ساخت برق وكنترل مپنا)مكو( علی   احمدوند   

كارخانجات صنام علی   احمدی   
شركت سداد محمدصادق   احمدی بمرود   

شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( مينا   احمديان خوشمهر   
شركت سايپا يدك امير   استاجی   

شركت ساخت تجهيزات سپاهان - گروه مپنا عليرضا   استكی   
سازمان هوافضا عليرضا   اسداللهی   

شركت ماموت خودرو مهدی   اسدی   
معاونت بانكداری الكترونيكی بانك آينده حميد   اسدی نيا   

شركت سايپا ديزل عليرضا   اسالمی   
شركت سايپا لجستيك رضا   اصالنی   

شركت مهندسين طرح و آفرينش علی   اعظمی مقدم   
شركت ايساكو فاطمه   افشار   

شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل مپنا )مكو( ايمان   البرزی   
بانك دی اشكان   اميرمدحی   

شركت كارخانجات كمك فنرايندامين سايپا آرش   اميری   
شركت فراب مهدی   ايروانی منش   

شركت ساخت تجهيزات سپاهان )گروه مپنا( ايمان   آدمی   
شركت مهندسی و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا محسن    آريان فرد   

شركت ميدكو ابراهيم   باقری   
شركت فوالد مباركه اصفهان مجيد   باقری   

شركت فوالد خوزستان علی   بدوی   
شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( زهرا   برجعلی لو   

موسسه سرآمدی پارس سيد جالل   بصيری تبريزی   
شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( سميرا   بكر   

شركت پتروشيمی رازی محمود   بهادری   
شركت مهندسی و ساخت برق وكنترل مپنا)مكو( مهدی   بهرامی شاد   

شركت پااليش نفت جی عليرضا   بهنيا   
مجتمع الستيك بارز كردستان ندا   بی نظير   

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نادر   پرديس   
شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد عليرضا   پرنيان   

شركت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو )ساپكو( عليرضا   پنجی   
بانك پاسارگاد مونا   پوراسداله   

شركت تعميرات نيروگاهی ايران امير   پورآقا   
گروه صنعتی بارز سيد مهدی   پورباقری   

شركت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا- پرتو صياد   پی سپار   
شركت  محورسازان ايران خودرو حسين   تقوی عليداش   

نام محل کار نام   نام خانوادگی   

ارزیابان پانزدهمین دوره
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بانك پاسارگاد سعيد   توتونچی درزه كنانی   
شركت پارس خودرو منصور   ثابتی جمال آباد   

شركت تعاونی اعتبار كاركنان گروه صنعتی ايران خودرو محمدرضا   جاويدی   
شركت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو )ساپكو( كاظم   جعفری   

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی - پااليشگاه چهارم فرشته   جليلی حافظيان   
شركت البرز كنترل مرضيه   جهانبخش   
شركت بهمن موتور علی   چراغی   

شركت ايران خودرو معاونت استراتژی و برنامه ريزی محمدصادق   حاتمی   
موسسه آموزش كيفيت اميد   حيدری   

شركت  ايران خودرو عليرضا   خاتمی نو   
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان عبدالعلی   خان احمدی   

شركت احداث و توسعه نيروگاه های سيكل تركيبی مپنا )توسعه 2 مپنا( فرزام   خانبابايی   
گروه بهمن) شركت شاسی ساز ايران( حسين   خانكی   

شركت ايران خودرو معصومه   خليلی هوشيار   
شركت سفير آبی آرام اميد   خمارلو   

شركت اتوماسيون اداری حسيب هادی   خواجه   
شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( فرزاد   خورشيدی   
شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( يامين   خوش سرشت لنگرودی  

گروه فناوری ارتباطات و اطالعات شاتل ميعاد   دادبين   
سازمان صنايع هوافضا هادی   درخشانی كيا   

شركت پتروشيمی اصفهان حميدعلی   درويشی   
شركت  نورد و لوله پروفيل سپاهان بهرام   دولت آبادی   

گروه فناوری ارتباطات و اطالعات شاتل پارسا   ديدبان   
سازمان مديريت صنعتی اميراميد   ذكاءاسدی   

شركت صنعتی نيرو محركه رضا   ذوالقدر   
شركت پارس خودرو معصومه   ربيعی   

شركت توربو كمپرسور نفت رضا   رزاقی   
صندوق نوآوری و شكوفايی رياست جمهوری صادق   رسولی   

شركت تعاونی اعتبار كاركنان گروه صنعتی ايران خودرو زهره   رضايی   
شركت تام ايران خودرو عليرضا   رفائی   

شركت مهندسی خدمات صنعتی ايران خودرو )ايسيكو( قاسم   رهدار   
بانك رفاه كارگران حميد   زحمتكش   
شركت زرين خوشه فرشاد   زعيم آزاد   

گروه صنعتی بارز جعفر   زنگنه   
وزارت صنعت، معدن و تجارت مريم   زياری   

شركت فوالد توان آور آسيا محسن    زيوه   
شركت استام صنعت رضا   سرمد   

شركت توليدی صنعتی فراسان سارا   سعدزاده   
شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ايران مصطفی   سليمی   

شركت كارت اعتباری ايران كيش علی   سيروس كبيری   

نام محل کار نام   نام خانوادگی   

ارزیابان  پانزدهمین دوره
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شركت سازه گستر سايپا عصمت   شريعتی   
بانك دی مهدی   شريفيان   

شركت فوالد خوزستان سعيد   شمعونی   
شركت ايران خودرو ميترا   شهاب   

شركت ذوب آهن اصفهان محسن    شهسواری   
شركت گاز استان گيالن سيد جواد   صابری فر   

شركت صنعتی نيرو محركه  اميربهشاد   صادقيان   
شركت ماليبل سايپا محسن    صديف   

شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( الهام   صنعتی   
شركت مهرسان پارت گلوريا   صوفی راد   

شركت ماليبل سايپا شهاب   ضياءبخش كلخوران   
گروه صنعتی بارز محمد   ضيايی    

موسسه صندوق حمايت و بازنشستگی كاركنان فوالد فرزاد   طالبی كوهستانی   
شركت گواه) خدمات پس از فروش ايران خودرو ديزل( شهزاد   طباطبايی   

نمايندگی 7035 سايپا محمد   عابدزاده   
شركت توربو كمپرسور تك خاورميانه )توربوتك( مهدی   عادلی زاده   

دانشگاه شاهد رضا   عباسی   
موسسه مطالعات سرآمدی و شش سيگما پارس حامد   عباسی   

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان عليرضا   عباسيان   
مستقل سيد حسين   عزالدين زنجانی   

شركت توربو كمپرسور نفت رسول   عطار   
شركت سايپا محسن    عيسايی   

شركت مهندسی و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا امير   فتوت   
گروه صنعتی گلرنگ - شركت گلرنگ سيستم بهروز   فرهنگ مهر   

شركت فوالد مباركه سيد مصطفی  فقری   
پژوهشكده سيستم های پيشرفته صنعتی  حميد رضا   فقيه   

شركت صنعت هوايی فجر زهره   فالح   
شركت كشتيرانی دريايی مرواريد پارسيان مجيد   فيض آبادی فراهانی   

بانك دی سپهر   قاسمی   
شركت گاز استان گيالن رضا   قاسمی اخالقی   

شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس( علی اصغر   قدسی   
شركت فوالد مباركه سيد داود   قفقازی    

سازمان مديريت صنعتی نويد رضا   قنات آبادی   
شركت مشاوران سرآمد كسب و كار پژمان   قهرمانی   

شركت ارتباطات مبين نت عليرضا   كاشفی االصل   
سازمان تامين اجتماعی محمد   كاشی   

شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( حميد   كاظم   
شركت پاريز طرح شهر حسن   كرد   

شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد داريوش   كالنتر نيستانكی   
شركت ساخت تجهيزات سپاهان - گروه مپنا محمودرضا   كوهی اصفهان   

نام محل کار نام   نام خانوادگی   

ارزیابان  پانزدهمین دوره
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شركت هواپيماسازی ايران غالمرضا   كيانی   
شركت فوالد مباركه علی   كيانی    

شركت مهندسی و ساخت برق وكنترل مپنا )مكو( صادق   گرجی ارزان فودی   
شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( هادی   گنج خانلو   

شركت مهندسی و ساخت برق وكنترل مپنا)مكو( نيما   لطفی   
شركت سايپا يدك بهرام   محمدخانی غياثوند   

بانك دی انور   محمدی   
كارگزاری بيمه سايپا محمد   محمدی   

گروه صنعتی بارز شيرين   مرادی   
شركت ارتباطات سيار ايران )همراه اول( محسن    مرادی مقدم   

شركت آينده پايدار دنيا مرجان   مرتضی پور   
شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( اصغر   مردی   

شركت ماليبل سايپا رضا   مشگين راد   
شركت مهندسی خدمات صنعتی ايران خودرو )ايسيكو( مهدی   مالمحمدا   

بانك آينده مهدی   ملكی   
شركت فناوران پارسيان حسين   منوچهری   

بانك آينده محمدحسين  منوچهری   
شركت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو )ساپكو( احمد   مهدی جو   

شركت بدر سان الكتريك غالمعلی   مواليی   
شركت آهن و فوالد صنيع كاوه تهران فاطمه زهرا   ميثمی   

شركت بازرگانی سايپا يدك بهروز   ميرزايی   
شركت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه حميد   ناظر   

شركت سايپا يدك سيده مهديس  نبوی گيلده   
شركت  سايپا يدك امير محمد   نبئی   

شركت توليد تجهيزات سنگين-هپكو حسن   نحوی   
شركت توليدی صنعتی فراسان محمدعلی   نسيمی   

شركت راهياب زرفام )رايز( بهروز   نصيری   
بانك دی محمدحسين  نصيری   

شركت رايان پرديش پويا مرتضی   نظری   
شركت گروه داده پردازی  بانك پارسيان نادر   نعمت پور   

شركت سايپا رضا   نعمتی   
شركت ايساكو اشكان   نوآور   

شركت ذوب آهن اصفهان علی   نوش مهر   
شركت پتروشيمی جم يوسف   نيك اختر   

گروه برق و الكترونيك قطعات خودرو عظام عليرضا   وليان   
شركت مهندسی / مشاوره ای پايش سيستم مهر علی اكبر   يحيايی   

نام محل کار نام   نام خانوادگی   

ارزیابان  پانزدهمین دوره
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نتایج اولین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1382(
در نخستین دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی هیچ یک از شرکت های 
متقاضی حاضر در این فرآیند موفق به دریافت سطح تندیس ها نشدند. 
در این دوره 16 شرکت موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی شدند:

 1. شرکت فوالد مبارکه
2. شرکت تولی پرس
3. شرکت پارس دارو

4. شرکت ایران خودرو
5. شرکت تراکتورسازی ایران

6. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
7. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو)ساپكو(

 8.  صنایع جنگ افزار سازی تهران
9. شرکت صنعتی فراسان

10. شرکت محورسازان ایران خودرو
11. شرکت دارو سازی سبحان

12. شرکت فراب
13. شرکت پارس خزر

14. شرکت ایساکو
15. شرکت کربن ایران

16. شرکت قطارهای مسافری رجاء

نتایج دومین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1383(
الف. سطح تنديس ها 

شرکت های  از  هیچ یک  سازمانی  تعالی  ملّی  جایزه  دوره  دومین  در 
متقاضی حاضر در این فرآیند موفق به دریافت سطح تندیس ها نشدند. 

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت فوالد مبارکه

2. شرکت ساپكو

سازمان های برتر 
14 دوره گذشته جایزه مّلی تعالی سازمانی 

)1382 تا 1395(
3. شرکت فراب

4. شرکت ایران خودرو
5. شرکت سایپا

ج.سطح گواهی نامه تعهد به تعالی 
1. شرکت پتروشیمی اصفهان

2. شرکت محورسازان ایران خودرو
3. شرکت هپكو

4. شرکت فراسان
5. شرکت موتورسازان تراکتورسازی

6. شرکت ذوب آهن اصفهان
7. شرکت جنگ افزارسازی

8. شرکت تراکتورسازی ایران
9. شرکت فوالد خوزستان

10. شرکت لوله و ماشین سازی ایران
11. شرکت نیرو محرکه

12. شرکت ماشین سازی اراک
13. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

14. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
15. شرکت پارس دارو

16. شرکت تولیدی شیمیایی پاکشو
17. شرکت کارتن ایران
18. شرکت قدس نیرو
19. شرکت سایپا دیزل

20. مدیریت تولید برق اصفهان
21. شرکت متالورژی خراسان
22. شرکت صنایع هفتم تیر

23. شرکت گسترش خدمات پارس خودرو
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24. شرکت برق منطقه ای اصفهان
25. شرکت سیمان داراب

26. شرکت مهندسی مرآت پوالد
27. صنایع خودروسازان فتح

28. صنایع سردساز خودرو

 نتایج سومین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1384(

الف. سطح تنديس  بلورين
1.  شرکت فوالد مبارکه 

2. شرکت ساپكو 

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت ایران خودرو 

2. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 
3. شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو 

4.  شرکت تام ایران خودرو 
5. شرکت سازه گستر سایپا 

6. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
7.  شرکت تولیدی صنعتی فراسان 

8. شرکت تراکتورسازی ایران 
9. شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران 

10. شرکت سایپا دیزل

ج.سطح گواهی نامه تعهد به تعالی 
متقاضیان تندیس که به سطح گواهی نامه دست یافته اند:

 1.  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
2. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم 

3. شرکت پتروشیمی اصفهان 
4.  شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو )ایساکو( 

5.  شرکت تولیدی موتور، گیربكس و اکسل سایپا )مگا موتور(
 6. شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

7. شرکت صنعتی نیرو محرکه
8. شرکت فوالد خوزستان 

9. شرکت قطارهای مسافری رجاء 
10. شرکت کارخانجات پارس دارو 

11. شرکت گسترش خدمات پارس خودرو 

12. شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

متقاضیان تقديرنامه كه به سطح گواهی نامه دست يافته اند:
 1. شرکت امداد خودرو ایران 

2. شرکت برق منطقه ای خراسان 
3. شرکت برق منطقه ای فارس 

4. شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو 
5. شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

6. شرکت زامیاد 
7. شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( 

8. شرکت صنعتی سردسازخودرو 
9. شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا 

10. شرکت لعابیران 
11. شرکت لوله و ماشین سازی ایران 

12. شرکت ماشین سازی پارس

متقاضیان گواهی نامه كه حايز شرايط دريافت سطح گواهی نامه 
شناخته شدند:

1. شرکت بازرگانی توسعه نیشكر و صنایع جانبی 
2.  شرکت پارس سویچ 

3.  شرکت پاکنام 
4. شرکت پشم شیشه ایران 

5. شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی )دی. ام. تی( 
6. شرکت تولیدی موتورهای دیزلی ایران-ایدم 

7.  شرکت خدمات فنی رنا 
8. شرکت داروسازی شهید قاضی 

9. شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر 
10. شرکت سیمان ارومیه

11. شرکت فرآورده های نسوز پارس 
12. شرکت قطعات توربین شهریار 

13. شرکت گلسار فارس

نتایج چهارمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1385(

الف. سطح تنديس 
1. شرکت ایران خودرو 

2. شرکت تولیدی صنعتی فراسان 
3. شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو )ساپكو( 

4. شرکت فوالد مبارکه 
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 ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت امداد خودرو

2. شرکت بوتان
3. شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی ایران خودرو)ایساکو(

4. شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپكو
(IDEM) 5. شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران-ایدم

6. شرکت تولیدی موتور، گیربكس و اکسل سایپا )مگا موتور(
7. شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو

8. شرکت صنعتی نیرو محرکه 
9. شرکت فوالد خوزستان

10. شرکت گسترش خدمات پارس خودرو
11.  شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو 

 
ج. سطح گواهی نامه تعهد به تعالی

متقاضیان تندیس که به سطح گواهی نامه دست یافته اند:
1.  شرکت بازرگانی سایپا یدک

2. شرکت پاالیش نفت بندرعباس
3. شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

4. شرکت زامیاد
5. شرکت صنایع تجهیزات نفت

متقاضیان تقديرنامه كه به سطح گواهی نامه دست يافته اند:
1.  شرکت اگزوز خودرو خراسان

2. شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران
3. شرکت پاک نام

4. شرکت تراکتورسازی کردستان
5. شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن جمهوری اسالمی ایران

6. شرکت خدمات فنی رنا
7. شرکت دژپاد

8. شرکت رایان سایپا
9. شرکت سیمان سپاهان

10. شرکت صنعتی پارس خزر
11.  شرکت کربن ایران

12. شرکت کیسون
13. شرکت مالیبل سایپا

14. شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(
15. شرکت مهندسی و قطعات ماشین آالت راه سازی ایران

16. گروه صنایع باتری صدر

 متقاضیان گواهی نامه كه حائز شرايط دريافت سطح گواهی نامه 
شناخته شدند:

1.  شرکت الكترونیک خودرو شرق
2. شرکت ایران خودرو خراسان

3. شرکت ایمن خودرو شرق
4. شرکت داروسازی شهید قاضی

5. شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران
6. شرکت سایپا پرس

7. شرکت سهامی پتروشیمی خراسان
8. شرکت سیمان آبیک
9. شرکت شهاب خودرو

10. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
11.  شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو سایپا

12. شرکت فراورده های نسوز پارس
13. شرکت کمباین سازی

14. شرکت لوله سازی اهواز
15. شرکت لیزینگ خودروکار

16. شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو )ایسیكو(
17. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا)توگا(

18. شرکت نیروترانس

 نتایج پنجمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1386(

سطح تنديس
سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید/گروه شركت های 

كوچك و متوسط | بازه 451 تا 500 
1. شرکت تولیدی صنعتی فراسان

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات مهندسی /گروه شركت های 
بزرگ | بازه 501 تا 550 

1. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ) ساپكو(

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید /گروه شركت های 
بزرگ | بازه 501 تا 550 

1. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
2. شرکت ایران خودرو
3. شرکت فوالد مبارکه

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی
و  بهداشت، درمان  /بخش  تعالی )سه ستاره(  برای  تقديرنامه 

سالمت | بازه 351 تا 400
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1. مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

خدمات/گروه  /بخش  ستاره(  )سه  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های كوچك و متوسط | بازه 351 تا 400

1. شرکت رایان سایپا

خدمات/گروه  /بخش  ستاره(  )سه  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های بزرگ | بازه 351 تا 400

1. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
2. شرکت امدادخودرو ایران
3. شرکت تام ایران خودرو

تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( /بخش خدمات | بازه 401 
تا 450

1. شرکت سازه گستر سایپا

تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( /بخش ساخت و تولید / بازه 
351 تا 400

1. شرکت سیمان سپاهان
2. شرکت پاالیش نفت اصفهان

3. شرکت ایمن خودرو شرق
4. شرکت سایپا پرس

5. شرکت ایران خودرو خراسان
6. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

7. شرکت کمباین سازی ایران
8. شرکت صنعتی نیرو محرکه

9. شرکت مالیبل سایپا

تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( /بخش ساخت و تولید / 
بازه 401 تا 450

1. شرکت فوالد خوزستان
2. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

(IDEM) 3. شرکت تولیدی موتورهای دیزلی ایران-ایدم

ج.سطح گواهی تعهد به تعالی
سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش عمومی

1. پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش
1. دانشكده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش بهداشت، آموزش و سالمت
1. مرکز پزشكی، آموزشی درمانی امام حسین )ع( تهران

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات
1. شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

2. شرکت برق منطقه ای اصفهان
3. شرکت خدمات بیمه ایران خودرو
4. شرکت خدمات بیمه رایان سایپا

5. شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران ) مانا(
6. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو سایپا

7. شرکت کیسون
8. شرکت گاز استان فارس

9. شرکت گاز استان کرمانشاه
10. شرکت گاز استان گیالن

11. شرکت مخابرات استان سمنان
12. شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(

13. شرکت مزدا یدک
14. شرکت مهندسی توسعه سایپا )سیكو(

15. شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ) ایسیكو (
16. موسسه مهندسین مشاور ساحل

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و تولید
1. شرکت اروند ) گاما ( خودرو

2. شرکت اگزوز خودرو خراسان
3. شرکت ایران کاوه سایپا

4. شرکت پاالیش نفت تبریز
5. شرکت پاالیش نفت تهران

6. شرکت پاالیش نفت شازند اراک
7. شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

8. شرکت پایا کالچ
9. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

10. شرکت پتروشیمی رازی
11. شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

12. شرکت پشم شیشه ایران
13. شرکت تولید محور خودرو

14. شرکت تولیدی پیستون ایران
15. شرکت تولیدی صنعتی ) ساحل ( مازندگاز

16. شرکت چرخشگر
17. شرکت رادیاتور ایران
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18. شرکت رینگسازی مشهد
19. شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز

 20.شرکت سایپا شیشه
21. شرکت سهامی پتروشمی شیراز

22. شرکت سیمان ایالم
23. شرکت سیمان خوزستان

24. شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
25. شرکت صنام الكترونیک
26. شرکت صنایع آموزشی

27. شرکت فرآورده های نسوز ایران
28. شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

29. شرکت فرآورده های نسوز پارس
30. شرکت فنر سازی زر

31. شرکت قطعات توربین شهریار
32. شرکت کابل خودرو سبزوار

33. شرکت کارخانجات تولیدی تهران
34. شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

35. شرکت کربن ایران
36. شرکت لوله سازی اهواز

37. شرکت مجتمع فوالد خراسان
38. شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

39. شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
40. شرکت مدیریت تولید برق بیستون

41. شرکت مدیریت تولید برق نكا
42. شرکت نفت پاسارگاد

43. شرکت واال قطعه
44. گروه صنعتی بارز

نتایج ششمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1387(

الف( سطح تنديس ها
سطح تنديس سیمین | بخش ساخت و تولید

1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات
1. شرکت سازه گستر سایپا

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید

1. شرکت تولیدی صنعتی فراسان
2. شرکت تولیدی موتورهای دیزلی ایران – ایدم

3. شرکت ایران خودرو
4. شرکت ایرانی تولید اتومبیل-سایپا

ب( تقديرنامه برای تعالی 
تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش بهداشت

1. مرکز فوق تخصصی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار شهید هاشمی 
نژاد

 | خدمات  بخش   | ستاره(  )چهار  تعالی  برای  نامه  تقدير 
سازمان های كوچك و متوسط

1. شرکت رایان سایپا

 | خدمات  بخش   | ستاره(  )چهار  تعالی  برای  نامه  تقدير 
سازمان های بزرگ

1. شرکت امداد خودرو
2. شرکت بوتان

3. شرکت تام ایران خودرو
4. ایساکو 

تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد خوزستان

2. شرکت ایران خودرو خراسان
3. مگاموتور

4. شرکت صنعتی نیرو محرکه
5. شرکت مالیبل سایپا

تقدير نامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. سایپا یدک 

2. گروه بین المللی ره شهر

تقدير نامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و تولید
1. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

2. شرکت پاالیش نفت بندر عباس
3. شرکت پتروشیمی اصفهان

4. شرکت گلسار فارس
5. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ) توگا (

6. شرکت پارس خودرو
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تقدير نامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش خدمات | سازمان های 
كوچك و متوسط

1. شرکت مزدا یدک
2. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو سایپا

تقدير نامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش خدمات | سازمان های 
بزرگ

1. شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
2. شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

3. شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو) ایسیكو (
4. مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

 | تولید  و  ساخت  بخش   | ستاره(  )دو  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های كوچك و متوسط

1. شرکت تولیدی لعابیران
2. شرکت تولیدی واال قطعه

3. شرکت فراکلون
4. شرکت مهندسی و قطعات ماشین آالت راهسازی ایران

 | تولید  و  ساخت  بخش   | ستاره(  )دو  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های بزرگ

1. شرکت ایران ترانسفو
2. شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

3. شرکت پاالیش نفت اصفهان
4. شرکت پایاکالچ

5. شرکت پیستون ایران
6. شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی)دی ام تی(

7. شرکت سهامی پتروشیمی شیراز
8. شرکت سیمان ارومیه

9. شرکت فرآورده های نسوز پارس
10. شرکت مجتمع فوالد خراسان

11. شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
12. شرکت مدیریت تولید برق نكا

13. گروه صنعتی بارز
14. شرکت اگزوز خودرو خراسان

15. شرکت تولید محور خودرو )ومكو(
16. شرکت چرخشگر

17. شرکت خودرو سازی زامیاد
18. شرکت سردسازخودرو

19. شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
20. شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین

ج(سطح گواهی تعهد به تعالی
سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش

خدمات  و  پزشكی  علوم  دانشگاه  مامایی-  و  پرستایی  دانشكده   .1
بهداشتی درمانی ایران

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش بهداشت، درمان و سالمت
1. اداره کل منطقه ای انتقال خون استان تهران

2. مرکز پزشكی، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
3. مرکز پزشكی، آموزشی درمانی امام حسین )ع( تهران 

سازمان های   | خدمات  بخش   | تعالی  به  تعهد  گواهی  سطح 
كوچك و متوسط

1. شرکت آب منطقه ای قزوین
2. شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی

3. شرکت آب و فاضالب کاشان
4. شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیكل ترکیبی مپنا )توسعه 

2 مپنا(
5. شرکت ایران خودرو سازه

6. شرکت بیمه معلم
7. شرکت توسعه صادرات صنعتی

8. شرکت خدمات بیمه سایان
9. شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

10. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
11. شرکت سرمایه گذاری مسكن

12. شرکت مدیریت پروژ ه های صنعتی ابدال) مپصا(
13. مرکز گسترش فناوری اطالعات ) مگفا(

14. شرکت مهندسی-صنعتی فهامه

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات | سازمان های بزرگ
1. شرکت آب منطقه ای اصفهان

2. شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
3. شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا )توسعه 1 مپنا(

4. شرکت امداد خودرو سایپا
5. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال غرب

6. شرکت گاز استان اصفهان
7. شرکت گاز استان گیالن
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8. شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران
9. شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل )اپكو(

10. شرکت مهندسین مشاور موننكو ایران
11. موسسه مالی و اعتباری مهر ) موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان(

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و تولید | سازمان های 
كوچك و متوسط

1. شرکت پاالیش نفت جی
2. شرکت پویا خودرو شرق

3. شرکت پویندگان راه سعادت
4. شرکت سه گانه

5. شرکت مهندسی قائم سپاهان
6. شرکت تراکتور سازی کردستان

7. شرکت صنایع ریلی خودرو ) ایریكو (
8. شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو

گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و تولید | سازمان های بزرگ
1. شرکت پاالیش گاز فجر جم
2. شرکت پاالیش نفت آبادان
3. شرکت پاالیش نفت تبریز
4. شرکت پاالیش نفت تهران

5. شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
6. شرکت توسعه و عمران نایین

7. شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
8. شرکت داروسازی اکسیر

9. شرکت داروسازی شهید قاضی
10. شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

11. شرکت سازه پویش
12. شرکت سهامی سیمان اصفهان

13. شرکت سیمان فارس نو
14. شرکت شاسی سازی ایران

15. شرکت مهرکام پارس
16. شرکت کلر پارس
17. شرکت کویر تایر

18. شرکت ماشین سازی پارس
19. کارخانجات صنایع کاشی و سرامیک الوند

20. مجتمع دخانیات استان مازندران
21. مجتمع صنعتی اسفراین
22. شرکت ایران کاوه سایپا

23. شرکت تولید قطعات خاور
24. شرکت رادیاتور ایران

نتایج هفتمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1388(
الف( سطح تنديس ها

سطح تنديس سیمین | بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات
1. شرکت تام ایران خودرو

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید
1. شرکت ذوب آهن اصفهان

2. شرکت فوالد خوزستان
3. شرکت مالیبل سایپا 

4. شرکت نیرومحرکه

سطح تنديس بلورين | بخش سالمت
1. مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی
سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات

1. سازمان خدمات پس از فروش سایپا )سایپا یدک(
2. شرکت بوتان

3. شرکت رایان سایپا

و  بخش ساخت   | )چهار ستاره(  تعالی  برای  تقديرنامه  سطح 
تولید

1. شرکت پارس خودرو
2. شرکت پتروشیمی اصفهان

3. شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(
4. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و تولید
1. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

2. شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
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3. شرکت پاالیش نفت اصفهان
4. شرکت پایا کالچ

5. شرکت خودروسازی زامیاد
6. شرکت فراکلون

7. شرکت فراورده های نسوز پارس
8. شرکت فوالد خراسان

9. شرکت لعابیران
10. شرکت واال قطعه

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش سالمت 
1. بیمارستان شهید چمران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش عمومی
1. ستاد پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

2. شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیكل ترکیبی مپنا )توسعه 
2 مپنا(

3. شرکت امداد خودرو سایپا
4. شرکت پایانه های نفتی ایران
5. شرکت خدمات بیمه سایان

6. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
7. شرکت گاز استان اصفهان

8. موسسه مالی و اعتباری مهر
9. موسسه مهندسین مشاور ساحل

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش ساخت و تولید
1. شرکت استام صنعت

2. شرکت پاالیش گاز فجر جم
3. شرکت پاالیش نفت تبریز
4. شرکت پاالیش نفت تهران

5. شرکت داروسازی اکسیر
6. شرکت سازه پویش

7. شرکت شاسی سازی ایران
8. شرکت صنایع پمپیران
9. شرکت مهرکام پارس

10. شرکت نفت پاسارگاد
11. شرکت هولدینگ سرمایه گذاری مسكن

12. گروه صنایع ذوب فلزات فجر و قدر

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش سالمت 
1. مرکز پزشكی، آموزشی و درمانی امام حسین )ع(
2. مرکز پزشكی، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی

ج( گواهی تعهد به تعالی
سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش 

1. مجموعه فرهنگی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش عمومی
1. توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 

درمانی دانشگاه همدان

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش سالمت
1. بیمارستان شهید هاشمی نژاد. مشهد

2. بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشكی فارابی
3. مرکز آموزشی- درمانی امین 

4. مرکز آموزشی درمانی 515 تختخوابی امام رضا )ع( کرمانشاه
5. مرکز آموزشی درمانی پور سینا

6. مرکز پزشكی، آموزشی و درمانی لقمان حكیم

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات
1. خدمات علمی صنعتی تهران

2. سایپا لجستیک
3. شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

4. شرکت آب منطقه ای همدان
5. شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا- توسعه 3

6. شرکت برق منطقه ای غرب
7. شرکت بیمه معلم
8. شرکت بیمه نوین

9. شرکت پرداخت الكترونیک بانک پاسارگاد
10. شرکت توربو کمپرسور نفت

11. شرکت توسعه مانوماد
12. شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

13. شرکت خدمات فنی رنا
14. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه تهران

15. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت فارس
16. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمال شرق

17. شرکت دارو پخش ) هولدینگ(
18. شرکت سایان کارت



25

انی
ازم
ی س

عال
ش ت

مای
ه  ه
نام
ژه 
وی

19. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
20.شرکت سهامی بیمه ایران
21. شرکت گاز استان گیالن

22. شرکت گاز استان مازندران
23. شرکت گسترش مواد پیشرفته

24. شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
25. شرکت مخابرات استان قم

26. شرکت ملی صادرات گاز ایران
27. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم

28. گمرک جمهوری اسالمی ایران
29. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی یكتا تدبیر

30. موسسه حسابرسی مفید راهبر
31. نمایندگی مجاز 1204 ایران خودرو کرج. سرافراز

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و تولید
1. شرکت آذین خودرو
2. شرکت بهمن دیزل

3. شرکت پاالیش گاز بید بلند
4. شرکت پاالیش نفت جی

5. شرکت پاالیش نفت الوان
6. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

7. شرکت پتروشیمی نوری )برزویه(
8. شرکت توسعه سازه های دریای تسدید

9. شرکت تولید رینگ سایپا
10. شرکت تولیدی و صنعتی ایران ذوب

11. شرکت روانكاران احیاء سپاهان
12. شرکت سرمایه گذاری مسكن آذربایجان

13. شرکت سرمایه گذاری مسكن پردیس
14. شرکت سرمایه گذاری مسكن تهران

15. شرکت سرمایه گذاری مسكن شمال شرق
16. شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

17. شرکت سیمان بهبهان
18. شرکت سیمان فارس نو

19. شرکت شتابكار
20. شرکت صنایع سیمان دشتستان

21. شرکت صنعتی ماهراندیش
22. شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران

23. شرکت فاتح صنعت کیمیا
24. شرکت کاشی پارس

25. شرکت کربن ایران
26. شرکت مادر تخصصی )هولدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی 

خاورمیانه )سهامی عام(
27. شرکت مجتمع تولیدی داروسازان سیمرغ

28. شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو
29. شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

30. شرکت مهندسی قائم سپاهان
31. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل )مكو(
32. شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(

33. شرکت نفت فالت قاره
34. شرکت نیروگاه طرشت

35. شرکت یاتاقان بوش ایران
36. گروه صنعتی زر ماکارون
37. مجتمع صنعتی اسفراین

نتایج هشتمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1389(

الف( سطح تنديس ها
سطح تنديس سیمین | بخش ساخت و تولید

1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد خوزستان

2. شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(
3. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

4. شرکت مالیبل سایپا

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی 
سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات

1. سازمان خدمات پس از فروش سایپا )سایپا یدک(

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش سالمت
2. بیمارستان شهید چمران

و  بخش ساخت   | ستاره(  )چهار  تعالی  برای  تقديرنامه  سطح 
تولید

1. شرکت استام صنعت
2. شرکت پاالیش نفت بندرعباس
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3. شرکت پایا کالچ
4. شرکت تولیدی موتور، گیربكس و اکسل سایپا ) مگا موتور(

5. شرکت سایپا پرس
6. شرکت فوالد خراسان

7. شرکت لعابیران
8. شرکت واال قطعه

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. بانک مهر اقتصاد

2. شرکت پایانه های نفتی ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و تولید
1. شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا- توسعه یک

2. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
3. شرکت پاالیش نفت تبریز

4. شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان) تهران(
5. شرکت سازه پویش

6. شرکت سردساز خودرو
7. شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

8. شرکت کیسون
9. شرکت مدیریت تولید برق نكا

10. شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(
11. گروه صنعتی بارز

سطح تقديرنامه برای تعالی )دوستاره( | بخش آموزش
1. دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دوستاره( | بخش خدمات
1. شرکت سهامی بیمه ایران
2. شرکت گاز استان گیالن

3. شرکت گاز استان مازندران
4. شرکت مخابرات استان قم

5. شرکت موننكو ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دوستاره( | بخش ساخت و تولید
1. شرکت پتروشیمی نوری ) برزویه(

(OTC) 2. شرکت توربو کمپرسور نفت
3. شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید

4. شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ) دی ام تی(
5. شرکت داروسازی اکسیر

6. شرکت سرمایه گذاری مسكن شمال شرق
7. شرکت سهامی سیمان اصفهان ) همدانیان(

8. شرکت سیمان ارومیه
9. شرکت سیمان داراب

10. شرکت فاتح صنعت کیمیا
11. شرکت فوالد آلیاژی ایران

12. شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا
13. شرکت کلر پارس

14. شرکت مادرتخصصی ) هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه ) سهامی عام(- میدکو

15. شرکت مجموعه پرسی توسعه صنایع خودرو
16. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ) مكو(

17. کارخانه فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران
18. گروه صنعتی زر ماکارون
19. مجتمع صنعتی اسفراین

ج( سطح گواهی تعهد به تعالی
سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش 

1. دبستان دخترانه خاتم االنبیاء

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش سالمت
1. بیمارستان رازی اهواز

2. مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی
3. مرکز آموزشی درمانی حافظ

4. مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی
5. مرکز آموزشی درمانی، تخصصی، فوق تخصصی قلب و عروق اکباتان 

همدان

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات
1. اداره کل گمرک آبادان

2. اداره کل گمرک شهریار
3. باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

4. بانک انصار
5. بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

6. سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی
7. شرکت  آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران

8. شرکت آب و فاضالب شهر تهران- منطقه 3
9. شرکت اطلس افروز شرق

10. شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه ) سهامی خاص(
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11. شرکت تامین اندیش پارس
12. شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش

13. شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
14. شرکت خدمات فنی رنا

15. شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی راه جنوب
16. شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی

17. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) منطقه تهران(
18. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران منطقه خوزستان

19. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان
20. شرکت راه سازی و ساختمانی 115

21. شرکت سایان کارت
22. شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

23. شرکت فرهنگی ورزشی سایپا
24. شرکت گاز استان خراسان شمالی

25. شرکت گاز استان قم
26. شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسكن

27. گروه صنعتی همارشتن
28. مدیریت پروژه های صنعتی ابدال )مپصا(

29. مرکز پرورش خالقیت های ذهنی استان تهران
30. منطقه چهار عملیات انتقال گاز
31. منطقه یک عملیات انتقال گاز

32. موسسه مطالعات بین المللی انرژی
33. نمایندگی سایپا حسینی پور کد 5301

34. نمایندگی مجاز1204 ایران خودرو کرج. سرافراز

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و تولید
1. شرکت آرد زر ساوجبالغ

2. شرکت آرمه چین آرمه بتن
3. شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

4. شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
5. شرکت پاالیش گاز بید بلند
6. شرکت پاالیش گاز پارسیان

7. شرکت پاالیش نفت جی
8. شرکت پاالیش نفت الوان

9. شرکت پتروشیمی جم
10. شرکت پیشتاز طب زمان

11. شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )سهامی عام(
12. شرکت حایر آسا

13. شرکت داروسازی داملران رازک

14. شرکت داروسازی دانا
15. شرکت سیمان بهبهان

16. شرکت شیمی دارویی داروپخش
17. شرکت شیمیایی ره آورد تامین ) سهامی خاص(

18. شرکت صنایع تولیدی کیان خودرو نوین
19. شرکت فرآورده های لبنیات دوشه آمل )هراز(

20. شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتو
21. گروه صنعتی انتخاب
22. موسسه مهندسی رها

نتایج نهمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1390(

الف( سطح تنديس ها
سطح تنديس سیمین | بخش ساخت و تولید

1. شرکت فوالد مبارکه اصفهان

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید
1. شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران)مپنا( 

2. شرکت ذوب آهن اصفهان 
3. شرکت فوالد خوزستان

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات
1. شرکت سازه گستر سایپا 

2. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو )ساپكو( 

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی
سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات

1. بانک پاسارگاد 
2. بانک مهر اقتصاد 

3. شرکت پایانه های نفتی ایران 
4. شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا

و  بخش ساخت   | ستاره(  )چهار  تعالی  برای  تقديرنامه  سطح 
تولید

1. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم 
2. شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 

3. شرکت فرآورده های نسوز پارس 
4. گروه صنعتی بارز
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سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش آموزش
1. دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت سهامی بیمه ایران

2. شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیكل ترکیبی مپنا )توسعه2(
3. موسسه حسابرسی مفید راهبر

4. شرکت گاز استان گیالن
5. شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و تولید
1. شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان )تهران( 

2. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مكو( 
3. شرکت نفت پاسارگاد 

4. شرکت مجتمع صنعتی اسفراین 
5. شرکت توربو کمپرسور نفت 

6. شرکت سرمایه گذاری مسكن شمال شرق 
7. شرکت ایران ترانسفو 

8. شرکت فوالد آلیاژی ایران 
9. شرکت مادر تخصصی )هلدیندگ( توسعه معادن و صنایع معدنی 

خاورمیانه ) سهامی عام(- میدکو 
10. شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو 

11. شرکت سیمان داراب 

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 

2. شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران 
3. شرکت آریا رسانه تدبیر )شاتل( 

4. شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا- توسعه 3 
5. شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه 

6. شرکت گاز استان اصفهان 
7. شرکت گاز استان تهران 

8. شرکت گاز استان قم جناب 
9. فروشگاه زنجیره ای اتكا شهید فكوری 

10. موسسه مطالعات بین المللی انرژی 
11. نمایندگی مجاز 1204 ایران خودرو کرج.سرافراز

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش ساخت و تولید
1. شرکت آذین خودرو 

2. شرکت پتروشیمی پارس 

3. شرکت سایپا شیشه )سهامی عام( 
4. شرکت صنایع تولیدی کیان خودرو نوین 

5. شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا-پرتو

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش سالمت
1. بیمارستان فارابی قطب علمی چشم پزشكی 

2. مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی زنجان 
3. مرکز آموزشی درمانی پورسینا-رشت

ج( گواهی تعهد به تعالی
گواهی تعهد به تعالی | بخش عمومی

1. اداره کل راه و ترابری یزد 
2. استانداری قزوین 

گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش
1. پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 

2. شرکت مجتمع فنی مهد پرداپژوهان

گواهی تعهد به تعالی | بخش سالمت
1. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت زینب )س( 

2. بیمارستان جامع زنان تهران 
3. بیمارستان سید الشهداء 

4. بیمارستان فوق تخصصی نفت 
بهداشتی  وخدمات  پزشكی  علوم  دانشگاه  دندانپزشكی  دانشكده   .5

درمانی تهران 
6. دانشگاه علوم پزشكی مشهد 

7. مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز 
8. مرکز آموزشی، درمانی، پژوهشی روزبه 

9. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی 

گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و تولید
1. شرکت آرمه چین - آرمه بتن 

2. شرکت پتروشیمی غدیر )سهامی خاص( 
3. شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه )سهامی خاص( 

4. شرکت توسعه و عمران امید 
5. شرکت تولیدی و صنعتی قوای محرکه کیان خودرو 

6. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق 
7. شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا 

8. شرکت سیمان بجنورد )سهامی عام( 
9. شرکت سیمان خوزستان 
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10. شرکت شیمی دارویی داروپخش 
11. شرکت صنایع سرام آرا 

12. شرکت فرآورده های نسوز ایران 
13. شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا )مپنا بویلر( 

14. شرکت نفت سپاهان 
15. گروه صنعتی گرما آفرین ایساتیس

گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات 
1. سازمان آگهی روزنامه ایران 

2. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی 
3. شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان 
4. شرکت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران 

 (O&M) 5. شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
6. شرکت بیمه رازی 

7. شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 
8. شرکت توسعه سالمت خاورمیانه 

9. شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
10. شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا 

11. شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 
12. شرکت شهر صنعتی کاوه 

13. شرکت کاوش صنعت سپاهان حدید 
14. شرکت گاز استان خوزستان 

15. شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 
16. شرکت ملی گاز ایران-منطقه یک عملیات انتقال گاز 

17. شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 
18. فروشگاه های زنجیره ای اتكا استان خراسان رضوی 

19. منطقه هشت عملیات انتقال گاز

 نتایج دهمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1391(

الف( سطح تنديس ها

سطح تنديس زرين | بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه اصفهان

سطح تنديس سیمین | بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد خوزستان

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید
1. شرکت پارس خودرو

2. شرکت ذوب آهن اصفهان
3. شرکت لعابیران ) سهامی عام(
4. شرکت مجتمع فوالد خراسان

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات
1. بانک پاسارگاد

ب( سطح تقديرنامه
سطح تقديرنامه برای تعالی )چهارستاره( | بخش آموزش

1. دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهارستاره( | بخش خدمات
1. شرکت گاز استان گیالن

و  ساخت  بخش   | )چهارستاره(  تعالی  برای  تقديرنامه  سطح 
تولید

1. شرکت توربو کمپرسور نفت
2. شرکت فوالد آلیاژی ایران

3. شرکت مادر تخصصی )هلدیندگ( توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه ) سهامی عام(- میدکو

4. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ) مكو(
5. شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا )پرتو(

6. شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ) پارس(
سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و تولید

1. شرکت پاالیش نفت تهران ) شهید تندگویان(
2. شرکت پتروشیمی پارس

3. شرکت سرمایه گذاری مسكن شمال شرق
4. شرکت کالسیمین ) سهامی عام(

5. شرکت گروه سرمایه گذاری مسكن )سهامی عام(

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت گاز استان قم

2. بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
3. شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران

4. شرکت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران
5. شرکت آریا رسانه تدبیر ) شاتل(

6. شرکت تامین اندیش پارس
7. شرکت گاز استان مازندران
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سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(| بخش سالمت
1. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(| بخش ساخت و تولید 
1. شرکت پاالیش گاز بید بلند

2. شرکت پشم شیشه ایران
3. شرکت پیشتاز طب زمان

4. شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه
5. شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید

6. شرکت ساخت تجهیزات سپاهان
7. شرکت سرمایه گذاری مسكن تهران

8. شرکت سیمان بهبهان
9. شرکت صنعتی پارس خزر )سهامی عام(

10. شرکت فرآورده های نسوز ایران
11. شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا ) مپنا بویلر(

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(| بخش خدمات 
1. سازمان جمع آوری و فروش  اموال تملیكی

2. شرکت آب و فاضالب منطقه 3 تهران
3. شرکت بیمه رازی

4. شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان- مانا
5. شرکت سهامی آب منطقه ای همدان

6. شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران
7. شرکت شهر صنعتی کاوه

8. شرکت گاز استان گلستان
9. فروشگاه اتكا شهید چمران

10. فروشگاه اتكا شعبه شهید فكوری
11. فروشگاه های زنجیره ای اتكا استان خراسان رضوی

ج( سطح گواهی تعهد به تعالی
سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش عمومی 

1. سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
2. سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
3. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

4. سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
5. سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش سالمت 
1. مرکز آموزشی درمانی، تخصصی و فوق تخصصی بعثت  همدان

2. دانشكده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران
3. مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا )ع(

سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش ساخت و تولید
1. شرکت آلومینیوم المهدی
2. شرکت پاالیش گاز ایالم

3. شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان
4. شرکت تولیدی فیلتر تهران

5. شرکت جندی شاپور
6. شرکت سرمایه گذاری مسكن پردیس

7. شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان
8. شرکت سیمان تهران
9. شرکت سیمان فارس
10. شرکت سیمان قاین

11. شرکت صنایع سرام آرا
12. شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی ) بوستان(

13. شرکت کاشی نیلو
14. شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور

15. صنایع کاشی وسرامیک الوند
16. نصب نیرو

سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش خدمات 
1. بانک دی

2. بانک صنعت و معدن
3. بانک قرض الحسنه رسالت

4. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
5. سازمان نوسازی شهر تهران

6. شرکت آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران
7. شرکت بیمه نوین

8. شرکت پرداخت الكترونیک بانک پاسارگاد
9. شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

10. شرکت کهربا گستر
11. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

12. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
13. شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل

14. فروشگاه های زنجیره ای اتكا استان اصفهان
15. شرکت پارس آنالین
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نتایج یازدهمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1392(

سطح تنديس سیمین
الف( بخش ساخت و تولید )بازه امتیازی 551 تا 600(

1. شرکت فوالد خوزستان
 

سطح تنديس بلورين
الف( بخش خدمات )بازه امتیازی 501 تا 550 (

1. بانک پاسارگاد
ب( بخش ساخت و تولید ) بازه امتیازی 451 تا 500(

1. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
2. شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ) خانگیران(

3. شرکت کیسون
4. شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه- 

میدکو
5. شرکت مجتمع فوالد خراسان

6. گروه صنعتی بارز
ج(بخش خدمات ) بازه امتیازی 451 تا 500 (

1. شرکت سایپا یدک- سازمان خدمات پس از فروش سایپا

سطح تقديرنامه چهار ستاره
الف( بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد آلیاژی ایران

ب( بخش خدمات
1. بانک مهر اقتصاد

2. شرکت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران
3. شرکت کارگزاری بیمه سایپا

4. شرکت گاز استان گیالن
5. شرکت گاز استان مازندران
سطح تقديرنامه سه ستاره
الف( بخش ساخت و تولید
1. شرکت پتروشیمی پارس

2. کشت و صنعت مرکز- اصفهان
ب( بخش خدمات

1. شرکت آریا رسانه تدبیر )شاتل(
2. شرکت آسیاتک

3. شرکت بیمه رازی
4. شرکت ساختمانی گسترش ونوسازی صنایع ایرانیان- مانا

5. شرکت سهامی بیمه ایران
6. شرکت شهر صنعتی کاوه

7. فروشگاه اتكا شهید دکتر چمران
8. موسسه مهندسین مشاور ساحل

ج ( بخش سالمت
1. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

سطح تقديرنامه دو ستاره
الف ( بخش ساخت و تولید

1. شرکت پاالیش نفت جی
2. شرکت پاالیش نفت الوان
3. شرکت پشم شیشه ایران

4. شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه
5. شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید

6. شرکت سرمایه گذاری مسكن پردیس
7. شرکت سرمایه گذاری مسكن تهران

8. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک
9. شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان

10. شرکت سیمان بجنورد
11. شرکت سیمان خوزستان ) سهامی عام(

12. شرکت صنایع سرام آرا
13. شرکت فرآورده های نسوز ایران

14. شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی )بوستان(
15. شرکت گلتاش

16. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
17. شرکت مهندسی موادکاران

18. شرکت نفت ایرانول
19. صنایع کاشی و سرامیک الوند

الف( بخش خدمات
1. شرکت آب و فاضالب منطقه5 شهر تهران

2. شرکت بیمه نوین
3. شرکت پرداخت الكترونیک بانک پاسارگاد

4. شرکت گاز استان خوزستان
5. فروشگاههای زنجیره ای اتكا استان اصفهان

6. فروشگاههای زنجیره ای اتكا استان خراسان رضوی
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7. گروه شرکتهای  پارس آنالین

سطح گواهی تعهد به تعالی
الف( بخش عمومی
1. استانداری زنجان

ب(بخش آموزش
1. مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری )س(

ج( بخش ساخت و تولید
1. پاالیشگاه پنجم- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

2. شرکت  کارخانجات سیمان المرد
3. شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

4. شرکت بی همتا صنعت جاودانه
5. شرکت ساختمانی و راهسازی 115

6. شرکت سرمه
7. شرکت صنایع مس باهنر

8. شرکت طب فن
9. شرکت معدنی امالح ایران

10. شرکت نفت ایرانول
11. شرکت نفت و گاز پارس

د( بخش خدمات
1. پرداخت الكترونیک سامان کیش

2. سامانه های مدیریت و اطالع رسانی توسعه کارآفرینان )سماتک(
3. شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

4. شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
5. شرکت پترو تدبیر پارس

6. شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
7. شرکت تایدواتر خاورمیانه )ناحیه خوزستان(

8. شرکت حمایت گستر ایران خودرو
9. شرکت خدمات بیمه ای اتكاگران امیر

10. شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
11. شرکت ملّی مهندسی و ساختمان نفت ایران

12. شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه )ممسكو(
13. فروشگاه اتكا شهید رجایی

14. فروشگاه اتكا شهید سرلشگر فالحی

15. فروشگاه اتكا کرمانشاه
16. فروشگاه اتكا مرکزی بیرجند

17. فروشگاه زنجیره ای اتكا همدان )شهید مدنی(

نتایج دوازدهمین دوره جایزه ملي تعالي سازماني )1393(

سطح تنديس زرين
الف( بخش ساخت و تولید )بازه امتیازي 700-651(

1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس سیمین
الف( بخش ساخت و تولید )بازه امتیازي  650-601(

1. شرکت فوالد خوزستان
ب( بخش خدمات )بازه امتیازي  600-551(

1. بانک پاسارگاد
ج( بخش ساخت و تولید )بازه امتیازي  600-551) 

1. شرکت تولیدي صنعتي فراسان

سطح تنديس بلورين
الف( بخش خدمات )بازه امتیازي 500-451(

1. سازمان خدمات پس از فروش سایپا )سایپا یدک(
ب( بخش ساخت و تولید )بازه امتیازي 500-451(

1. شرکت  سهامي ذوب آهن اصفهان
2. شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا(

3. شرکت گروه مپنا

ج( بخش خدمات )بازه امتیازي 500-451(
1. بانک مهر اقتصاد

2. شرکت گاز استان مازندران
د( بخش ساخت و تولید)بازه امتیازي 500-451(

1. شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه-میدکو

سطح تقديرنامه 5 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید
1. شرکت پتروشیمي پارس
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سطح تقديرنامه 4 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

1. شرکت پاالیش نفت تندگویان تهران
2. شرکت مهندسي و ساخت پره توربین مپنا- پرتو

3. شرکت پاالیش نفت آبادان

ب( بخش خدمات
1. شرکت انتقال داده هاي آسیاتک
2. موسسه مهندسین مشاور ساحل

3. بانک ملت
4. شرکت تامین اندیش پارس

سطح تقديرنامه 3 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

1. شرکت مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
OTC 2. شرکت توربو کمپرسور نفت

3. شرکت معدني و صنعتي گل گهر
4. شرکت ساخت تجهیزات سپاهان

5. شرکت پاالیش نفت جي
6. شرکت نفت و گاز پارس 

ب( بخش خدمات
1. شرکت گاز استان قم

2. شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنایع ایرانیان-مانا
3. شرکت پرداخت الكترونیک بانک پاسارگاد

4. شرکت گاز استان خوزستان

سطح تقديرنامه 2 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

1. شرکت سیمان بهبهان
2. شرکت سیمان خوزستان

3. شرکت بهمن دیزل
4. شرکت البراتوار داروهاي گیاهي طبیعت زنده )سینره(

5. شرکت راهسازي و ساختماني 115
6. شرکت بهره برداري نیروگاه طرشت

7. شرکت پاالیش گاز ایالم

ب( بخش خدمات
1. شرکت بیمه نوین

2. شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
3. شرکت خدمات بیمه اي اتكاگران امیر

4. شرکت مهندسي معیارصنعت خاورمیانه)ممسكو(
5. گروه ارتباطات ماهواره اي سامان

6. بانک دي
7. شرکت گاز استان هرمزگان

8. شرکت مهندسي پترو تدبیر پارس

ج( بخش سالمت
1. دانشگاه علوم پزشكي تهران )دانشكده پرستاري و مامایي(

د(بخش عمومي
1. سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي

سطح گواهي تعهد به تعالي
الف( بخش ساخت و تولید

1. شرکت مهندسي سازه اندیشه نسیم البرز )سانا(
2. شرکت کارخانجات سیمان المرد

3. شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران
4. شرکت نیر پارس

5. شرکت کاشي و سرامیک برلیان رفسنجان
6. شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه

7. پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي
8. شرکت سیمان ني ریز

9. شرکت شهاب
10. شرکت ماشین سازي پارس

11. مجتمع صنایع الستیک یزد )یزدتایر(
12. شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

13. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي- پاالیشگاه چهارم

ب( بخش خدمات
1. شرکت آب و فاضالب منطقه 2 شهر تهران
2. شرکت عصر ارتباطات بین الملل پارس کار

3. شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران
4. شرکت بازرگاني سرمایه گذاري مسكن

)MVS( 5. شرکت فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
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6. شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
7. شرکت ریل پرداز سیر

8. مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
9. ژئوفیزیک دانا کیش

10. شرکت داده ورزي سداد
11. آزما نانو سیستم

12. منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي خلیج فارس
13. شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)فناپ(

14. شرکت خدمات بازرگاني و کاالي گاز پارس

نتایج سیزدهمین دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی)1394(

 سطح تنديس سیمین 
الف (  بخش ساخت و تولید ) بازه امتیازي 600 تا 650 ( 

1- شركت فوالد خوزستان
 

ب(  بخش خدمات  )بازه امتیازي551 تا 600 ( 
1- بانك پاسارگاد 

ج ( بخش ساخت و تولید )بازه امتیازي551  تا 600 (
1- شركت توليدي صنعتي فراسان 

سطح تنديس بلورين 
الف ( بخش ساخت و تولید ) بازه امتیازي 451  تا 500(  

1- شركت پتروشيمي پارس 
2- شركت سهامی ذوب آهن اصفهان 

3- شركت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو(   
4- مجتمع فوالد خراسان 

5- شركت مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا
 

ب(  بخش خدمات  
1- شركت كارگزاري بيمه سايپا  

سطح تقديرنامه 4 ستاره
الف ( بخش خدمات

1- شركت سهامي بيمه ايران
 

ب ( بخش ساخت و تولید 
1- شركت استام صنعت 

 سطح تقديرنامه 3 ستاره 
الف(  بخش ساخت و تولید

1- شركت بهمن ديزل 
2- شركت پااليش گاز ايالم 
3- شركت پااليش نفت جي 

4- شركت صنايع سرام آرا 
5- شركت صنعتي زرماكارون 
6- مجتمع گاز پارس جنوبي 

7- شركت البراتوار داروهاي گياهي طبيعت زنده )سينره( 

ب ( بخش خدمات
1- شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران 
2- شركت آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران 

3- گروه ارتباطات ماهواره ای سامان 
4- بانك دي  

5- شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش 
6- شركت مهندسی معيارصنعت خاورميانه )ممسكو( 

7- شركت مهندسي پترو تدبير پارس 

سطح تقديرنامه 2ستاره 
الف ( بخش ساخت و تولید  

1- شركت آهن و فوالد صنيع كاوه تهران 
2- شركت سيمان فارس 
3- شركت صنعتي آرد زر 

4- شركت فوالد اكسين خوزستان 
5- شركت نير پارس 

 ب( بخش خدمات 
1- شركت آب و فاضالب منطقه 1 شهر تهران 
2- شركت آب و فاضالب منطقه 2 شهر تهران 

3- شركت ريل پرداز سير 
4- شركت فناوري اطالعات و ارتباطات پارسارگاد آريان )فناپ( 

5- شركت گاز استان چهارمحال و بختياری 
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سطح تقديرنامه 1 ستاره 
الف (  بخش ساخت و تولید  

1- شركت صنايع سيمان سامان غرب
 

 ب( بخش خدمات  
1- شركت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه 

2- شركت تجارت الكترونيكی ارتباط فردا 
3- شركت حمل و نقل توكا 

4- شركت ژئوفيزيك دانا كيش 
5- شركت فرايند نو 

6- موسسه فرهنگي ديجيتال كليد طاليي جهان معاصر  

سطح گواهي تعهد به تعالي
الف(  بخش خدمات  

1- شركت سهامی آب منطقه ای لرستان
2- شركت آب و فاضالب منطقه6 استان تهران

3- بانك آينده 
4- شركت بازرسی فنی و كنترل خوردگی )تكين كو( 

5- شركت بازرگاني سرمايه گذاري مسكن ) سهامي خاص( 
6- شركت پردازش الكترونيك راشد سامانه - پارسا 

7- شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 
8- شركت ريل پرداز نوآفرين 

9- شركت صنعت پخش مژده 
10- شركت فن آوا كارت 

11- شركت كارت اعتباري ايران كيش 
12- شركت گاز استان لرستان 
13- شركت گاز استان مركزي 

ب ( بخش ساخت و تولید 
1- شركت اوزان - كارخانه شهيد دكتر فقيهی 

2- شركت توليد روی بندرعباس 
3- شركت جي پورنر پارس 

4- مجتمع ذوب و احياء روی قشم 
5- شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

6- شركت سيمان هرمزگان 
7- شركت فرآورن زغال سنگ پابدانا 

8- شركت فوالد اميركبير كاشان 
9- شركت فوالد سيرجان ايرانيان 

ج ( بخش آموزش  
1- پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران 

2- دبستان دكتر عبدالحميد چوبينه 

نتایج چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی)1395(

سطح تنديس سیمین 
الف( بخش ساخت و تولید ) بازه امتیازي 601 تا 650 (

شركت فوالد خوزستان 
شركت توليدي صنعتي فراسان 

ب( بخش خدمات ) بازه امتیازي 601 تا 650 ( 
بانك پاسارگاد 

سطح تنديس بلورين 
الف( بخش ساخت و تولید ) بازه امتیازي 501  تا 550 ( 

1- شركت مادر تخصصی ميدكو
2- شركت مپنا

3- مجتمع فوالد خراسان
ب(بخش ساخت و تولید ) بازه امتیازي 451  تا 500  ( 

1- پااليش نفت تهران
2- شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل مپنا )مكو(

3- شركت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو )ساپكو(
4- شركت استام صنعت

ج(  بخش خدمات ) بازه امتیازي 451 تا 500 ( 
1- شركت بيمه ايران  

سطح تقديرنامه 4 ستاره 
الف( بخش ساخت و تولید : 

1- شركت ساخت تجهيزات سپاهان
2- شركت ساخت تجهيزات سپاهان

ب( بخش خدمات : 
1- ايسيكو

2- شركت گاز استان خوزستان
3- گروه ارتباطات ماهواره ای سامان

4- بانك دی
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شرکت ایده پردازان صنعت فوالد

شرکت آب کوثر 116

شرکت آلومینای ایران

شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران   

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا   

شرکت بیمه دی

شرکت پاالیش نفت بندرعباس

شرکت پتروشیمی پارس  

شرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ(   

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو

شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان

شرکت توکا ریل

شرکت تولیدی صنعتی فراسان

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شرکت حمل و نقل ریلی رجا

شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان   

شرکت ریل پرداز سیر

شرکت سازه پویش

شرکت سایپا یدک   

شرکت سرمایه گذاری هالل احمر ایران

شرکت سمند ریل

شرکت صنایع برش ورق فوالدی مبارکه

شرکت صنعت فوالد شادگان

شرکت صنعتی نیرومحرکه

شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو )ساپکو(  

شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

شرکت فوالد خوزستان   

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

شرکت کارت اعتباری ایران کیش   

شرکت کارگزاری بیمه سایپا   

شرکت کاشی مرجان

شرکت گاز استان ایالم

شرکت گاز استان بوشهر

فهرست سازمان هاي ارزیابی شده در فرایند ارزیابي جایزه ملّي تعالي سازماني سال 1396 در جدول زیر به ترتیب حروف الفبا آمده 
است. در این جدول، سازمان هایي که با عالمت   مشخص شده اند، سازمان هایي هستند که اطالعات خود، شامل برخي دستاوردها 

و ارقام کلیدي را براي انتشار در اختیار این ویژه نامه قرار داده اند. 

سازمان های متقاضی پانزدهمین جایزه مّلی تعالی سازمانی ) 1396(
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شرکت گاز استان فارس 

شرکت گاز استان مازندران   

شرکت گاز استان مرکزی

شرکت گسترش و توسعه بهپرور

شرکت لوله گستر خادمی

صنایع  و  معادن  توسعه  )هلدینگ(  تخصصی  مادر  شرکت 
معدنی خاورمیانه - میدکو  

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا - پرتو   

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(   

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(   

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شرکت نقش  اول کیفیت   

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

مجتمع ذوب و احیاء روی قشم   

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان
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سال پانزدهم
اسفند 1396

مرتضی صدیقیان کاشی
مدیر عامل

شركت آهن و فوالد 
صنیع كاوه تهران

تاریخچه

شركت آهن و فوالد صنيع كاوه تهران در سال 1378 با سرمايه گذاری شركت فوالد 
مباركه تاسيس گرديد.مركز فعاليت شركت و محل كارخانه در تهران كيلومتر 12 جاده 
ساوه، روبروی شهرك صنعتی چهاردانگه – پالك 220 و مساحت كل آن در حدود 
70.000 متر مربع می باشد. دفتر مركزی شركت نيز در تهران، سعادت آباد ميدان 

كتاب، خيايان كوهستان واقع شده است.
شركت آهن و فوالد صنيع كاوه تهران بزرگترين شركت مركز خدماتی گروه فوالد 
مباركه اصفهان بوده و دارای باالترين ظرفيت و امكانات تخليه و بارگيری ريلی و 
جاده ای، حمل تركيبی، انبارداری و خطوط برش طولی و عرضی در استانهای تهران 

و همجوار می باشد.
موقعیت جغرافیایی و شرایط و امکانات اختصاصی:

 دسترسی به جاده های مهم مواصالتی و شاهراه های اصلی كشور و فرودگاه های 
مهرآباد و امام خمينی

 دسترسی به شبكه راه آهن و برخورداری از خطوط اختصاصی راه آهن داخل سايت 
شركت.

 قرار گرفتن در شعاع 10 كيلو متری از مهم ترين مراكز صنعتی كشور )شركت 
سايپا،ايران خودرو...(

 قرار داشتن در مركز ثقل نيروهای متخصص، مراكز آموزشی، علمی و تخصصی 
كشور

 فضای انبار داری گسترده، سالن های توليدی و صنعتی، ساختن و امكانات اداری 
مناسب

  سايت توليد سازه های فوالدی سنگين )HSS(در شهرك صنعتی شمس آباد
تعداد و نوع محصوالت و خدمات:

 محصوالت فوالدی عريض شامل انواع ورق های گرم، سرد، گالوانيزه، رنگی، اسيد 
شوئی و قلع اندود واسلب

 محصوالت فوالدی طويل شامل انواع تيرآهن و ميلگرد
 ارائه خدمات مختلف نظير برش عرضی وطولی، فرمينگ وانبارداری

 توليد انواع سازه های فلزی سنگين) پيچ و مهره(
سهم از بازار فروش كل محصوالت فوالدی كشور : %2

سهم از بازار فروش محصوالت تخت : %2.5

www.sanikaveh.com
info@sanikaveh.com

ماموریت
ارائه خدمات و محصوالت فوالدی با راه حل های جديد برای مشتريان

برترین تجارب

نشانه های راه در سفر تعالی  
)1394(  IMSاجرای سيستم مديريت يكپارچه 

 اخذ گواهينامه تعهد به تعالی )1393(
 اخذ تقدير نامه 2 ستاره )1394(
 اخذ تقدير نامه 3 ستاره )1395(

 تهيه نقشه راه تعالی و هدف گذاری دريافت  تنديس)تا سال 1400(

چشم انداز:
الگوی برتر در صنايع تكميلی فوالدهای تخت - افق1400

ارزش های سازمانی:
 صداقت، شفافيت و عدالت

 خشنودی ذينفعان )مشتريان، كاركنان و...(
 حفظ كرامت انسانی

 توسعه پايدار و بهبود مستمر با رعايت ايمنی

)BSC( برنامه ريزی و اجرای استراتژی،با استفاده از الگوی كارت امتيازی متوازن 
IMS سيستم های مديريت كيفيت يكپارچه 

 استقرار و بهره برداری از  سيستم های نوين فناوری اطالعات)نظير نرم افزار 
كارت امتيازی متوازن، داشبورد مديريتی و...(

 آموزش و توسعه قابليت های سازمانی 
 نظام ارزيابی عملكرد كاركنان

 مديريت روابط با مشتريان
 توسعه كانال های ارتباطی كاركنان و تعامل دو سويه

 توسعه نظام مشاركتی )نظام پيشنهادات(
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دکتر مرتضی برومند فر 
مدیر عامل

شركت بهره برداری 
 و تعمیرات نیروگاه صبا

تاریخچه
اين شركت در تاريخ 1391/08/16 با موضوع بهره برداری، تعميرات و نگهداری 
از كليه واحدهای نيروگاهی و تاسيسات مرتبط، تامين و تجهيز دستگاه ها و 
ماشين آالت و قطعات يدكی از داخل و خارج از كشور به ثبت رسيده و فعاليت 

خود را آغاز نموده است

ماموریت

 ارقام کلیدی 

راهبری، بهره برداری و انجام تعميرات نيروگاهي در كشور و منطقه

نشانه های راه در سفر تعالی  

 اخذ پروانه صالحيت بهره برداری و نگهداری از نيروگاه
 اخذ رضايتنامه از كارفرمايان

 اخذ تنديس پروژه مديريت فناوری و نوآوری از پنجمين جايزه ملي سازمان مديريت 
 فناوری و نوآوری

 اخذ مجوز فعاليت های خدماتي در منطقه آزاد اروند
 انجام پروژه های استخراج شده در فرآيند خودارزيابي به عنوان اهداف آتي

چشم انداز
شركتی توانمند در ارائه خدمات نوين بهره برداری و تعميرات نيروگاهي با بهره گيری از 

استانداردهای كشورهای پيشرفته

ارزش ها
  اخالق گرايي:  ارج نهادن به كرامت اشخاص، نيروی انساني، رعايت اخالق حرفه ای 

و سازماني
 مسئوليت پذيری و رفتار حرفه ای:  وجدان كاری، صداقت در گفتار و عمل، انضباط 

كاری و رعايت مقررات سازماني، حرفه ای و احترام به تعهدات درون و برون سازماني
 مشتری مداری:  استقرار و رعايت اصول و فرهنگ مشتری مداری، پاسخ مناسب، به 

موقع و با كيفيت به نيازهای مشتريان و ذينفعان
  احترام به فرهنگ كار گروهي:  ايجاد، حفظ و ارتقاء روحيه كارتيمي و پاس داشت خرد 

جمعي، تقويت فرهنگ تفويض اختيار متناسب با مسئوليت
  تقويت و نهادينه نمودن فرهنگ ايمني، بهداشت و محيط زيست

 سهم بازار:  حدود 40 درصد
 حجم توليد تحت بهره برداری:  4600 مگاوات

 نوع خدمات:  بهره برداری، تعميرات ادواری، تعميرات اساسي

برترین تجارب

 استقرار سيستم های مديريت يكپارچه نيروگاهی
حوزه  در  فعال  خارجی  معتبر  شركت های  با  مشترك  همكاری  قراردادهای  انعقاد   

تعميرات و بهره برداری
و  كارگاه ها  انبار،  بر  مشتمل  فعاليت  حوزه  نياز  مورد  امكانات  و  تجهيزات  توسعه   

ماشين آالت
 استقرار طرح های حفظ و ارتقاء ظرفيت توليد در نيروگاه های تحت بهره برداری

www.sabaom.ir
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سال پانزدهم
اسفند 1396

مهندس علیرضا وفا
مدیر عامل

پتروشیمی پارس

تاریخچه
با توجه به وجود منابع عظيم گازی در حوزه گازي  پارس جنوبي و امكان استفاده 
از فرصت های حمل و نقل دريايی و دسترسی به دريا، اين شركت در سال 1377 
تاسيس و با انجام فعاليت های مهندسی، خريد تجهيزات و نصب سازه ها طی 
سال های 1377 تا 1382، در سال 1385 به بهره برداری رسيد. كل سرمايه گـذاری 
ارزی انجام شده 720 ميـليون دالر و سرمايه گذاری ريـالی انجام شده 2835 ميليارد 

ريـال بوده است.

 ارقام کلیدی 

نشانه های راه در سفر تعالی  
 دريافت تنديس بلورين جايزه تعالي صنعت پتروشيمي )1393-1394-1395 (

 دريافت تنديس بلورين جايزه ملي تعالي سازماني )1394(
 اخذ گواهينامه HSE Role Modeling از جامعه مديريت سبز اروپا )2017(

 دريافت تنديس جايزه ويژه   "                             "   بنياد جهانی انرژی در حوزه  
)2017(Earth

 انتخاب آقاي مهندس وفا مديرعامل شركت پتروشيمي پارس به عنوان مدير سبز منتخب سال 
از سوی جامعه مديريت سبز اروپا )2017(

)2013(  )EFQM( دريافت تقديرنامه چهار ستاره بنياد اروپايي مديريت كيفيت 
 كسب رتبه نخست در زمينه عملكرد  HSE بين شركت هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس 

)1396(
 دريافت گواهينامه “ نشان مديريت سبز ،سطح 2 “ از انجمن مديريت سبز ايران )1396(

 دريافت تنديس زرين در سيزدهمين دوره ارزيابي ملي كيفيت ايران )1395(
 دريافت لوح سازمان هوشمند ) سطح 2 و سطح 1 ( در هفتمين وهشتمين دوره جايزه منابع 

انساني ايران )1393 و 1394(
 اخذ تنديس زرين از جشنواره ملي بهره وري )1394(

 كسب مقام برتر در حوزه رهبري و استراتژي در صنعت پتروشيمي )1393(

چشم انداز
پيشتاز در سرآمدی، پايدار در توليد و تحويل، پيشرو در بازار

ارزش ها
 HSE رعايت اصول 

  توجه به حقوق و كرامت سرمايه های انسانی
  اخالق حرفه ای 

  مشاركت و كار تيمی
   خالقيت و نوآوری

  توجه به مسئوليت های اجتماعی

ماموریت
توليد اتان، LPG و استايرن منومر با كيفيت مطلوب در بازارهای داخلی و خارجی، با 

هدف ارزش افزايی برای ذی نفعان.

 www.parspc.net
Info@parspc.net

برترین تجارب

 دريافت گواهينامه و مدال  بنياد جهانی انرژی به پاس سرآمد بودن براي عضو افتخاري 
هيأت مديره بنياد جهانی انرژی )2016(

 دريافت گواهي بنياد جهاني انرژي )سطح جوايز ملي( مبني بر كانديد شدن پروژه اصالح 
آلودگي زيرزميني با استفاده از روش هاي بيولوژيكي سبز )2016(

 دريافت گواهينامه EAST  از جامعه مديريت سبز اروپا و مدال بنياد جهاني انرژي به لحاظ 
برنده شدن پروژه اصالح آلودگي زيرزميني با استفاده از روش هاي بيولوژيكي سبز سال 2016 

در بين 11 پروژه ارائه شده
 دريافت تنديس بنياد جهاني انرژي در خصوص پروژه اصالح آلودگي زيرزميني با استفاده 

از روش هاي بيولوژيكي سبز در بين 11 پروژه ارائه شده )2016(
 دريافت گواهينامه به عنوان عضو افتخاری هيئت رييسه انجمن مديريت سبز اروپا )2016(
    HSE  دريافت لوح رشد از جامعه مديريت سبز اروپا در سومين دوره جايزه نشان  بلوغ 

)2016(
 اخذ جايزه پروژه EAST از طرف انجمن مديريت سبز اروپا )2016(

 اخذ تنديس و گواهينامه جايزه بين المللی انرژی از بنياد جهانی انرژی)2016(
 دريافت گواهينامه محاسبه ردپاي كربن در خصوص پروژه سبز )2017(

 دريافت گواهينامه محاسبه ردپاي آب در خصوص پروژه سبز )2017(

توليد محصوالت در سال 1395

مقدار ) تن(نوع محصول

1.444.622اتان

816.125پروپان

506.310بوتان

127.288پنتان

575.522اتيل بنزن

536.902استايرن منومر

16.438تولوئن بنزن

ارقام كليدي پتروشيمي پارس در سال 1395

مقدار ) ميليون ريال (شرح فعاليت 

51.542.582حجم فروش

15.988.963سود عملياتي

2.371هزينه مالي

24.841.801سود خالص

سود خالص هر 
سهم ريال

4.140

2017 Special Prize



41

انی
ازم
ی س

عال
ش ت

مای
ه  ه
نام
ژه 
وی

جناب آقای مهندس خطیبی
مدیر عامل شرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ(

پرداخت اول كیش

تاریخچه
شركت پرداخت اول كيش كه با نام تجاری جيرينگ شناخته می شود، در تاريخ نهم 
اسفند 1389 باهدف ارائه خدمات مالی و پرداخت بر بستر تلفن همراه در اداره ثبت 

شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد كيش به ثبت رسيد.
جيرينگ اولين و بزرگ ترين ارائه دهنده خدمات كيف پول همراه در كشور است و 
در حال حاضر از طريق درگاه های پرداخت كيف پول، كارت بانكی ) شبكه شاپرك( 
و حساب بانكی ) شبكه شتاب (، اقدام به ارائه خدمات مالی و پرداخت بر بستر 

تلفن همراه به بيش از 30 ميليون نفر از مشتركين همراه اول، كرده است.
خدمات جيرينگ كه بر بستر گسترده همراه اول ارائه می شود شامل طيف وسيعی از 
خدمات مالی موردنياز مشتريان است. كيف پول همراه جيرينگ امكان واريز وجه، 
انجام امور مالی مانند پرداخت قبض، خريد شارژ مستقيم سيم كارت، شارژ اينترنت، 
انجام خدمات نيكوكاری )كمك به خيريه ها(، استعالم و پرداخت جرائم و عوارض، 
خريد از فروشگاه های اينترنتی، انجام خدمات گردشگری، بيمه و درنهايت برداشت 

وجه را مهيا می سازد.
در خالل پنج سال گذشته، جيرينگ با حضور مؤثر در بازارهای مالی و پرداخت، 
سرويس های كيف پول، همبانك، جيرينگ كارت، پيامك اختصاصی شبكه بانكی، 
درگاه پرداخت اينترنتی موبايل جيرينگ )MIPG(، اپليكيشن های جيرينگ پی و 
دو جيم، بيمه همراه و رمز يك بارمصرف را در حوزه بانكداری، بيمه، گردشگری و 

شبكه پرداخت همراه ارائه كرده است.

نشانه های راه در سفر تعالی  
موفقيت ها، جوايز و تقديرنامه های شركت جيرينگ به شرح موارد زير است:

  گواهی رتبه 157 از نظر شاخص فروش در ميان 500 شركت برتر در سال مالی 
1393 از سازمان مديريت صنعتی

 گواهی رتبه 108 از نظر شاخص فروش در ميان 500 شركت برتر در سال مالی 
1394 از سازمان مديريت صنعتی

 اخذ رتبه سوم در بين 100 شركت دوم از نظر ارتقای رتبه در سال مالی 1393
  اخذ رتبه يك شورای عالی انفورماتيك در زمينه طراحی و توليد سيستم های ويژه

 عضويت در نظام صنفی رايانه ای
اهداف جیرینگ :

شرح هدفزمان برنامه ريزی شدهرديف

اخذ گواهی تعهد به تعالیپايان سال 11396

انجام خودارزيابی با حداقل امتياز 300مرداد ماه 21397

اخذ تقديرنامه 2 ستارهبهمن ماه 31397

ادامه راه تعالی سازمانی و انجام كل سال 41398
خودارزيابی با حداقل 360 امتياز

اخذ تقديرنامه 4 ستارهبهمن ماه 51399

اخذ تنديس بلورينبهمن ماه 61400

ماموریت
ارايه خدمات و محصوالت مالی نوآورانه با اتكا بر فناوری های نوين و پردازش داده

 www.Jiring.ir

برترین تجارب

 توسعه فرايندها و ساختارهای مديريتی بر مبنای مدل BPM و زنجيره ارزش 
پورتر

 پياده سازی سيستم BPMS )سيستم مديريت فرايندهای كسب وكار(
 طراحی و پياده سازی مدل ارزيابی عملكرد كاركنان جيرينگ

PMBOK مديريت پروژه های شركت جيرينگ بر مبنای استاندارد 
 پياده سازی مدل فرهنگ سازمانی كاركنان بر مبنای مدل دنيسون

 ايجاد سيستم های مديريت امنيت و بهبود زيرساخت های امنيتی )ايزو 27001(
 طراحی و پياده سازی سامانه E-CARE مشتريان

 بازنگری و تدوين استراتژی 3ساله جيرينگ

چشم انداز
تبديل شدن به انتخاب اول مشتريان در خدمات مالی

ارزش ها

 جذابيت در خدمات    امين 
 نوآور     چابك 

 همه گير     جهان شمول
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افشین اقبالی 
عضو هیات مدیره و مدیر عامل

تاریخچه
خاص  تعاونی  شركت  به  متعلق  ايرانيان  حامی  ای  مشاوره  خدمات  شركت 
كاركنان ايران خودرو در شهريور1384 تأسيس و قريب به دوازده سال فعاليت 
و كسب تجربه درحوزه های مختلف اعتبار سنجی، تضمين اعتباری و پيگيری 
مطالبات كارنامه درخشانی را نمايان كرده است. سر فصل فعاليت تعريف شده 
عبارت است از: تامين و ارائه خدمات اعتبارسنجی و رتبه بندی اشخاص حقيقی 
و حقوقی، وصول مطالبات معوق و ديون شركت ها، صادرات و واردات، انجام 

امور بازرگانی.
 اهم فعاليت های شركت عبارت است از:

 اعتبار سنجی به موقع  طرح ملی فروش اقساطی خودرو با وام 25ميليون 
تومان سال 1394 

های  آيتم  بودن  دارا  حامی"با  افزاراختصاصی شركت"سامانه  نرم   طراحی 
اعتبارسنجی، پيگيری وصول مطالبات،كسرازحقوق،آرشيو سوابق و... برای ارائه 

هرچه بهتر خدمات
پرونده  پيگيری  تيم حقوقی درخصوص  از وكالی مجرب درقالب   استفاده 

توقيفات در محاكم قضايی
 همكاری موثر با دستگاه های قضايی، شورای حل اختالف و ضابطين قضايی 

برای تسهيل درامور
 تبيين بسته سياستی و اقدام عملياتی كاهش موثرمطالبات معوق شركت ها

به روزرسانی احكام توقيف خودروهای سنگين و سبك

نشانه های راه در سفر تعالی  
ISO9001:2015 اخذ گواهی نامه 

ISO14001:2015 اخذ گواهی نامه 

چشم انداز
از  قبل  مطالبات  وصول  و  اعتبارسنجی  در  مالی  خدمات  موسسه  پيشروترين 

وقوع مراحل حقوقی

ارزش ها
 حفظ اسرار و امانتداری، تكريم مشتريان

  ايده پردازی و نوآوری 
  سرعت، دقت، كيفيت در ارائه خدمات 

  خرد جمعی و مديريت مشاركتی

دستاوردها

ماموریت

 ارقام کلیدی 

ارايه خدمات متنوع و نوين در زمينه اعتبارسنجی، وصول مطالبات شركت  ها 
صنعتی  گروه  به ويژه  قرارداد  طرف  موسسات  حقوقی  خدمات  ارائه   و 
به كارگيری  و  و متخصص  متعهد  انسانی  بر سرمايه های  تكيه  با  ايران  خودرو 

روش ها و فناوری های روز

 استقرار نظام مدیریت کیفی
 استقرار نظام مدیریت محیط زیست

نوع محصوالت:  اعتبار سنجی - وصول مطالبات معوق

سهم بازار در حوزه وصول مطالبات معوق شرکت ها و 
موسسات نسبت به رقبا 58 %
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سایپا یدک
 WWW.SAIPAYADAK.ORG

Info@saipayadak.org

تاریخچه
سازمان خدمات پس از فروش سايپا )سايپا يدك(،در سال 1370 با مسئوليت ارائه خدمات 
پس از فروش و ايجاد ارزش افزوده بيشتر جهت محصوالت شركت سايپا تأسيس گرديد .
وظيفه اصلي اين شركت، »توسعه كمي و كيفي شبكه نمايندگي هاي مجاز« و »تأمين 
و تدارك قطعات يدكي« به منظور ارائه خدمات پس از فروش به خودروهاي سواری و 
تجاری سبك توليدي شركت سايپا، پارس خودرو و زامياد و جلب رضايت مشتريان اين 
خودروها مي باشد. سازمان خدمات پس از فروش سايپا ، قطعات يدكي مورد نياز را عمدتًا 
از طريق شركت هاي تأمين كننده اصلي گروه، شامل مگاموتور و سازه گستر و منابع اصلي 
خارجي شامل سيتروئن و كيا موتورز و رنو– نيسان، خودرو سازان با برند چين و... تأمين 

مي نمايد. 
سايپا يدك در حال حاضر داراي 4 تعميرگاه مركزي، 315 عامليت تعميراتي، 482 عامليت 
فروش قطعات يدكي، و بيش از 590 نمايندگي مجاز در سراسر كشور مي باشد. شركت 
و  از خدمات  افزايش رضايت مشتري  فعاليت درخشان،  سايپا يدك طي حدود سه دهه 
سودآوری را به عنوان يك هدف كالن برگزيده است.  ماحصل اين تالش  به ارايه خدمات 

در بيش از 274 شهر كشور در قالب شبكه گسترده نمايندگي هاي مجاز انجاميده است.
سرمايه هاي انساني سايپا يدك متشكل از بيش از 1500 نفر در زمينه هاي تخصصي 
خدمات پس از فروش از جمله بازرگاني و لجستيك، مديريت و توسعه شبكه نمايندگيها، 
مهندسي و طراحي خدمات، كيفيت قطعات و خدمات، مشغول به كار هستند. اين فرايندها 
و حوزه هاي دانشي تخصصي با استفاده از تكنولوژي اطالعات به روز همياري و پشتيباني 
مي گردد. با توجه به پيشرفت تكنولوژي در ارائه خدمات پس از فروش خودرو و مديريت 
زنجيره ارزش، وجود سرمايه هاي انساني توانمند و اخالق مدار در هر يك از حوزه هاي 
دانشي كسب كار شركت سايپا يدك به عنوان يك مزيت رقابتي در پيشبرد اهداف تعالي و 
نتايج كسب و كار نقش كليدي را ايفاء مي نمايد.  ماحصل فعاليت منسجم در جهت ارزش 
افزايي براي مشتريان باالترين نرخ رشد در رضايت مشتريان نهايي و مياني و همچنين 

افزايش سود را در نتايج كليدي براي شركت به ارمغان آورده است. 
نشانه های راه در سفر تعالی  

 استقرار نظام جامع مديريت استراتژيك
 كسب باالترين رتبه خدمات پس از فروش در ارزيابی وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

ISQI بر اساس ارزيابی
 استقرار آخرين ويرايش سيستمهای بين المللی مديريتی مبتنی بر ISO شامل چهار

استاندارد بين المللی و دريافت گواهينامه از TUV NORD آلمان
 استقرار نظام مديريت تكنولوژی بر پايه تكنولوژی صنعت خدمات پس از فروش

IT MASTER PLAN  بر پايه استاندارد IT پياده سازی نظام مديريت تكنولوژی 
 تنها شركت برنده تنديس بلورين جايزه ملی تعالی سازمانی طی سالهای 92 و 93 و 

با رشد امتيازی
 دريافت لوح صادر كننده نمونه در كشور در چندين دوره 

 استقرار نظام جامع منابع انسانی و دريافت چندين دوره جايزه از گروه خودرو سازی سايپا
 استقرار نظام جامع زيست محيطی و رعايت الزامات محيط زيستی

 حمايت از انجمنها ، خيريه ها و اجرای چندين نوبت اقدامات مرتبط با مسئوليتهای 
اجتماعی سازمان با كمك كاركنان و ساير ذی نفعان

 استقرار نظامهای بهبود از جمله 5S . SS و كسب جوايز ارزنده از گروه خودرو سازی سايپا
 استقرار نظام جامع مديريت دانش با تكيه بر دانش خدمات پس از فروش صنعت خودرو

ارزش ها
 مشتری مداری   مسئولیت پذیری

 رعایت کرامت انساني   اشتیاق به خدمت و سخت کوشي
 اعتماد،همدلی و فداکاري  کارتیمي و یاري رساني

 خالقیت و نوآوری   توسعه نگرش برنده – برنده
 عدالت و قانون مداري

ماموریت

رسالت ما؛ سياست گذاری، راهبری، استاندارد سازی، طراحی و مهندسی خدمات، ارتقاء 
خدمات پس از فروش خودروهای سواری و تجاری سبك، مديريت ارتباط با مشتری 
و مديريت تامين و توزيع قطعات يدكی و تجهيزات با هدف كسب رضايت مشتريان، 
زمينه سازي توسعه سهم سودآوری محصوالت در زنجيره ارزش خدمات پس از فروش 

گروه سايپـا، در گستره بازارهای داخلـی و خارجـی گروه سايپـا می باشد.

برترین تجارب

 دارای جامع ترين سيستم اينترنتی خدمات پس ازفروش خودرو در كشور
 پياده سازی استانداردهای بين المللی صنعت خدمات پس از فروش خودرو

  پياده سازی استاندارد ملی صنعت خدمات پس از فروش
 دارای يكی از جامعترين سيستم های لجستيكی قطعات يدكی صنعت خودرو در كشور

از راه دور )مجازی( در  صنعت  اولين شركت طراح و مجری دوره های آموزش    
خدمات پس از فروش كشور

 دارای جامع ترين سيستم الكترونيكی فنی و مهندسی خدمات پس ازفروش در كشور
صنعت  مهارتی  های  دوره  بخشی  اثر  گيری  اندازه  مجری  و  طراح  شركت  اولين   

خدمات پس ازفروش كشور
 طراح و مجری CRM خدمات پس ا زفروش صنعت خودرو

دکتر اردشیر امینی
مدیرعامل
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دکتر حسین نجاری
مدیرعامل

شركت طراحي مهندسي 
و تأمین قطعات ایران خودرو

تاریخچه
شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو از تغيير نام و اساسنامه شركت 
سهامي خاص خدمات اتومبيل سلپيك ايران در سال 1372 ايجاد گرديده است. 
شركت سهامي خاص خدمات اتومبيل سلپيك ايران در سال 1359 به منظور ارائه 
خدمات فني برای خودروهاي ساخت شركت ايران خودرو تاسيس و در سال 1372 
با تغيير نام به شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودرو داخلي به شماره ثبت 

36676 ، عمال منحل گرديد.
توضيح اينكه بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده طي سال 1378 نام اين 
شركت از “شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودرو داخلي)سهامي خاص( “ 
به “شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو – ساپكو )سهامي خاص( 

“ تغيير يافته است.

نشانه های راه در سفر تعالی  
 هدفگذاري كسب تنديس سيمين در جايزه ملي تعالي سازماني- سال 1396

 كسب تنديس بلورين در جايزه ملي تعالي سازماني-سال 1395
)براي  جايزه  اخذ  فرايند  شبيه سازي  روش  به  سازماني  تعالي  خودارزيابي   

اولين بار در ساپكو(-سال 1394
 تنديس بلورين جايزه ملي تعالي سازماني-سال 1390

 تقديرنامه R4E پنج ستاره از EFQM اروپا )به همراه پتروشيمي بندر امام 
اولين بار در ايران(-سال 1387

 تنديس بلورين جايزه ملي تعالي سازماني- سال 1386
 تنديس بلورين جايزه ملي تعالي سازماني- سال 1385

 تقديرنامه R4E از EFQM اروپا )اولين در ايران( و تنديس بلورين جايزه 
ملي )به همراه فوالد مباركه اولين بار در ايران(-سال 1384

 تقديرنامه جايزه ملي تعالي سازماني- سال 1383
 گواهي تعهد به تعالي جايزه ملي تعالي سازماني- سال 1382

چشم انداز
سازمان سرآمد در مديريت طراحی ، مهندسی و تامين قطعات و مجموعه های 

خودرو درمنطقه

ارزش ها
 سرآمدي )ارزش بنيادين(

 مشتري مداري
 مديريت مشاركتي

 يادگيري، خالقيت ونوآوري
 احساس مسؤليت اجتماعي

 رعايت قوانين و مقررات دولتي
 صداقت، تعهد و وفاداري متقابل پرسنل و شركت

 شفافيت درمناسبات كاري، تجاري مالي با ذينفعان
 عدالت و شايسته ساالري در رابطه برد-برد با تأمين كنندگان و كاركنان

ماموریت
راهبری موثر و دانش محور شبكه تامين صنعت حمل و نقل دركالس جهانی 
)خلق ارزش برای ذينفعان و ارتقاء توان صنعتی كشور با رعايت اصول توسعه 

پايدار(

www.sapco.com
info@sapco.com

برترین تجارب

در سال  سازماني  تعالي  ملي  جايزه  بلورين  تنديس   : سازماني  تعالي   نظام 
1395

 نظام تعالي منابع انساني : اخذ نشان برنز سمند جايزه سرآمدي منابع انساني 
گروه صنعتي ايران خودرو در سال 1394

 نظام پيشنهادها : تنديس سيمين جايزه ملي نظام پيشنهادها در سال 1387
،  ISO  9001 گواهينامه  تمديد   :  )IMS( يكپارچه  مديريت  نظام   

در سال   ISO  10015  ،  ISO  50001 ،OHSAS  18001 ، ISO  14001 
 1395

 ارقام کلیدی 

168.414.948 ميليون ريالحجم فروش
پژو تعداد و نوع محصوالت  ، پژو 405  خانواده  قطعات محصوالت  تأمين 

پارس، پژو 206 ، سمند، دنا، پژو 207 ، پژو 208 ، پژو 
301 ، پژو 2008 ، دانگ فنگ H30 ، وانت آريسان

49% سهم بازار تيراژي )كل( و 56% سهم بازار سهم بازار
ارزشي )محصوالت سواري(

5.207 ميليون ريالصادرات

1368 نفرتعداد پرسنل
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مهندس محمد کشانی
مدیر عامل

نشانه های راه در سفر تعالی  

برترین تجارب

شركت فوالد خوزستان اولين مجتمع توليد آهن و فوالد در ايران به روش 
احيای مستقيم و كوره  قوس الكتريكی است كه از سال 1367 در شهر اهواز 
و در زمينی به مساحت 3/8 كيلومتر مربع فعاليت توليدی خود را آغاز كرده 
است .اين شركت با توليد 3599 هزار تن شمش فوالد در سال 1395 رتبه 
دوم توليد و رتبه اول عرضه كننده شمش فوالد را به خود اختصاص داد و در 
حال حاضر 19/5 در صد سهم بازار را دردست دارد . فوالد خوزستان اولين 
شركت سازنده كوره پاتيلی در ايران و تنها شركت دارنده تكنولوژی ساخت 
كارخانه توليد اسفنجی به روش ميدركس در سطح خاورميانه با ظرفيت باالی 
يك ميليون تن است. از اهداف بلند مدت فوالد خوزستان دستيابی به سطح 

توليد 13/6  ميليون تن فوالد خام و محصوالت فوالدی است .

شركت 
فوالد خوزستان

شركت فوالد خوزستان حركت به سوی مسير تعالی خود را از سال 1367 آغاز كرده و 
تاكنون موفق به استقرار نظام های بهپويی، سيستم های استاندارد مديريت، مديريت 
استراتژيك، مديريت فرايندها، مديريت دانش، مديريت عملكرد كاركنان و .. شده است 
. نقشه مسير تعالی تا سال 1404 ترسيم و اجرای پروژه هايی همچون استقرار مديريت 
تكنولوژی ، استقرار نظام مديريت ريسك جامع و استقرار نظام حاكميت شركتی در 

دستور كار شركت قرار دارد.

چشم انداز ما
 يكی از بزرگ ترين توليدكنندگان محصوالت نيمه نهايی و نهايي فوالدي در منطقه

 1380-1370:  طراحی و استقرار نظام گشت های VIP  /كسب تنديس زرين مديريت 
كيفيت جهانی GQM / استقرار نظام پيشنهادات و گروه های QCC )اولين فوالد ساز 
كشور ( /گواهينامه نظام مديريت كيفيت ISO 9001  ) اولين فوالد ساز كشور ( / طراحی و 

MIS استقرارسيستم
 1381-1385: كسب گواهينامه ISO14001  / دريافت پروانه تحقيق و توسعه از وزارت 
  OHSAS18001صنايع و معادن / تقدير نامه جايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی /گواهينامه
/ گواهی نامه رعايت حقوق مصرف كنندگان از وزارت بازرگانی / انتخاب به عنوان صادر كننده 

نمونه استان توسط استاندارای خوزستان 
 1390-1386 : دريافت شناسنامه جهانی محصوالت از شركت GSI / لوح تقدير ويژه 
جايزه سرآمدی شركت های برتر مسلمان از اتاق بازرگانی كشور / افزايش ظرفيت توليد از 
2/4 ميليون تن به 3/2 ميليون تن / لوح تقدير كنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب يابی 
 ISO تنديس بلورين جايزه ملی تعالی سازمانی / گواهينامه امنيت اطالعات /  CMFD2008
27001  / گواهينامه مديريت آموزش ISO 10015 / تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان 

/  نشان برنزی جايزه تعالی منابع انسانی و رتبه اول كشوری 
 1395-1391 : حضور موفق در بازارهای صادراتی هدف شامل اروپا ، آسيا ، افريقا ، 
آمريكای شمالی و جنوبی / دريافت تنديس سيمين جايزه ملی تعالی سازمانی/ دريافت تنديس 
طالئی رعايت حقوق مصرف كنندگان/ تقدير نامه از شركت های سالزگيتر آلمان، مسقط 
استيل عمان و رام اهلل اردن در زمينه كيفيت محصول ، تحويل به موقع و تنوع/  كسب مقام 

نخست صادرات بين شركت های فوالدی

www.ksc.ir

 سرآمدي در سودآوري صنعت فوالد كشور
 سازماني دانش محور با توانايي عرضه فناوري توليد فوالد به ساير شركت ها

ارزش هاي سازمان
 رعايت ارزش های اسالمي و تقويت وجدان كاري

 حفظ كرامت انساني
 ارزش افزايي براي مشتري و ساير ذي نفعان

 مسئوليت پذيری اجتماعي و پايبندي به قوانين و مقررات
 كارگروهي، خالقيت، نوآوري و بهبود مستمر

3.59ميزان توليد شمش فوالدی )ميليون تن( 
1.89ميزان صادرات شمش فوالدی )ميليون تن(

1.73ميزان فروش داخل شمش فوالدی )ميليون تن(

تاریخچه

 ارقام کلیدی 

ماموریت
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دکتر صادق فرامرزی
مدیر عامل

 شركت كارت 
اعتباری ایران كیش

تاریخچه

شركت كارت اعتباری ايران كيش در تاريخ 1382/01/23 به صورت شركت 
سهامی عام تأسيس شد و طی شماره 1592 مورخ 1382/01/23 در اداره 
تاريخ  در  است.  رسيده  ثبت  به  مالكيت صنعتی كيش  و  ثبت شركت ها 
1386/05/29 با دريافت مجوز از بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران 
به شركت های فعال در صنعت ارايه دهندگان خدمات پرداخت پيوست و در 
تاريخ 23 اسفندماه 1390 در بورس و اوراق بهادار– بازار دوم پذيرفته شده 
است. در حال حاضر شركت جز واحدهای تجاری وابسته به بانك تجارت و 

شركت سرمايه گذاری ايرانيان می باشد.
به مبلغ 1.310  از مبلغ 655 ميليارد ريال  درسال 1395 سرمايه شركت 
ميليارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزايش يافته و 
در تاريخ 1395/03/12 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتی كيش به 
ثبت رسيده است. همچنين شركت مطابق هجدهمين جلسه هيات مديره 
به تاريخ 1395/10/27 سرمايه خود را از مبلغ 1.310 ميليارد ريال به مبلغ 
2.000 ميليارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزايش داد.

 ارقام کلیدی 

نشانه های راه در سفر تعالی  
 كسب رتبه اول در شاخص حاشيه سود خالص ايران كيش در هشتمين مسابقه 

ملی بهره وری
 برترين شركت ازنظر رشد سريع دربين 500 شركت بزرگ كشور 

 جايزه باالترين سطح هوش تجاری )مرحله بهره برداری(
 برنده تقديرنامه 2 ستاره در جايزه ملی تعالی سازمان

 كسب مجوز شركت های دانش بنيان صنعتی
 برگزيده جشنواره نوربخش در هفتمين همايش بانكداری الكترونيك و نظام های 
پرداخت جشنواره نوربخش همه ساله در همايش بانكداری الكترونيك ، به عنوان 
معتبرترين جايزه سيستم بانكی كشور برگزار می شود و امسال ايران كيش در بخش 

سخت افزار و تجهيزات مقام اول اين جشنواره را از آن خود كرد
چشم انداز

  »ما به عنوان شركتی سرآمد، مقتدر و با جايگاهی ممتاز، با وسيع ترين شبكه ی 
ابزارهای پرداخت، ارائه بهترين محصوالت و سريع ترين خدمات با ستادی متخصص 

و بكارگيری كاركنان بهره ور و وفادار  در ايران و جهان خواهيم درخشيد«
ارزش ها

 نوآوری و خالقيت در ارائه راه حل های جامع
 كيفيت در ارائه ی محصوالت و خدمات

و  مقررات  و  قوانين  اجرای  به  متعهد  متفقًا  آن  كاركنان  و  شركت   تعهد- 
موضوعات تعهد شده به مشتريان می باشد.

 همكاری و همدلی مديران و كاركنان شركت باعث چابكی و پويايی شركت 
هستند.

 توسعه پايدار- ما  با رعايت اصول زيست محيطی و عمل به تعهدات اجتماعی 
خود به توسعه ی پايدار كشور كمك می كنيم.

ماموریت
اتكاء  به  الكترونيك،  پرداخت  بر  مبتنی  راه حل های  ارائه  با  تا  برآنيم  »ما 
منطقی،  سود  از  برخورداری  ضمن  خود،  كاركنان  دانش  ارزشی  گنجينه ی 
بهداشت  و  مقررات  و  قوانين  كامل  رعايت  داخلی،  تكنولوژی  سطح  ارتقا 
كاری و حفظ مسئوليت های اجتماعی در جهت كسب رضايت مشتری، ارائه 

نمائيم«. خدمت 
www.irankish.com

برترین تجارب

Iso9001 
Iso10015 
Iso20000 
Iso27000 

پیش بینی تا واحدارقام کلیدیردیف
سال 92سال93سال 94سال 995ماه 96پایان سال

فروش - درآمد ارائه 1
3.800.7612٬657٬8972٬841٬9311٬905٬5451٬205٬670925٬043ميليون ريالخدمات 

992.105763٬852845٬344482٬560316٬096249٬556ميليون ريالسود ساالنه 2

428 485 369 645 382 496ريالسود هر سهم 3

قيمت سهام پايان 4
6.974 2.922 3.315 4.042 3.046 -ريالدوره 

863 927 927 932 929 -نفرتعداد پرسنل5
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دکترحسین بزرگ نژاد
 مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

شركت كارگزاری 
بیمه سایپا

تاریخچه
شركت كارگزاري بيمه سايپا )سيبكو( در مرداد ماه 1390 به صورت سهامي 
خاص تأسيس گرديد و با شماره 410955 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت 
صنعتي تهران به ثبت رسيد. موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارت است 
از: “انجام امور داللي رسمي بيمه و مشاوره بيمه اي بر اساس قانون تأسيس 
مصوب  آيين نامه هاي  و  بيمهگري  و  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بيمه 
مركزي جمهوري  بيمه  از سوي  دستورالعمل هاي صادره  بيمه،  عالي  شوراي 
ضمن  سهامداران  ديگر”.  موضوعه  مقررات  و  قوانين  ساير  و  ايران  اسالمي 
انجام مطالعات تفضيلي و جامع، شركت كارگزاري بيمه سايپا را با هدف تجميع 
فعاليتهاي بيمه اي گروه سايپا تأسيس نمودند تا بستر مناسب براي تلفيق ساير 
شركت های خدمات بيمه ای و نمايندگی مرتبط با گروه خودروسازی سايپا كه 
باز ميگردد، فراهم شود. سيبكو  تأسيس سيبكو  از  به قبل  آنها  فعاليت  سابقه 
يكي از شركت هاي گروه خودروسازي سايپا است )100% سهم متعلق به گروه 
تكميل سبد  را مي توان  فلسفه وجودي سيبكو  و  بنيادين  است. هدف  سايپا( 
گروه  براي  بيمه اي  پتانسيل هاي  كليه  تجميع  سايپا،  گروه  مشتريان  خدمات 
سايپا در قالب گروه بيمه اي سايپا، ايجاد درآمد و سود براي گروه سايپا، ارائه 
با  بيمه اي  اخذ خدمات  براي گروه سايپا و  بيمهاي مناسب  پوشش و شرايط 

حداقل ريسك از كليه بيمه گران برشمرد.

نشانه های راه در سفر تعالی  
 دريافت تنديس بلورين جايزه تعالی سازمانی در سال 1394

 دريافت تنديس سطح 3 مدل مديريت منابع انسانی گروه خودروسازی سايپا، 
4DS در سال 1393

 دريافت تقديرنامه چهار ستاره از جايزه ملی تعالی سازمانی در سال 1392
 دريافت گواهينامه استاندارد ISO9001:2008 در سال 1392

 دريافت گواهينامه استاندارد ISO10002:2008 در سال 1392
چشم انداز

دستيابي به جايگاه سوم سهم بازار بيمه كشور )افق 1404(
ارزش ها

 پاسخگويي؛ تعهد و مسئوليت پذيري؛ توجه به رضايت كليه ذي نفعان
ارزشهاي اخالقي: صداقت؛ احترام

ماموریت
ما بر آنيم تا با بهره گيري از توانمندي بيمه گران و تكيه بر قابليت هاي خويش 
مناسبترين  ارائه  و  بيمه اي  مشاوره  انجام  به  نسبت  فروش  گسترده  شبكه  و 
پوشش ها با بهترين نرخ و شرايط و خدمات پس از آن، به گروه سايپا و ساير 

مشتريان اقدام نماييم.

www.hosco.ir

برترین تجارب

 ارقام کلیدی 
 فروش: 7،382 ميليارد ريال در سال 1395

 سهم بازار: 2/7% در سال 1395
 سود خالص: 236 ميليارد ريال در سال 1395

)ERM( پياده سازی نظام مديريت ريسك جامع 
نظام  پياده سازی  و  استراتژيك  تصميم گيری  مدل  پياده سازی  و  طراحی   

))BSC( مديريت جامع )برنامه ريزی استراتژيك و نظام ارزيابی متوازن
  ايفای مسئوليت های اجتماعی از طريق اجرای برنامه های توسعه فرهنگ 

بيمه ای در بين كودكان و جامعه پيرامون
 پياده سازی نظام ارزيابی بيمه گران

 توسعه روش های جديد فروش بيمه های اتومبيل از طريق ارائه خدمات در 
محل و ايجاد شبكه فروش در سراسر كشور

  طراحی و استقرار مدل مديريت فرايندهای سيبكو
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مهندس جعفر احمد پور
مدیر عامل

شركت گاز 
استان مازندران

 www.nigc-mazandaran.ir
mgc@nigc-mazandaran.ir

تاریخچه
شركت گاز مازندران شركتی فرعی از شركت ملی گاز ايران )شركت اصلی يا 
مادر( می باشد. اين شركت در سال 1367 از مجموعه مناطق 9 گانه شركت 
ملی گاز ايران و از سال 1378 از استان گلستان جدا گرديد و به صورت شركت 
سهامی خاص كه كليه سهام متعلق به شركت ملی گاز ايران )سازمان مادر( 
ابتدا  در  نمود.  فعاليت  به  شروع  سال  همان  ابتدای  از  و  تاسيس  باشد،  می 
بسيار  مدت  گذشت  از  پس  ولی  نمود  كار  به  شروع  اندك  بودجه  با  شركت 
كم خود را به سطح برتر شركت های گاز استانی رساند و اين امر با تكيه بر 
توسعه  پذيرفت.  آن صورت  انسانهای متخصص  و شايستگی  دانش  مهارتها، 
شبكه های گازرسانی جهت جايگزينی گاز طبيعی به عنوان سوخت پاك وسبز 
برنامه  فرآيندهای  طی  كه  باشد  می  سازمان  ماموريت  فسيلی  سوختهای  با 
ريزی ، بازاريابی،طراحی، اجرا، بهره برداری و خدمات پس از فروش محقق و 
تبديل به خدمت می گردد. شركت گاز مازندران اجرای شبكه تغذيه يا توزيع، 
نصب انشعاب، نصب كنتور و رگالتور، كنتورخوانی، صدور قبض، رسيدگی به 
انجام  با  ... را در سبد محصوالت و خدمات خود دارد و  شكايات مشتريان و 
ارتقاء سطح  در  جامعه سعی  نمايندگان  و  مردم  از  گوناگون  افكارسنجی های 
خانگی،  بخشهای  مردم  مازندران  گاز  مشتريان شركت  دارد.  را  آن  مطلوبيت 
صنــــايع  ها،  گلخانه  صنعتی،  و  مسكـونی  شهركهای  ها(،  )مغازه  تجاری 

متوسط و بزرگ و نيروگاه عظيم نكا می باشند. 

نشانه های راه در سفر تعالی  

  استقرار و استمرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 از سال 1382
  استقرار و استمرار سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای  18001ا OHSAS ز سال 

1382
  استقرار و استمرار سيستم مديريت زيست محيطی ISO 14001 از سال 1382

  استقرار و استمرار سيستم مديريت رسيدگی به شكايات مشتريان ISO 10002 از سال 1387
  استقرار و استمرار سيستم مديريت آموزش ISO 10015 از سال 1387

  تقدير از مديرعامل شركت گاز مازندران به عنوان مديرشايسته ملی
  كسب گواهی تعهد به تعالی جايزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی در سال 1388 

   اخذ تقديرنامه دو ستاره در سال 1389 و تقديرنامه 3ستاره جايزه ملی تعالی سازمانی در
سال 1391 

  اخد تقديرنامه 4ستاره جايزه ملی تعالی سازمانی در سال 1392 
 استقرار و استمرار HSEMS از سال 1392

  كسب تنديس بلورين جايزه ملی تعالی سازمانی سال 1393 
 استقرار و استمرار سيستم مديريت رضايتمندی مشتريان ISO1004 از سال 1394

  كسب تنديس بلورين جشنواره پتروشيمی در  سال 1395
چشم انداز

تبديل شدن به يكي از سه شركت برتر توزيع گاز كشور با خدمات مطلوب و پوشش حداكثري 
گازرساني براي متقاضيان شهري، روستايي و صنعتي واجد شرايط

ارزش ها
 خدا محوري، واليت مداري، دانش مداري و نوآوری،امانت داري، قانون مداری احترام و 
فروتني، بهره وری و بهبود مستمر، صرفه جويی،كارگروهی برای سعادت همگانی، خدمت 

به مردم و پاسخگويي،ايثار 

ماموریت

فراهم آوردن رفاه جامعه شهري و روستايي و كمك به توسعه زيرساخت هاي 
صنعتي با تامين انرژي مناسب و ايمن

برترین تجارب

 هوشمند سازی مديريت فرايندها، اقدامات و راهبردها )همفار(
APQC Petroleum بازنگری فرايندها با استفاده از مدل 

 تدوين استراتژی وظيفه ای واحدها
 توليد صنعتی آب مقطر با فناوری غشايی با استفاده از حرارت مازاد هيترها

 ارقام کلیدی 

عناصر كليدي چشم 
انداز

واحدشاخص كليدي عملكرد

پوشش

نسبت جمعيت روستايي تحت پوشش 
شبكه گازرساني 

درصد

نسبت جمعيت شهري تحت پوشش شبكه 
گازرساني

درصد

نسبت واحدهاي صنعتي واجد شرايط تحت 
پوشش گازرساني

درصد

درصدحاشيه سود ناخالصدرآمدزايي

درصدنسبت گازهاي گمشده
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دکتر علی اصغر پورمند
مدیر عامل

شركت مادر تخصصي توسعه 
معادن و صنایع معدني خاورمیانه 

)سهامي عام( - میدكو

تاریخچه
شركت مادرتخصصی )هلدينگ( توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه )سهامی 
عام( با تكيه بر دانش و تخصص و نيز پشتوانه های بانكی و معدنی، صنعتی و 
بهره مندی از كارآمدترين اشخاص حقيقی و حقوقی در سال 1386 تأسيس شد. 

اجرای  و  برنامه ريزی  فاز  دو  در  ميدكو  هلدينگ  برنامه های  و  عملياتی  اهداف 
از  شركت  اين  عمده  سهامداران  می باشد.  توليد  و  بهره برداری  فاز  و  طرح ها 
شركت  پاسارگاد،  بانك  خاورميانه،  مبنای  شركت های  پاسارگاد،  مالی  گروه 
پاسارگاد  بانك  بين المللی  شركت  عام(  )سهامی  پاسارگاد  بانك  سرمايه گذاری 
)خصوصی( كه حدود 87% سهام را در اختيار دارند و همچنين حدود 7% سهام 
در اختيار سهامداران حقوقي وحدود 6% ديگر در اختيار حدود 12000 سهامدار 
حقيقي و در فرابورس می باشد. سرمايه اوليه  1.000 ميليارد ريال بوده كه به تدريج 
تا 33.600 ميليارد ريال افزايش يافته است. براساس مطالعات انجام شده هم 
اكنون 35 پروژه در توليد كنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، فوالدسازی، 
توليد مس و لوله كاتد و فروسيليسيم و كك سازی و واحدهای تأمين ماده اوليه با 
حدود 5 ميليارد دالر سرمايه گذاری در مرحله احداث و بيش از نيمی از طرح ها به 
بهره برداری رسيده است. هم اكنون 16 شركت در زير مجموعه هلدينگ ميدكو 
در زمينه احداث طرح ها، توليد، خدمات ساختمانی، مهندسی، بـازرگانی، اكتشافات 

و حمل و نقل فعال می باشند.

نشانه های راه در سفر تعالی  

ماموریت

و  اجرا  از طريق طراحی،  برای سهامداران  بلندمدت  و  پايدار  ارزش  ايجاد    
توسعه معادن و صنايع معدنی

  ايجاد مدل براي توسعه معدن و صنايع معدنی كشور
  ارتقاء سطح مديريت، فناوري و سهم در توليد ناخالص داخلی

www. MIDHCO.com   

برترین تجارب

 ارقام کلیدی 

هلدينگ ميدكو از بدو تأسيس با تدوين استراتژی ها و الگوبرداری از مدل های 
جهانی، استقرار مدل تعالی سازمانی) EFQM ( را در استراتژی خود مصوب 

نمود و در ادامه به شركت هاي زير مجموعه خود تسري داد. 
مراحل سفر تعالی ميدكو در ادامه تشريح شده است:

  دريافت گواهی تعهد به تعالي در سال 1388 
  دريافت تقديرنامه2 ستاره در سال 1389 
  دريافت تقديرنامه 3 ستاره در سال 1390 
  دريافت تقديرنامه 4 ستاره در سال 1391

  دريافت تنديس بلورين در سال های 1392 و 1393 و 1394و در بازه باال 
در سال 1395
چشم انداز

 »هلدينگ معدنی و صنايع معدنی برتر در خاورميانه با كالس جهانی«
ارزش ها

  شفافیت    
  دانش محوری

  رفتار حرفه ای 
  یگانگی و کار گروهی 

  تعالی جویی
  روحیه شهروندی

زير  شركت های  و  هلدينگ  استراتژی  سند  نمودن  روز  به  و  تدوين   
با  آن  اجرای  و  معدني جهان  بهترين شركت  مدل  به  توجه  با  مجموعه 

BSC رويكرد
 ابداع روش های جديد در احداث سريع طرح های بزرگ

 EFQM خودارزيابی و آموزش های وسيع مرتبط با مدل تعالی سازمانی 
در ميدكو و شركت هاي زير مجموعه

 ،)IMS(5، سيستم مديريت يكپارچهS پياده سازی سيستم های مديريتی 
انسانی، سيستم  استانداردهای مديريتی بر مبنای ISO ها، توسعه منابع 

ERP مديريت دانش و طراحی
 ايجاد نظام جامع سيستم های مالی و برقراری سيستم مديريت پروژه 

PMBOK و مانيتورينگ طرح ها و تأمين منابع خارجي
 مديريت تكنولوژی و تدوين سياست های انتقال و توسعه تكنولوژی و 

تهيه سند تكنولوژي و بكارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته
 برقراری طرح جامع ICT در هلدينگ ميدكو و شركت هاي زير مجموعه

تأمين منابع مالی داخلی و خارجی

تولید طرح های به بهره برداری رسیده

12.765.634 تنكنسانتره ها

2.173.052 تنآهن اسفنجی

798.006 تنكك

737.230 تنفرآوری ذغال

37.766 تنفروسیلیسیوم

4.376.860 تنگندله

برخی رتبه های جهانی- ملی و افتخارات میدكو

  IMI100 قرار گرفتن در 100 شرکت برتر جهانی و 100 شرکت برتر ایرانی در

رتبه 3 در فرابورس

تقدیر ویژه ریاست جمهور،   معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت و افتتاح 
10 طرح بزرگ به عنوان مدل و رکورد زماني توسط این مقامات ارشد

انتخاب مدیرعامل  میدکو به عنوان مدیر برجسته کشور، در بخش صنعت و معدن

انتخاب یكی از مدیران ارشد میدکو به عنوان یكی از 2 پژوهشگر جایزه بهره وری منطقه آسیا 
و اقیانوسیه )منتخب سازمان بهره وری آسیایی APO( که هر 5 سال یكبار انتخاب می شوند.

انتخاب یكی از مدیران ارشد میدکو  به عنوان مهندس برجسته صنایع متالورژی کشور

انتخاب یكی از مدیران ارشد میدکو به عنوان پژوهشگر اول بخش صنعت و معدن

ثبت اختراع روش جدید تولید مس در جهان
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دکتررسول شفائی
مدیرعامل

شركت مهندسي و ساخت 
پره توربین مپنا - پرتو

تاریخچه
از شركت هاي زير  شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا – پرتو به عنوان يكي 
مجموعه ي گروه مپنا در سال 1379 با هدف توليد پره ها و قطعات داغ توربين های 
گازی تاسيس گرديد و در سال 1381 فاز ساخت كارخانه در زميني به مساحت 58000 
متر مربع آغاز و در نهايت از نيمه دوم 1383 كارخانه به بهره برداري رسيد. شركت پرتو 
با داشتن كليه فرآيندهاي ريخته گري، ماشين كاري و پوشش و با بهره گيري از مدرن ترين 
ماشين آالت، برخورداري از توان مهندسي باال و نيروي انساني جوان، خالق و با انگيزه، 
را دارد.  ثابت و متحرك توربين هاي گازي و صنعتي  توانمندي ساخت تمامي پره هاي 
سهامداران عمده پرتو ، مپنا  72 درصد  و  توگا 28 درصد مي باشند. اين شركت ابتدا تحت 
ليسانس شركت زيمنس آلمان موفق به طراحي فرايند ساخت و توليد تمامي پره هاي 
توربين گازي V94.2  با ظرفيت 162 مگاوات شد و سپس با اتكا به توان متخصصين خود 
پره هاي ساير توربين های گازی مورد نياز كشور  و همچنين پره هاي توربين ارتقا يافته 
+MAP2A. MAP2 و MAP2B  گروه مپنا را با دانش بومي به مرحله توليد رساند

 www.MapnaBlade.com

 ارقام کلیدی 

ماموریت
ما مهندسي ، ساخت و تامين قطعات داغ توربين هاي گازي و محصوالت مشابه را 
، با بهره گيري از منابع و فناوري هاي نوين، براي مشتريان حوزه نيرو، نفت و گاز 

و ساير صنايع ، در بازارهاي داخلي و بين المللي انجام مي دهيم.

برترین تجارب

پياده سازي الگوي تعالي سازماني و كسب نظام تعالي سازماني
تقديرنامه 4 ستاره در سال 1393

نظام مديريت سيستم هاي يكپارچه 
IMS

پياده سازي و نگهداري از استانداردهاي 
 ،ISO14001 ،ISO9001

ISO27001 ،OHSAS18001 و 
ISO50001

پياده سازي مديريت تكنولوژي برگرفته از نظام مديريت تكنولوژي
مدل ADL در سال 1395

ERP سيستم يكپارچهsap طرح ريزی و استقرار سيستم

سيستم پيشنهادات ، 5s و الگوي مديريت دانش

نشانه های راه در سفر تعالی  

چشم انداز
تبديل شدن به شركتي با اعتبار جهاني در مهندسي ، ساخت و تامين قطعات 

داغ توربين هاي گازي تا سال 1400

ارزش ها
مشتري،  نوآوري، تعالي،ايمني، مسئوليت پذيري، اخالق

  

سال 96هدف گذاري كسب تنديس بلورين در جايزه ملي تعالي سازماني

سال 95ثبت به عنوان شركت دانش بنيان  

iso 50001 سال 94گواهينامه سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد

سال 93تقدير نامه 4 ستاره تعالی سازمانی

سال 92مقام سوم تحقيق و توسعه در جشنواره خوارزمی

تقدير نامه 4 ستاره تعالی سازمانی -رتبه برتر تحقيق وتوسعه گروه 
مپنا - گواهينامه زرين طرح ملی رتبه بندی كارت های بازرگانی از 

اتاق بازرگانی وصنايع و معادن ايران

سال 91

گواهينامه سيستم مديريت امنيت اطالعات مبتني بر استاندارد  
iso27001  - تقديرنامه 2 ستاره در جايزه ملی تعالی سازمانی

سال 90

گواهينامه تعهد به تعالي مقام دوم تحقيقات توسعه ای جشنواره 
خوارزمی

سال 89

سال 88انتخاب به عنوان تامين كننده برتر شركت توگا

سالهاي 86 لوح تقدير صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت محيط زيست
و 87

گواهينامه های سيستم مديريت يكپارچه IMS مبتني بر 
 - OHSAS18001 و ISO14001 و ISO9001 استانداردهاي

 siemens گواهينامه مديريت كيفيت

سال 85

 siemens سال 84ليسانس

3.055.966    ميليون ريالحجم فروش،

75 محصول شامل پره هاي ثابت و متحرك تنوع محصوالت
 ،MAP2A ،V94.2 توربين هاي زيمنس شامل

MAP2B و +MAP2، توربين هاي GE شامل 
GEF5 و GEF9، توربين هاي ZORYA و 

 GT13E2

972 نفر شامل 885 نفر نيروي تمام وقت و 87 نفر تعداد پرسنل
نيروي پاره وقت و مشاور

سهم بازار داخل 90% مي باشدسهم بازار
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دکتر مجید بهمنی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره 

شرکت مهندسي و ساخت 
توربين مپنا )توگا(

تاریخچه

و  نيـــــروگاهي  توربين هاي  توليد  و  تکنولوژی طراحي  نهادينه كردن  مأموريت  با  توگا 
تجهيــزات جانبي )Heavy Duty Turbines(، در تاريخ 78/4/1 در اداره كل ثبت 
شركت هاي تهران با شماره 152100 به ثبت رسيده و فعاليت خود را در دو بخش اصلي توليد 

توربين و مهندسي و مديريت ساخت تجهيزات جانبي شروع نمود.
شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا )توگا(، بزرگترين شركت زيرمجموعه گروه مپنا در حوزه 
مهندسي و ساخت تجهيزات دوار مورد نياز در صنايع نيروگاهي و نفت و گاز است. وظيفه 
اصلي توليد و تامين انواع توربين و تجهيزات جانبي، توگا را به بزرگترين توليدكننده تجهيزات 
دوار و خدمات وابسته در صنايع نيروگاهي و نفت و گاز در خاورميانه تبديل نموده  است. در 
پاسخ به نياز روزافزون به انرژي، گروه مپنا ماموريت پاسخ گويي به نياز ايجاد شده در بازار 
برق را برعهده داشته و در اين ميان توگا با تمركز بر ارزشمندترين بخش از زنجيره ارزش 
ساخت يك نيروگاه حرارتي يعني توربين و تجهيزات جانبي مرتبط، اهداف استراتژيك خود را 
به عنوان يك راهبرد ملي عمدتا معطوف به پوشش كامل بازار داخل كشور كرده و در عين 

حال در تمامي بازارهاي هدف گروه مپنا در خارج از ايران، مشاركت دارد،
در حال حاضر توگا با ثبت توليد و تحويل بيش از 300 واحد توربين هاي گاز و بخار نيروگاهي 
و صنعتي به بازار ايران در كارنامه خود، يك بازيگر بين المللي در صنعت توربين محسوب 

مي شود.

برترین تجارب

نشانه های راه در سفر تعالی  
از سال 1383 تاكنون فعاليت هاي فراواني در مسير تعالي سازماني در توگا انجام شده 
است. توگا در سال 1387 در سطح تقديرنامه جايزه ملي تعالي سازماني شركت نمود و 
تقديرنامه سه ستاره را دريافت كرد. در سال 88 موفق به كسب تقديرنامه چهار ستاره 
شد و پس از آن در سال 89 به عنوان اولين شركت در مجموعه گروه مپنا، موفق به 
كسب تنديس بلورين گرديد. همچنين در سال 93 نيز با كسب نمره اي باالترتنديس 

بلورين را كسب كرد.
چشم انداز:

"توگا در سال 1404 يك مرجع بين المللي توربين، كمپرسور و خدمات" خواهد بود.
ارزش های سازمانی:

 ارقام کلیدی 

حوزه مرتبطعنوان تجربهرديف

1)MGT-70 )2 و توسعه توربين MAP2A اجراي پروژه

مهندسي و 
تحقيق و 

توسعه

2)MGT-70)3 و توسعه توربين MAP2B اجراي پروژه
توسعه و راه اندازي توربين موبايل 6 تريلري3
ارتقاء نيروگاه موبايل از طرح 6 تريلري به 4 شاسي4
5+IGV اجراي طرح
6MST-10C طراحي توربين بخار 10 مگاواتي
توسعه تست استند اتمسفريك محفظه احتراق7
8MHD-40 توسعه دينامومتر
9MGT-30 بومي سازي سيستم كنترل
توسعه اتاق شبيه سازي ديناميکي توربين10
عقد و اجراي قراردادهاي ليسانس و انتقال تکنولوژي توربين بخار و گاز 11

نيروگاهي 
عقد و اجراي قراردادهاي انتقال فناوري توربين گاز صنعتي و كمپرسور12
استقرار كامل نظام مديريت استراتژيك تکنولوژي13

مديريت 
تکنولوژي

هوشمندي فناوري )پايش محيطي فعاليت سازندگان اصلي و مراكز 14
تحقيقاتي(

هماهنگسازي استراتژيهاي اكتساب فناوري با استراتژيهاي كالن 15
تدوين نقشه راه فناوري - محصول 16
ايجاد و گسترش شبکه فناوري17
تدوين شناسنامه هاي فناوري18
ايجاد بستر خلق ايده هاي فناوري19
كليه زير سيستم هاي منابع انساني نظير توسعه رهبري، نظرسنجي بر اساس 20

مدل Hay Group، ارتقا حرفه اي، مديريت دانش و ... 
منابع 
انساني

توضيحاتعنوان
12199 ميليارد ريال در سال 1395حجم فروش

تعداد و تنوع محصوالت 
و خدمات

MGT-70)1(, MGT-( توربين هاي گاز نيروگاهي 
)70)2(, MGT-70)3(   MGT-80

)MGT-40, MGT-30( ساير توربين هاي گاز 
MST-70, MST-50C, MST-( توربين هاي بخار 

)10, MST-35WET
 كمپرسورهاي گريز از مركز )تقويت فشار گاز(

 گيربکس )توربين بادي، ACC و ...(
 دينامومتر هيدروليکي

 خدمات مرتبط با انواع توربين هاي نيروگاهي گاز و بخار 
و توربوكمپرسورهاي ايستگاهي و پااليشگاهي 

1361  نفر توگا و 252 نفر پيمانکار مستقرتعداد پرسنل 

2 هزار ميليارد ريال در سال 1395سود ساليانه

 جايگاه توگا در ميان دارندگان 
گازي  توربين هاي  تکنولوژي 

)McCOY گزارش(
جايگاه سوم بازار در سال 2015

شاخص رضايت كل 
مشتريان

 رشد شاخص از 78 درصد به 80 درصد رضايت كل در 
طول 4 سال منتهي به سال 95 

روند فروش )كل فروش(
 روند صعودي فروش از 4489 ميليارد ريال به 12199 

ميليارد ريال در طول 4 سال

رتبه بندي 100  رتبه فروش در 
شركت برتر ايراني )IMI100( در 
سال 96 بر اساس صورت هاي 

مالي سال 95

 رتبه نخست در گروه ماشين آالت و تجهيزات و صنايع 
فلزي به لحاظ حجم فروش 
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دکتر حمید مهتدی 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت مهندسي
 و ساخت ژنراتور مپنا 

)پارس(  
www.mapnagenerator.com

تاریخچه
راستاي  در   1377 سال  در  )پارس(  مپنا  ژنراتور  ساخت  و  مهندسي  شركت 
انتقال  هدف  با  كشور،  صنعتي  توانايي  و  فني  دانش  ارتقاي  سياست هاي 
تکنولوژي ساخت و توليد انواع ژنراتورهاي نيروگاه هاي حرارتي )تا ظرفيت 160 
شروع  نيروگاهي،  باس داكت هاي  و  مگاوات(   250 ظرفيت  )تا  آبي  مگاوات(، 
اين صنعت همچون   بين المللي  توليدكنندگان  با همکاري  و  نموده  فعاليت  به 
,Siemens Alstom , Ansaldo Andritz )Eline( ,Jeumont ,  

GE )Canada( و Elin Motoren 
جانبي،  تجهيزات  و  باس داكت  همراه  به  نيروگاهي  مولد  مگاوات   44300
محصوالت خود را به كشورهايي چون سوريه، عراق، تاجيکستان و ... صادر 

نمايد.
ژنراتورهاي  توليدكننده  و  طراح  عنوان  به  اكنون  هم  )پارس(  مپنا  ژنراتور 
نيروگاهي آبي، حرارتي و انواع باس داكت ، توربين بادي مگاواتي، ژنراتورهاي 
نيروگاه،  ساخت  زنجيره  تکميل  در  الکتروموتور  و  موتور  تركشن  صنعتي، 
لکوموتيو، تجهيزات صنايع نفت و گاز و همچنين در حوزه ارائه خدمات پس از 

فروش محصوالت و خدمات تخصصي نيروگاهي ايفاي نقش مي نمايد. 

نشانه های راه در سفر تعالی  
ژنراتور مپنا )پارس( از ابتدای تأسيس با توجه ويژه به جاری سازی سيستم های 
و  كرده  آغاز  تعالی  سوی  به  را  خود  مسير  مختلف  حوزه های  در  مديريتی 
شركت،  استراتژی   با   همسو  سيستم های  توسعه  با  متمادی  سال های  طی 

موفقيت های چشمگيری در اين مسير كسب نموده است: 
 دريافت گواهی تعهد به تعالی  سازماني در سال 88

 دريافت تقديرنامه 3 ستاره تعالي سازماني در سال هاي 89 و 90
 دريافت تقديرنامه 4 ستاره تعالي سازماني در سال 91

چشم انداز
ما تا سال 1400 يك شركت توليدي مرجع و توانمند در طراحي ماشين هاي 
الکتريکي دوار و توربين هاي بادي در كشور، با حضور مؤثر در بازارهاي هدف 
بين المللي )كشورهاي همسايه و منطقه خاورميانه و شمال افريقا( خواهيم بود.

ارزش ها
 مشتري)تمركز بر مشتری(

 نوآوري
 تعالي ) تعالی سازمان و نتيجه گرايی(

 ايمني ) ايمنی و دوستی با محيط زيست(
 مسئوليت پذيري ) كار تيمی و اشتراک گذاری دانش(

 اخالق ) اخالق كسب و كار(

برترین تجارب

ماموریت

 ارقام کلیدی 

اقتصادي،  توسعه  جهت  در  الکتريکي  انرژي  صنعت  در  مؤثر  نقش  ايفاي 
اجتماعي و رفاه مردم

BSC سيستم مديريت استراتژيك با رويکرد 
)IMS( سيستم  مديريت يکپارچه 

)ERP- SAP( نظام جامع برنامه ريزي منابع سازماني 
ISO 27001:2013   سيستم مديريت امنيت اطالعات 

 سيستم های مديريت تکنولوژی، نوآوری و دانش
 ايجاد توانمندی طراحی ماشين های الکتريکی دوار

TY 10546 افزايش توان خروجي ژنراتورهاي تيپ 
 ساخت داخل توربين بادی 2/5  مگاوات

 دريافت گواهينامه شركت دانش بنيان از نهاد رياست جمهوري
 )5S( نظام ساماندهي و آراستگي محيط كار ،)SS( نظام پيشنهادها 

 سيستم مديريت انرژي ISO 50001:2011 و دريافت گواهينامه سطح +C از بنياد 
جهاني انرژي و جامعه مديريت سبز اروپا

 تنديس سيمين جايزه ملي مديريت مالي ايران
 لوح زرين نوآوری محصول برتر ايرانی

 فروش ساليانه: 3419 ميليارد ريال
 تعداد محصوالت شركت: 22 عدد

 تعداد محصوالت طراحي شده و ارتقاء يافته توسط شركت: 9 عدد
 تعداد كاركنان: 1068 نفر

توانسته است عالوه بر توليد بيش از



53

انی
ازم
ی س

عال
ش ت

مای
ه  ه
نام
ژه 
وی

محمد مهدی عباسخانی
مدیر عامل

شرکت نقش اول 
کيفيت

تاریخچه
شركت نقش اول كيفيت در تاريخ 15 بهمن 1390 با هدف ارايه خدمات فنی 
و مهندسی صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات با سهامداری شركت ارتباطات 

سيار ايران )همراه اول( تاسيس گرديد. 
سبد محصوالت:
طراحی راديويی

طراحی شبکه انتقال
خدمات راه اندازی شبکه
Core راه اندازی شبکه
مديريت عملکرد شبکه

نگهداری شبکه
Core بهينه سازی راديويی و

بنچماركينگ
مديريت اجرايی سايت

سبد محصوالت و خدمات مرتبط با فناوری اطالعات

نشانه های راه در سفر تعالی  

 مميزی فرآيندها و مديريت ريسك های ناشی از آن بصورت دوره ای
 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مميزی ها و تعريف اقدامات اصالحی و پروژه های بهبود

 شاخص محور بودن فرآيندهای سازمانی و اندازه گيری مدون و دوره ای آن ها
 شركت در سمينارها، جوايز و همايش های مديريتی و كيفيتی

 پياده سازي و دريافت گواهينامه ISO 9001- 2016 )در راستای تمامی محورها(
 پروژه پرتوسنجي سايت هاي كل كشور )در راستای محور نتايج مشتريان و جامعه(

 دريافت گواهينامه تعهد به تعالی سازمان توسط سازمان مديريت صنعتی در سال 1396

چشم انداز
شركت نقش اول كيفيت، خدمات مديريت شده مخابرات و فناوری اطالعات در كالس 
جهانی را كه با استفاده از نوآوری و دانش، خلق ارزش نموده و بهترين تجربه را برای 

مشتری رقم می زند، ارائه می دهد.

ارزش ها
  اولويت با مشتری    مسئوليت پذيری

  تعالی     چابکی
  اعتماد     كار تيمی

ماموریت

 ارقام کلیدی 

نگهداری  و  سازی  پياده   ، مهندسی  و  طراحی  شركت  اصلی  ماموريت 
زمينه های  در  مشاوره  و  آموزشی  ارايه خدمات  و  تلفن همراه  شبکه های 

است. مذكور 

برترین تجارب

مديريت بيش از 3000 تيکت شکايت 
مشتركين در هفته

مديريت 59% مشتركين همراه 
اول

اشتغال زايی مستقيم و غير مستقيم 
بيش از 3000 نفر

مديريت بيش از 30 پروژه به 
صورت همزمان

طراحی، پیاده سازی، توسعه و مدیریت 
e-TOM فرآیندهای شرکت باتوجه به چارچوب

پیاده سازی راهکار سازمانی 
ERP در شرکت

پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه با 
NexysOne استفاده از ابزار

پیاده سازی شاخص های 
فرایندهای سازمانی در 

 )BI(سیستم هوش تجاری

شرکت در همایش ها، جوایز وسمینارها 
CSR مانند مسئولیت های اجتماعی

پیاده سازی و دریافت گوهینامه 

ISO9001-2015
ISO 18001 وISO14001

اخذ گواهی تعهد به تعالی در سال 96

www.nak-mci.ir

3G/4G نصب و راه اندازی نزديك به 20000 سايت
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دکترامیر رحیمی قاضی کالیه
مدیرعامل

شرکت ذوب 
و احيا روی قشم

WWW.QZSC.IR

تاریخچه
شركت ذوب و احيا روی قشم درسال 1378 با ظرفيت 5000 تن شمش روی در 
سال شروع به كار نموده و در سال 1380 با افزايش خطوط توليد ظرفيت توليد را به 

19000 تن در سال رسانده است .
واحد توليد اسيد سولفوريك اين شركت نيز با ظرفيت توليد 180 تن در روز در خرداد 

ماه 1392به بهره برداری رسيده و در حال حاضر مشغول به كار می باشد.
“شركت كالسيمين “ به عنوان سهام دار اصلی و سازمان مادر اين شركت محسوب 
می گردد . اين مجموعه جزيی از هلدينگ “ توسعه معادن روی ايران” می باشند .

دفتر مركزی شركت در تهران و كارخانه توليدی در جزيره قشم واقع می باشند .
ماموریت

شركت ذوب و احيای روی قشم با توليد شمش روی ، محصوالت جانبی و اسيد 
سولفوريك منطبق با استانداردهای بين المللی و ملّی به عنوان يکی از مجموعه 
های صنعتی معتبر منطقه ، مولفه های توسعه پايدار را در ارائه محصول به جامعه 
ذی نفعان در نظر داشته و از طريق بهبود و ارزش افزايی در فرايندهای سازمانی در 

اين مسير قرار گرفته است.

نشانه های راه در سفر تعالی  
 جايزه تعهد به تعالی در سال 1394

 تنديس برنزی سه ستاره در جايزه ملی مديريت انرژی سال 1396
 انتخاب مدير عامل به عنوان مدير شايسته در سال 1396

 انتخاب به عنوان صادر كننده نمونه در منطقه آزاد قشم سال96

چشم انداز
ارتقای عملکرد و جايگاه شركت ذوب و احيای روی قشم با توليد اقتصادی و پايدار 
در سطح كالس جهانی و كسب مزيت های رقابتی همسو با سرآمدی عملياتی در 

گروه توسعه معادن روی ايران تا سال 1400.

ارزش ها
اهتمام به توليد اقتصادی ، بهره ور و ارزش افزا همسو با اهداف كالن شركت 
-اهتمام به اصل فرايند گرايی با محوريت مشتری مداری -تعهد و پاسخگويی 

به ارزشهای جامعه و ذی نفعان -اهتمام به كرامت ، رشد و توسعه منابع انسانی  .

ارقام کلیدي

برترین تجارب

ISO9001:2015 استقرار نظام مديريت كيفيت 
ISO14001:2015  استقرار نظام مديريت محيط زيست 

PIMS  استفاده از سامانه مديريت يکپارچه توليد 
 شناسايی و ارزيابی ريسك های فرايندی

 اجرای سيستم جامع مديريت نگهداری و تعميرات

سال95سال 94سال93ارقام کلیدی
تناژ توليد 

8/5706/35012/118)شمش روی(

89%85%85%راندمان كل
25/54021/13631/744تناژ توليد)اسيد(

فروش 
465/495825/7571/082/726) ميليون ريال(

فروش صادراتی 
95%95%87%شمش
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مهندس عبدالمجید رجبی
مدیرعامل

 شرکت مهندسي و ساخت بويلر 
و تجهيزات مپنا- مپنابويلر

تاریخچه
با هدف  در سال 1378  )مپنابويلر(  مپنا  تجهيزات  و  بويلر  و ساخت  مهندسي   شركت 
توسعه صنايع انرژي كشور در حوزه بويلر توسط شركت مپنا تاسيس گرديد. مپنابويلر طي 
سال هاي اوليه فعاليت خود، چهار پروژه ساخت بويلرهاي بازيافت حرارتي و صنعتي را با 
 Si و HANJUNG ، CCT  المللي مانند مشاركت شركت  هاي صاحب نام بين 
Fang اجرا نمود. در پي اين موفقيت  ها، در سال 1382 با مشاركت در كنسرسيومي با 
شركت Doosan كره جنوبی توانست قرارداد طراحي و ساخت 44 دستگاه بويلر بازيافت 
 Doosan را منعقد و با انتقال تکنولوژي و دريافت ليسانس از شركت )HRSG( حرارتي
به پشتوانه ه ای معتبر برای طراحي، ساخت، نصب و راه  اندازي بويلرهاي بازيافت حرارتي 
كشور تبديل شود.  شركت مپنابويلر با اجرای پروژه توسعه مبين، از سال 86 در حوزه نفت 
و گاز نيز حضور يافت.   از سال 1389 در راستاي استراتژي  هاي شركت براي بهبود زنجيره 
تامين و ايجاد ظرفيت ساخت تجهيزات بويلر، ظرفيت كامل شركت مهندسي و ساخت 
تجهيزات مپنا را در قالب يك كارخانه به كار گرفت. همچنين در سال 95 انعقاد قرارداد 
ليسانس و انتقال دانش فنی با شركت CMI بلژيك در خصوص محصوالت بويلرهای 
بازيافت حرارتی افقی درام دار و يکبارگذر در پايين دست توربين گازهای كالس H، F و 
ظرفيت باالتر و بويلر های بازيافت حرارتی عمودی درام دار و يکبار گذر در پايين دست 

توربين گازهای كالس  H، F، E و ظرفيت باالتر انجام گرديد.
براساس چشم  انداز تدوين شده، شركت مپنابويلر به پشتوانه هسته  های تخصصی طراحی 
و مهندسی، مديريت شبکه گسترده تامين  كنندگان، توليد، مديريت پروژه و ... درنظر دارد 
ضمن حفظ رهبری بازار انواع بويلر در بخش  های نيرو، نفت، گاز، پتروشيمی و ساير صنايع،  
با حضور در بازارهای بين  المللی، نقش موثری در تحقق اهداف گروه مپنا و چشم  انداز 

بيست ساله كشور ايفا نمايد.

ماموریت ارقام کلیدی 
ما به عنوان يکي از شركت هاي گروه مپنا در راستای خلق ارزش پايدار براي مشتريان، 
تامين  راه اندازي،  تامين، ساخت، نصب،  از طريق طراحي،  سهامداران و ساير ذي نفعان 
مالی، ارايه خدمات و مديريت پروژه در زمينه انواع بويلر و تجهيزات نيروگاهي، نفت، گاز، 

پتروشيمی و ساير صنايع، ايفای نقش می نماييم.

برترین تجارب

نشانه های راه در سفر تعالی  
ريزی  برنامه  و   )Excellence Roadmap( تعالی  راه  نقشه  ترسيم   

اقدامات مرتبط با اهداف تعيين شده
اجراي  و  تعالی سازمانی  اساس مدل های  بر  ارزيابی  فرايند خود  استمرار   

پروژه هاي بهبود منتج از ارزيابی های داخلی و بيرونی
 تعميق سطح تعالی سازمانی با ثبيت و ارتقای جايگاه در بازه دوم تنديس 

بلورين
 Data ايجاد  نظير  مديريت  گيری  پشتيبان تصميم  توسعه سيستم های   

Warehouse و داشبوردهای مديريتی
 توسعه سيستم های مديريتی نظير مديريت دانش، مديريت ريسك های 

سازمانی، مديريت تغيير و ...
 توسعه فرهنگ و ارزش های سازمانی با تسری كدهای اخالقی در سطح شركت

چشم انداز
رهبر صنعت بويلر ايران، توانمند در طراحی و ساخت تجهيزات و شناخته شده 

در بازارهای بين المللی تا سال 1400                                   
ارزش ها

نتایج کلیدی سال 1395
3،809 میلیارد ریالمیزان فروش خالص

96%درصد تحقق برنامه زمانی پروژه ها
45،110 میلیون ریالسرمایه گذاری های ارتقای دانش فنی

1231  نفرتعداد پرسنل

دستاوردهای اجرایی شرکت

پروژه های 
نیروگاهی

80 دستگاهتعداد بویلر

تعداد نیروگاه های سیکل 
24 نیروگاهترکیبی

6400 مگاواتمیزان توان ایجاد شده 

144،216 تنتناژ تحویلی محصوالت

پروژه های  
نفت، گاز و 
پتروشیمی

38 دستگاهتعداد بویلر

5920 تن بخار در میزان توان ایجاد شده 
ساعت

26،270 تنتناژ تحویلی محصوالت

www.mapnabe.com
Mailbox@mapnabe.com

 انتقال تکنولوژي و اخذ ليسانس طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي بويلرهاي بازيافت 
حرارتي از شركت دوسان كره جنوبي

 انعقاد قرارداد ليسانس و انتقال دانش فنی با شركت CMI بلژيك
ERP-SAP استقرار 

 ،OHSAS18001  ،ISO14001  ،ISO9001 استانداردهای   استقرار   
ISO17025 و ISO27001 ،ISO50001 ،ISO45001

BSC استقرار نظام مديريت استراتژيك و اجرای آن براساس 
 ارزيابی بلوغ سازمانی فرايندها و ارزيابی بلوغ فرايندهای بازاريابی و فروش، مديريت 

پروژه و منابع انسانی 
ADL اجرای نظام مديريت تکنولوژی با مشاوره شركت 

 استقرار نظام مديريت ريسك، مديريت هزينه و ثبت درس آموخته پروژه ها در قالب 
PMBOK بهبود نظام مديريت پروژه براساس

از  گيری  بهره  با   )BPM( كار  و  كسب  فرايندهای  مديريت  رويکرد  جاريسازی   
BPMCBOK

  QlikView استقرار داشبوردهای مديريتی توسط نرم افزار 
 همسو سازی و  بازنگری جامع ساختارسازمانی با استراتژی ها و فرايندها

)TPM( استقرار نظام  مديريت  نگهداری و تعميرات بهره ور جامع 

»من تا ما«
ایمني )ایمني و دوستي با محیط زیست(مشتري )تمرکز بر مشتري(

مسئولیت پذیرينوآوري

تعالي )تعالي سازماني و نتیجه 
گرایي(

اخالق )اخالق کسب و کار(
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برگزاری شورای راهبری 
در سال 1396

برگزاری شورای راهبری 
در سال 1396

سمیناربازآموزی ویرایش جدید 
الگوی تعالی سازمانی

بررسی ویرایش الگوی تعالی سازمانی 
در سال 1396

جايزه مّلی تعالی سازمانی
 به روايت تصوير

سمینار بازآموزی ویرایش جدید 
الگوی تعالی سازمانی

معارفه اعضای جدید کمیته علمی 
در سال 1396
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بازدید از محل شرکت های متقاضی

جلسه افتتاحیه ارزیابی ها

بازدید از محل شرکت های متقاضی

همایش تعالی سازمانی

بازدید از محل شرکت های متقاضی

اجماع تیم های ارزیابی

جايزه مّلی تعالی سازمانی
 به روايت تصوير
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تبادل تجربه 
و آموزش های 

تعالی سازمانی
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گزارش تبادل تجربه و آموزش های تعالی سازمانی

همایش های فصلی 

تورهای تعالی
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 آرزو موسوي، کارشناس برنامه های آموزش مرکز تعالي سازماني 

تبادل تجربه
 و آموزش های تعالی سازمانی

يکی از رسالت های مركز تعالی سازمانی، گسترش مفاهيم تعالی سازمانی از طريق آموزش و ايجاد فضايی برای تبادل تجربيات است. در همين راستا 
از ساليان گذشته برنامه های متعددی طراحی و اجرا شده و در سال 1396 نيز به شرح زير ادامه يافته است. 

1( آموزش های تعالی سازمانی
پرورش متخصصان تعالی سازمانی و اعطای گواهينامه های حرفه ای تعالی سازمانی در سال جاری نيز به روال گذشته ادامه يافت و دوره های  آموزشی 

مرتبط با شرايط زير ارائه شد:

الف( دوره های آموزشی سطوح تعالی برگزار شده در محل مرکز تعالی سازمانی در سال 1396:
 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 )12و 13 ارديبهشت(
 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح1 )19و 20 ارديبهشت(

 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح2 )14و 15 تير(
 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح1 )4و 5 مرداد(

 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح2 )11و 12 مرداد(
 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح2 )18و 19مرداد(

 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح3 )22و23 شهريور(- دوره تربيت ارزياب ويژه جايزه ملّی تعالی سازمانی
 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح3 )19و20 مهر(- دوره تربيت ارزياب ويژه جايزه ملّی تعالی سازمانی

 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح1 )27و 28 آذر(
 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح2 )9و 10 اسفند(
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مدت دورهسرفصل کارگاه آموزشی مربوطهمخاطب اصلیسطح

كارگاه سطح 1 تعالی سازمانی 
اعطای گواهينامه 

متخصص تعالی سازمانی - سطح 1
OEP-1

مديران و كارشناسان
در همه بخش های سازمان

 ارزش ها و مفاهيم بنيادين تعالی سازمانی
 تشريح معيارهای الگوی تعالی سازمانی

 كلياتی از خودارزيابی 
 كلياتی از منطق ارزيابی

 كارگاه های تخصصی و آزمون

20 ساعت

كارگاه سطح 2 تعالی سازمانی 
اعطای گواهينامه 

متخصص تعالی سازمانی - سطح 2
OEP-2

مديران و كارشناسان
در واحدهای تعالی سازمانی و كيفيت

 مرور اجمالی  بر معيارهای الگوی تعالی سازمانی
 فرايند ارزيابی تعالی سازمانی

 تشريح منطق ارزيابی و نحوه امتيازدهی
 نحوه تدوين اظهارنامه تعالی )دو روش 82 و 94+(

 كارگاه های تخصصی و آزمون

20 ساعت

كارگاه سطح 3  تعالی سازمانی 
اعطای گواهينامه 

متخصص تعالی سازمانی - سطح 3
OEP-3

عالقمندان به ارزيابی
در جايزه ملّی تعالی سازمانی

 آموزش و شبيه سازی ارزيابی های جايزه ملّی 
 مهارت های رفتاری و ارتباطی ارزيابان جايزه ملّی

 كار قبل از دوره، كارگاه، آزمون و مصاحبه
20 ساعت
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ب ( دوره های آموزشی برگزار شده در محل سازمان مشتری در سال 1396:
 سمينار آشنايی با مدل تعالی سازمانی - ويژه شركت سايپا يدک  )15 تير(

 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح2  ويژه شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكی ايران خودرو-ايساكو )3و4 مرداد( 
 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح2 ويژه گاز استان مركزی )16و17 مرداد(

 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 ويژه سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح - ساتا )25و26 مرداد(
 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح2 ويژه سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح - ساتا )31مرداد و 1 شهريور(

 سمينار آشنايی با مدل تعالی سازمانی ويژه شركت مديريت توليد برق دماوند )10 بهمن(
 سمينار آشنايی با مدل تعالی سازمانی ويژه شركت زرين ذرت شاهرود )12 بهمن(

2( تورهای تعالی 
برگزاری تورهای سازمانی و بازديد از تجربيات سازمان های سرآمد نيز در سال جاری به شرح زير ادامه يافت كه گزارش آن در ادامه به تفصيل آمده است:

 تور تعالی با موضوع “ تسری و جاری سازی اهداف و نقشه های واحدی)BSC( و ارزيابی و كنترل آن ها در چارچوب داشبورد مديريتی “ در شركت 
مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا )مکو(

  تور تعالي با موضوع “ يادگيری و تجربيات يك دهه فعاليت در پياده سازی و پشتيبانی سيستم های يکپارچه برنامه ريزی منابع سازمان)SAP(” در 
شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا)توگا(

,iso10002,iso9001 مولتی سايت به روش  مميزی  و  ايران خودرو  نمايندگی های  در شبکه  پايدار  موفقيت  نظام  استقرار  با موضوع”  تعالي  تور    
ohsas18001,iso10004 “ در شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكی ايران خودرو)ايساكو(

  تور تعالي با موضوع " استقرار نظام مديريت تکنولوژی در راستای نقشه استراتژی های شركت پرتو " در شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا)پرتو(
 تور تعالي با موضوع " مديريت دانش " در مجتمع فوالد مباركه

 تور تعالي با موضوع " مديريت فرآيند های كسب وكار)BPM( " در شركت مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا )مپنا بويلر(
 تور تعالي با موضوع " طراحی واستقرار برنامه جامع توسعه رهبران )LDP ( " در مجتمع فوالد خراسان

3( همایش های فصلی
برگزاری همايش های فصلی و تبادل تجربيات تعالی نيز در سال جاری به شرح زير ادامه يافت كه گزارش آن در ادامه به تفصيل آمده است:

 همايش فصلي با موضوع  " رابطه بين رهبری و برندينگ"
 همايش فصلي با موضوع " مسئوليت پذيری اجتماعی )CSR( و ارائه تجربه شركت فوالد مباركه " 

 همايش فصلي با موضوع  " نقش مديريت خدمات در موفقيت كسب و كار"
 همايش فصلي با موضوع  " نوآوری در مدل های كسب و كار"

4(گزارش تفصیلی برنامه های آموزشی مرکز تعالی سازمانی از سال1394 الی 1396
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 سرفصل کارگاٌ آمًزشی مرتًطٍ مخاطة اصلی سطح
مذت 
 ديرٌ

 تعالی سازماوی  1کارگاٌ سطح 
 اعطای گًاَیىامٍ 

 1سطح  -تعالی سازماوی  متخصص
OEP-1 

 مذیران ي کارشىاسان
سازمان در َمٍ تخش َای 

 یسازمان یتعال یادیهته یمَا ي مفاٌ ارزش 
 یسازمان یتعال یالگً یارَایمع تشریح 
 یاتیاز خًدارز کلیاتی  
 یاتیاز مىطق ارز کلیاتی 
 ٌي آزمًن  یتخصص َای کارگا

20 
 ساعت

 تعالی سازماوی  2کارگاٌ سطح 
 اعطای گًاَیىامٍ 

 2سطح  -تعالی سازماوی  متخصص
OEP-2 

کارشىاسان مذیران ي 
 ی ي کیفیتسازمان یتعالدر ياحذَای 

 یسازمان یتعال یالگً یارَایتر مع  یمرير اجمال 
 یسازمان یتعال یاتیارز فرایىذ 
 یازدَیي وحًٌ امت یاتیمىطق ارز تشریح 
 ًٌ(94ي  82دي ريش ) یاظُاروامٍ تعال یهتذي وح+ 
 ٌي آزمًن یتخصص یَا کارگا 

20 
 ساعت

 تعالی سازماوی   3کارگاٌ سطح 
 اعطای گًاَیىامٍ 

 3سطح  -تعالی سازماوی  متخصص
OEP-3 

 یابیارزعالقمىذان تٍ 
 یسازمان یتعال یملّ زٌیجا در

 ٍَای جایسٌ ملّی  سازی ارزیاتی آمًزش ي شثی 
 َای رفتاری ي ارتثاطی ارزیاتان جایسٌ ملّی مُارت 
 ٍکار قثل از ديرٌ، کارگاٌ، آزمًن ي مصاحث 

20 
 ساعت

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

94نفر ساعت  95نفر ساعت  96نفر ساعت 

 تور 

 دوره در محل شرکت

 دوره در محل مرکز تعالی



62
سال پانزدهم
اسفند 1396

همایش های فصلی

ميعادگاه تبادل تجربيات 
و ارتقای دانش ارزيابان و مديران تعالی

از رسالت های جايزه ملّی تعالی سازمانی به روزآوری و ارتقای دانش ارزيابان و مديران تعالی سازمان هاست. 
برنامه همايش های فصلی به همين منظور طراحی و از سال 84 تا كنون به صورت منظم برگزار شده است. 
اين همايش ها به ارائه تجارب شركت ها و سازمان های برتر در حوزه های مرتبط با تعالی پرداخته و شامل 

مجموعه  نظام های مديريتی و فنی است كه سازمان ها برای دستيابی به تعالی به كار گرفته اند.
و  بين صاحب نظران  تجربه  تبادل  فرهنگ  توسعه  تعالی،  مديران  و  ارزيابان  اطالعات  و  دانش  به روز آوری 
متخصصان حوز تعالی سازمانی، تشويق استقرار و ارائه تجربه های موفق در سازمان های متبوع از مهم ترين اهداف 

همايش های فصلی است و در سال جاری چهار همايش فصلی برگزار شده است. 
در ادامه خالصه اي از گزارش های مرتبط را  مي خوانيد. عالقه مندان مي توانند گزارش كامل اين همايش ها را از 

مركز تعالي سازماني تهيه نمايند.  
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مرکز تعالی سازمانی

مقدمه
چهل و هشتمین  همایش فصلی با موضوع" رابطه بین رهبری و برندینگ"  در روز دوشنبه 
23 مردادماه 1396 در سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی با حضور ارزیابان، ارزیابان 
ارشد جایزه ملّی تعالی سازمانی، مدیران و کارشناسان از شرکت های مختلف برگزار شد. 
در این همایش مفهوم برندینگ در دنیای امروز، جایگاه برندینگ در موفقیت کسب و کار،  
آقای مهندس  نتایج سازمان  توسط جناب  با  آن  ارتباط  و  مفاهیم شایستگی در رهبران 
محمد حسن علیپور عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاور و مدرس  دوره های 

مدیریت  ارائه شد.

لی
ص

 ف
ی

ها
ش 

مای
ه

برند و برندسازی
يکی از  مهم ترين نتايج يك سازمان برند است و اساساً يك پديده كوتاه 
مدت نيست. در رابطه با برند مغالطه های مختلفی وجود دارد به عنوان مثال 
تبليغاتی می دانند،  فعاليت كارزارهای  پردازان آن را حاصل  از نظريه  تعدادی 
تعدادی آن را حاصل فعاليت اشخاصی هنرمند كه برای يك سازمان هويت 
شفاهی درست می كنند  و تعدادی آن را حاصل استراتژی های تبليغات می دانند.

 اگر به برند به عنوان يك پديده و سرمايه اجتماعی كه در دراز مدت 
برای جامعه  از جذابيت است كه  برند آن وجهی  نگاه كنيم  ايجاد می شود 
در بلند مدت درست خواهد شد اين جذابيت كه موجب ايجاد وفاداری در 

مشتريان می شود حاصل تمام عقالنيت سازمان است.

 برند حاصل ايجاد جذابيت برای مشتری است جذابيت مبنای اعتماد 
 brand( اخالقی  تعهد  يك  به  تبديل  محور  اين  و  می شود  مشتری 
promise( در سازمان خواهد شد.  برندسازی، اعتبار يك سازمان است 
و برای برندسازی در بلند مدت بايد كيفيت تکرار شود در ميان مدت نيز، 
نبايد از توسعه محصول و توسعه تکنولوژی غفلت كرد در توسعه تکنولوژی 
بايد هر سه نوع تکنولوژی سخت، نرم و فوق نرم همزمان توسعه يابد. در 

اين حين فرصت طلبی كوتاه مدت يك چالش اساسی در برندسازی است.

 نتایج )اهداف( از پیش تعریف شده در راستای ایجاد برند
حوزه  در  و  می شوند  مديريت  كه  سازمان هايی  مميزه  وجه  مهم ترين 

رابطه بین رهبری و برندینگ
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برند استراتژی محور هستند شناخت دقيق اهداف اين سازمان ها  و تفکيك 
آن ها به اهداف جزئی تر است.

سه نوع نتيجه از پيش تعريف شده در سه بازه زمانی تعريف و تحويل 
می شوند، نتايج سازمانی، فردی و گروهی در سه بعد كوتاه مدت)ک(، ميان 

مدت )م ( و بلندمدت )ب(. اين نتايج بايد متوازن تحويل داده شوند.

نتایج و اهداف فردی
در اهداف فردی بلند مدت می توان به دو شاخص تعهد و تعلق خاطر 
را نشان می دهد و تعلق  اشاره كرد. تعهد همسوئی اهداف فرد و سازمان 
خاطر درگيری و تمركز افراد با كار در زمان حال را نشان می دهد.  با  ايجاد 

فضای اخالقی در گروه می توانيم منافع فرد و سازمان را هم سو كرد.
از اهداف فردی ميان مدت، توسعه مستمر دانش و مهارت را می توان 

اشاره كرد. سازمان ها بايد اثبات كنند كه كارمندانشان را توسعه می دهند.
از اهداف فردی كوتاه مدت می توان به دو شاخصه تحت عنوان های 
شاخص های عملکردی فردی و شاخص خوشحالی )flow state(  اشاره 
كرد. اگر بتوانيم سطح مهارت فرد و سطح چالش در كار را افزايش دهيم فرد 

به خوشحالی تحت عنوان flow state دست خواهد يافت.

نتایج، اهداف گروهی و حرفه ای
در نتايج گروهی و حرفه ای می توان به ارتقاء سطح اثربخشی گروه ها 
در سازمان به عنوان يك هدف بلند مدت اشاره كرد. اين اثربخشی در سه 
ارائه خواهد شد.  توليد سودآوری بررسی و  توليد دانش و  استراتژيك،  بعد 
مهم ترين سرمايه ای كه می تواند قوت سازمان را حفظ كند توليد دانش در 

حين كار است.
در اهداف گروهی ميان مدت، به افزايش انسجام و هماهنگی در گروه 
نياز به توجه به فرهنگ حرفه ای خواهد  اشاره می شود كه اين هماهنگی 
انصاف در  نتايج اخالق حرفه ای صداقت، خودكنترلی، شفافيت،  از  داشت. 

قضاوت، ساختار پذيری، وفاداری به حرفه، ... نام برده می شود.

فرماندهی یکپارچه برند
نتايج يکپارچه تعريف شده حاصل فرماندهی يکپارچه برند است. اين 
فرماندهی شامل سه بعد رهبری برند، سياست برند و مديريت برند می شوند. 
رياست،  فعل  سه  يکپارچگی  تابع  سازمان،  يك  برند  يکپارچکی  بعبارتی 

رهبری و مديريت برند است.
رهبری برند در بعد سازمان با تعريف چشم انداز و ماموريت آغاز خواهد 
شد اين رهبری در مديريت برند به مدل كسب و كار سازمان ترجمه می شود 
و در رياست برند برای اجرا مدل كسب و كار منابع به صورت دقيق و نظام 

يافته تخصيص داده می شوند.

رهبری، مدیریت و ریاست برند در مقیاس گروه
رهبری گروه در راستای برندينگ: تالش برای تحقق ايجاد اخالق حرفه ای 

متناسب با ارزش برند مورد تقاضای مشتری است.
مديريت گروه در راستای برندينگ: برنامه ريزی عملياتی براساس منطق 
و  سازمان  سازماندهی  منطق  براساس  كار  تقسيم  سازمان،  ريزی  برنامه 

تنظيم مناسبات عملياتی براساس منطق معماری سازمان است.
داخل  در  كار  محيط  آراستگی  به  می توان  گروه:  مقياس  در  برند  رياست 
گروه، پيگيری برای تحقق اهداف برنامه، مداومت و استمرار تحقق ساختار 

و تقسيم كار و كنترل عمليات اشاره كرد.

رهبری، مدیریت و ریاست برند در بعد فردی
رهبری برند در بعد فردی: به معنای مراقبت مستمر از روحيات و اشتياق، 

تمايالت و تناسب شخصيت با اقتضائات شغل در تك تك افراد است.
دانش  ای،  حرفه  ذهنی،  فضای  از  مراقبت  فردی:  بعد  در  برند  مديريت 

تخصصی و مهارت های شغلی در تك تك افراد است.
رياست برند در بعد فردی: مراقبت از حضور به موقع تك تك افراد، آراستگی، 

سالمت جسمی و روانی و رعايت استاندارد كمی و كيفی آن  ها است.

شایستگی رهبران در برندینگ
از مهم ترين مولفه رهبران شايسته در حوزه برند می توان به تواضع فردی 
و اراده حرفه ای در آن ها نام برد. آن ها به دنبال ايجاد يك سازمان حرفه ای 
هستند، به دنبال خودنمائی نمی باشند و اگر مشکلی در تحقق اهداف پيش 
بيايد و سازمان دچار شکست شود خود مسئوليت را قبول می كنند. و همچنين 

آن ها به دنبال پرورش جانشينی توانمندتر از خود هستند.
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مرکز تعالی سازمانی

مقدمه
چهل و نهمین همایش فصلی با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی در روز دوشنبه  22 آبانماه 1396 در سالن 
و  مدیران  و   سازمانی  تعالی  ملّی  جایزه  ارشد  ارزیابان  ارزیابان،  حضور  با  صنعتی  مدیریت  سازمان  پویش 
کارشناسان از شرکت های مختلف برگزار شد. در بخش اول این همایش فصلی، مبانی نظری در حیطه مسئولیت 
پذیری اجتماعی، شکل گیری روند فعلی و خلق ارزش مشترک در حیطه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و  
الگوهای  و  اجتماعی  المللی در حیطه رعایت مسئولیت پذیری  بین  از استاندارهای  همچنین شرح مختصری  
تعالی  ملّی  جایزه  علمی  کمیته  عضو  همایونفر  مسعود  سید  مهندس  آقای  جناب  توسط  گزارش دهی  مرتبط 
سازمانی  ارائه شد.  در ادامه و در  ارتباط با موضوع همایش جناب آقای  مهندس محمد ناظمی هرندی مدیر 
روابط عمومی و سرپرست تضمین کیفیت و  تعالی سازمانی فوالد مبارکه اصفهان به ارائه تجربه آن شرکت در 

اجرای مسئولیت  پذیری اجتماعی پرداختند.
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شکل گیری تفکر مسئولیت پذیری اجتماعی:
مدل های اقتصادی و فرضيه اقتصاد آزاد بعد از ساليان نتوانست اهداف 
مورد نظر را كامل پوشش دهند به طوريکه رشد قابل توجهی را در كشورها 
شاهد بوديم ولی عوارض اجتماعی نظير فقر، بيکاری، بيماری و...كماكان 

در دنيا وجود داشت. 
پس از سال 1950 برخی متفکران بيان كردند كه دولت ها نمی توانند به 
تنهايی مشکالت را حل كنند حتی درآمد برخی شركت ها از GDP برخی 
كشورها هم باالتر رفت، لذا اين انديشه ايجاد شد كه شركت ها بايد به ايفای 
مسئوليت پذيری اجتماعی خود با اهميت بيشتری توجه كنند. بايد بيان داشت 
مدل های اقتصادی و تصويب قوانين و مقررات هيچکدام به تنهايی نمی توانند 

اهداف مورد نظر در حيطه مسئوليت پذيری اجتماعی را كامل اجرا كنند. لذا 
مدل های اجتماعی اهميت خود را نمايان كردند. بازتاب اين مدل های اجتماعی 
به گونه ای بود كه شركت ها بايد برای بهبود وضعيت اجتماعی بخشی از سود را 
هزينه كنند. تعدادی از نظريه پردازان تحميل كردن هزينه های اجتماعی را 
مغاير با اصول اقتصاد آزاد دانستند. ولی برای كنترل اعتصاب ها و شورش ها، 
مسائل اخالقی، فساد اداری و مالی، بهبود وضعيت اقتصاد پايدار شركت ها الزم 

است به مسئوليت اجتماعی شركت ها پرداخته شود.
پايداری اقتصادی است.  در تفکر مسئوليت پذيری اجتماعی، فرض بر 
با مطرح شدن اين تفکر همراهی ها و گاه موضع گيری های مختلفی را در 

شركت ها و بنگاه ها شاهد بوده ايم.

)CSR(مسئولیت  پذیری اجتماعی
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انگیزه های اصلی سازمان ها برای توجه به مسئولیت اجتماعی 

سطح بلوغ سازمان ها از دیدگاه مسئولیت اجتماعی 

خطوط راهنما برای برنامه ریزی و گزارش در حوزه مسئولیت 
اجتماعی 

) CSV ( خلق ارزش مشترک

CSV سه راه حل برای ایجاد
1- بازنگری در محصوالت و خدمات ارائه شده

2- زنجيره ارزش در سازمان باز تعريف شود
3- كالسترهای محلی را تقويت كنيم.

CSR رویکرد پنج مرحله ای برای

فوالد مبارکه اصفهان در یک نگاه
شمال  و  خاورميانه  در  تخت  فوالدي  ور   ق هاي  توليدكننده  بزرگ ترين   -

آفريقا با سهم 20 درصدي در MENA)خاورميانه و شمال افريقا(
 12 توليد  ظرفيت  )با  جهان  در  اسفنجی  آهن  كننده  توليد  بزرگ ترين    -

ميليون تن در سال با 12 واحد احياء مستقيم(
-  بزرگ ترين شركت بورسی با 75000 ميليارد ريال سرمايه ثبت شده
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)GDP( سهم حدود يك درصدي در توليد ناخالص داخلی  - 
-  سهم پنج درصدي در توليد ناخالص داخلی بخش صنعت

-  زنجيره تامين گسترده مواد مصرفی، قطعات و تجهيزات بومی سازی شده 
شامل 2800 تامين كننده خدمات و كاال با حدود 82 درصد ساخت داخل

به طور  - شبکه گسترده مشتريان شركت شامل 1000 كارخانه و كارگاه 
مستقيم و 3000 كارخانه و كارگاه بطور غيرمستقيم

جایگاه مسئولیت اجتماعی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان
- فوالد مباركه اهداف، فرايندها و ساختار خود را منطبق بر راهنمای مدل 
تعالی سازمانی، تنظيم نموده و به مسئوليت های اجتماعی سازمان به عنوان 

يکی از محورهای اصلی توجه كرده است.
-  فرايند "ارتباطات، فرهنگ و مسئوليت اجتماعی" و ساختار كميته تحول 

مربوط به اين فرايند
-  واحد سازمانی روابط عمومی و توسعه و تکامل منطقه ای

الگوی پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

تدوین استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

خلق ارزش مشترک در شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شركت فوالد مباركه هم در راستای تحقق اهداف آتی خود در زمينه  
مسئوليت های اجتماعی در صدد بکارگيری اين رويکرد خلق ارزش مشترک 
در كليه فرآيندهای سازمانی خود به منظور سودرسانی و ايجاد ارزش هر 
چه بيشتر برای ذی نفعان خود است. لذا در اين راستا پروژه  های اجتماعی 
متعددی را بصورت كالن در سطح استان و منطقه تعريف و عملياتی كرده 
است كه عالوه بر تحقق اهداف توسعه پايدار، منافع سازمان نيز لحاظ شده 

است.

روندهای جهانی در گزارش دهی شرکتی

GRIگزارش پایداری فوالد مبارکه بر اساس استانداردهای
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خدمات از دیدگاه سیستمی
می باشند  خدمات  كننده  توليد  كه  عملياتی  سيستم های  از  دسته  آن 
به  خدمات  انکارناپذير  نقش  امروزه  می شوند.  ناميده  خدماتی  سيستم 
صنعتی  واحد  هيچ  در  خدمت  بدون  توليد  نمی توان  كه  است  اندازه ای 
پيدا نمود. به عبارت ديگر اين دو به عنوان مکمل يکديگر بوده و در پاره ای 

از موارد نمی توان مرز مشخصی بين آن دو قائل شد.

در تعریف تقسم بندی خدمات:
مخاطبين خدمت هم انسان می تواند باشد هم كاال و در تعريف ديگر از 

نقش مدیریت خدمات در موفقیت کسب و کار
مرکز تعالی سازمانی
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دسته بندی خدمات،  خدمات فعاليت های اقتصادی هستند كه يا مطلوبيت 
يا  يا مطلوبيت شکلی  يا مطلوبيت مکان و همچنين  ايجاد می كنند  زمان 
تکنولوژی  پيشرفت  با  خدمات  از  دارند.بسياری  روانی  و  روحی  مطلوبيت 

می تواند چند شکل از مطلوبيت خدمات را پوشش دهند.

اهمیت خدمات
قالب  در  خدمات  كه  ساخت هايی  زير  بدون  نمی تواند  اقتصادی  هيچ 

حمل و نقل و ارتباطات ارائه می دهد به وظيفه خود عمل كند.
همچنين هيچ اقتصادی نمی تواند بدون خدمات دولتی عمومی نظير 

Country Industry Agriculture Service

U.S.A
United Kingdom

France
Sweden

Germany
Italy

19
20
22
24
28
29

2
2
4
3
3
5

79
78
74
73
69
66

Iran 31.4 18.9 49.5

Percent Employment in different Economic Sectors of some  Countries in 2016

مقدمه
پنجاهمین همایش فصلی با موضوع" نقش مدیریت خدمات در موفقیت کسب و کار"  در روز دوشنبه 20 آذر 
1396 در سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی با حضور ارزیابان، ارزیابان ارشد جایزه ملّی تعالی سازمانی و  

مدیران و کارشناسان از شرکت های مختلف برگزار شد. 
در این همایش مفهوم کیفیت در خدمات، نحوه محاسبه رضایت مشتریان در خدمات، دسته بندی خدمات از 
منظر فروش و اهمیت خدمات پس از فروش  توسط جناب آقای دکتر رامین ناجی زاده معاونت آموزش و عضو 

هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی  ارائه شد. 
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آموزش و بهداشت به حيات خود ادامه دهد و بايد توجه داشت ميزان قابل 
در حدود   امريکا خدمات  در  امروزه  است.  در بخش خدمات  اشتغال  توجه 

80%  نيروی كار را به اشتغال وا داشته است.

صادرات خدمات در اقتصاد کشورها
خدمات با صادرات می تواند سهم قابل توجهی از درآمد را برای كشور 
جلب كند به عنوان مثال صادرات كشور سنگاپور با 5,5 ميليون نفر جمعيت 
در سال 2012، 120 ميليون دالر بوده است. اين خدمات كشور مربوط به 
ارائه خدمات به كشتی ها و توريست می باشد و صادرات كشور  سوئد 65 
 700 و  ميليارد   6 مورد  اين  ايران،  كشور  در  ولی  است  بوده  دالر  ميليون 

ميليون تومان بوده است لذا به اهميت خدمات بايد بيشتر توجه كرد. 
شامل  صادراتی  خدمات  بسته  دهنده  تشکيل  اجزاء  ايران  كشور  در 

خدمات فنی و مهندسی، توريسم، ترانزيت كاال، ريلی و جاده ای می باشد.

تفاوت های کاال و خدمات
به طور معمول وجوه تمايز اصلی بين كاال و خدمات عبارتند از:

1- ملموس نبودن  
2- قابل ذخيره نبودن     
 3-  تعامل با مشتری   

4- معيارهای جذب منابع انسانی     
 5 - نگرش ضد خطا به دليل همزمانی توليد با مصرف                  

 6-  ارزيابی كيفيت          
كه  مواجه شويم  با خدماتی  كه  است  تکنولوژی سبب شده  پيشرفت 

بعضًا  فاقد يك يا چند ويژگی از ويژگی های فوق می باشند. 

دسته بندی خدمات از نظر حضور مشتری
Back Office 2- خدمات  Front Office 1- خدمات

نحوه محاسبه میزان رضایت مشتریان و خدمات
به طور كلی برای محاسبه ميزان رضايت مشتری در خدمات از رابطه 

زير استفاده می شود:
E-P= ميزان رضايت مشتری

 P =درک )استنباط( مشتری پس از ارائه خدمات
E =انتظار مشتری قبل از ارائه خدمت

تنها قضاوت كننده كيفيت در خدمات مشتری است لذا تعيين استاندارد 
در سنجش كيفيت خدمات از پيچيدگی های زيادی برخوردار است. مديريت 
انتظار  بر  كه  عواملی  است.  خدمت سخت  ارائه  از  قبل  مشتری  انتظار  بر 
تبليغات و توصيه  نياز مشتری، تجربه قبلی مشتری و  مشتری موثر است 

ديگران می باشد.  

نیاز مشتری به سه دسته تقسیم می شود: اساسی، عملکردی 
و انگیزشی

رضايت  موجب  خدمت  ارائه  با  خدمت  دهنده  ارائه  اساسی،  نياز  در 
مشتری نمی شود ولی عدم پاسخگويی موجب نارضايتی  مشتری می شود. 
با  و  پاسخگويی موجب رضايت  با  ارائه دهنده خدمات  نياز عملکردی،  در 
نقطه  انگيزشی  نياز  شود.   می  مشتری  ناضايتی  موجب  پاسخگويی  عدم 

مقابل نياز اساسی است. 
در بازار رقابتی شرط بقاء در پاسخگويی به نياز اساسی است و شرط 
الزم برای افزايش سهم بازار پاسخگويی به نياز عملکردی است همچنين، 
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برای رهبری بازار، پاسخگويی به نياز انگيزشی شرط الزم است. بايد توجه 
داشت شناخت نياز انگيزشی پيچيدگی خاص خود را خواهد داشت.

هدف اصلی در خدمات قبل از فروش، متقاعد كردن مشتريان به خريد 
است. اشخاصی كه برای اين پست اختصاص می يابند بايد اشراف كامل 

نمودار ارتباط بین کیفیت خدمات، کیفیت محصول  با  بازگشت مشتریان

دسته بندی خدمات از منظر فروش 

به محصوالت خود شركت و رقبا داشته باشد اين اشخاص بايد توازن ايجاد 
رابطه داشته باشد.

 مهم ترين هدف در خدمات در حين فروش متقاعد كردن مشتری به 
خريد بيشتر است و شخص عالوه بر توانمندی فوق، بايد توان مذاكره قوی 
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نيز داشته باشد.  برای خدمات پس از فروش، هدف ايجاد رابطه بلند مدت با 
مشتری است و فرد عالوه بر ويژگی های فوق بايد احساس تعلق سازمانی 

نيز داشته باشد.

اصول و مفروضات به کارگیری نگرش ضد خطا
اگر ارائه دهنده خدمت و يا مشتری اشتباه كنند اين اشتباه تاثير روی 

كيفيت خدمت می گذارند پس بايد تالش كرد كه اشتباه رخ ندهد.

ارائه  به  كه  شخصی  كه  شود  حاصل  اطمينان  بايد  خدمت:   محتوای 
خدمت اشتغال دارد به كل فرايند و ابعاد آن احاطه دارد.

بايد  مشتری  با  رفتار  در  خدمت  دهنده  ارائه  حتما    : مشتری  با  رفتار 
آموزش ديده باشد.

ابزار و تجهیزات ارائه دهنده خدمت:  تجهيزات ارائه دهنده خدمت 
بايد قابل اتکا باشد.

برای کاهش خطا در مشتری:
آماده سازی: ارائه دهنده خدمت بايد بداند مشتريان برای دريافت خدمت 

بايد چه مداركی را همراه داشته باشند.

مواجه شدن: ارائه دهنده خدمت و دريافت كننده خدمت با همديگر مواجه 
می شوند.

ارائه خدمت: بايد ارائه دهنده خدمت، از مشتری بخواهد به موقع بازخور  دهد.

تئوری جبران در خدمات:
متوجه   اگر  امروزه  پيشرو   خدماتی  شركت های  مديران  نگرش: 
اشتباهی در ارائه خدمت شوند آن را به عنوان يك فرصت نگريسته و  بوسيله 
آن فرصت تالش می كنند مشتری خود را خوشنود كنند. اين ارائه خدمت 
بايد به نحو مناسب و سريع صورت گيرد. برای اين مورد بايد به كاركنان 

آموزش داد، تفويض اختيار داد و حتمًا از مشتری عذرخواهی كرد.

ارتباط رضايت مشتری با وفاداری مشتری و سودآوری سازمان 

ارتباط شرکت و بازار 

افزايش سهم از مشتري نشانه موفقيت استدر قرن بيست و يکم

افزايش سهم بازار نشانه موفقيت بوددر قرن بيستم

افزايش فروش نشانه موفقيت استدر ايران 
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مرکز تعالی سازمانی

مقدمه
پنجاه و یکمین همایش فصلی با موضوع  " نوآوری در مدل های کسب و کار "  در روز 
ارزیابان،  با حضور  مدیریت صنعتی  پویش سازمان  در سالن  دیماه  1396  دوشنبه 11 
شرکت های مختلف  از  کارشناسان  و  مدیران  سازمانی،  تعالی  ملّی  جایزه  ارشد  ارزیابان 
مدل های  در  آینده  روندهای  نوآوری،  مختلف  اقسام  معرفی  همایش  این  در  شد.  برگزار 
کسب و کار، تعریف مدل کسب و کار و اجزای آن ،توسط سرکار خانم دکتر شادی گلچین فر  

مدیر دوره های تخصصی و کاربردی  سازمان مدیریت صنعتی  ارائه شد.

لی
ص

 ف
ی

ها
ش 

مای
ه

چرا نوآوری؟
در فضای رقابتی امروز،  با تغيير در تکنولوژی بايد خود را ملزم به تغيير 
و نوآوری دانست بعبارتی انتخابی در كار نيست بلکه بايد در مدل های كسب 
در  ادامه يك شيوه هميشگی  به  اصرار  زيرا  نوآوری رفت  به سمت  كار  و 

كسب درآمد می تواند منجر به از دست دادن سهم بازار شود.

اقسام نوآوری:
از  بهتر  ناگزير هستيم محصولی  رقابتی  بازار  در  نوآوری محصول: 

قبل به مشتری ارائه كنيم.
نوآوری در حوزه فرایند: با نوآوری در حوزه فرايند می توان با هزينه 

كمتر به ارزش افزوده باالتر دست يافت.
نوآوری در حوزه مدیریت: به عنوان يك نمونه می توان به نحوه 
دموكراسی  و  مشاركت  برپايه  كه   Semco شركت  در  مسئولين  انتخاب 

صورت می گيرد اشاره كرد.
به علت  نوآوری  نوع  اين  کار:  و  کسب  مدل های  در  نوآوری 

تاثيرگذاری در كل كسب و كار سازمان اهميت خاصی دارد
.

تعریف مدل کسب و کار:
مدل كسب و كار از دهه 1970 فراگير شد و با فراگير شدن كسب و 
كار اينترنتی در دهه 1990 اين مفهوم كاربرد وسيع تری پيدا كرد.مدل های 

نوآوری در مدل های کسب و کار



73

انی
ازم
ی س

عال
ش ت

مای
ه  ه
نام
ژه 
وی

73

انی
ازم
ی س

عال
ش ت

مای
ه  ه
نام
ژه 
وی

كسب و كار، كليت كسب و كار را نشان می دهد و هدف ابتدايی از بيان اين 
مدل ها  تفهيم نحوه كسب درآمد به سرمايه گذار بود و در ادامه برای بهبود 

كسب و كار و بهبود مولفه های كسب و كار استفاده شد.
تشريح  فرايند های كسب و كارهايی كه جديد و در حال شکل گيری 
است و همچنين بهبود فرايندهايی كه در كسب و كارها  جاری و شکل 

گرفته است می تواند برخی از كاركردهای مدل كسب و كار باشد.  

 HEC  متدولوژی مدرسه کسب و کار 
و  كار  و  كسب  در  مطالعه  سال   10 از  بيش  تجربه  دارای  مركز  اين 
نوآوری های انجام شده در مدل كسب و كار شركت ها دارد. در متدولوژی 
اين مركز، مدل كسب و كار داری سه جزء است. بيانيه ارزش،معماری ارزش 

و معادله سود.
در معماری ارزش در مورد چگونگی ها در زنجيره ارزش و در معامله 

سود به بررسی هزينه و درآمد كسب و كار می پردازد.

Disruptive  ویژگی های بیانیه ارزش

نوآوری در مدل کسب و کار
روش  چهارده  به   ،  HEC كار   و  كسب  مدرسه  متدلوژی  اساس  بر 
 Value بر    مبتنی  روش  چهارده  اين  داد.  انجام  را  نوآوری  می توان 
Proposition و  Value Architecture است.  اين موارد به عنوان 

راهنما و ارائه ايده عمل می كنند.

نوآوری در بیانیه ارزش 

نوآوری در معماری ارزش 

الزامات نوآوری در مدل کسب و کار
1- در نظر داشتن ديدگاه مشتری 

)Have a Customer in Sight(
Break an Industry Blief -2

روند های ایجاد نوآوری در مدل کسب و کار

- Usage: به جای مالکيت استفاده را بفروشيد. 
 Collaborative Consumption :مصرف اشتراكی -

به  شركت  توسط  محصول  از  استفاده  حق  زمانی   :Circular Economy  -
مشتری فروخته می شود بازيافت آن محصول نيز به عهده مالك است.

- Good Enough Products:  منظور، محصولی كه حداقل های الزم برای 
تامين كردن نياز اساسی مشتری  را دارد می باشد. 

-Free : برخی از كسب و كارهای تبيغاتی از اين شيوه استفاده می كنند.
    Experience-

-Crowd: منظور تالش برای مشاركت تمامی افراد در كسب سهام آن كسب و كار است.
-Poor/Bop: منظور ارائه سرويس به اشخاصی با وضعيت پايين اقتصادی است. 
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تبـادل دانـش و تجربيـات موفـق سـازمان ها الزمه حركت در مسـير تعالی اسـت. در برنامه هايی كه بـه منظور تبادل 
تجربيـات سـازمان ها ارائـه می شـود، سـازمان ها بـا معرفـی تفصيلـی خـود ضمـن بـه اشـتراک گذاشـتن آموخته های 
علمـی و تجربياتشـان در زمينه مورد بحث، از پيشـنهادات سـازنده سـاير صاحب نظران و عالقمنـدان حوزه های مرتبط 
برخـوردار می شـوند. از سـوی ديگـر، فضايـی برای تبـادل تجربيات بـرای شـركت كنندگان از طريق تسـهيل ارتباط با 
سـازمان های برتـر كشـور كـه پيشـرفت قابـل توجهـی در مسـير تعالـی داشـته اند به وجـود می آيـد. تورهـای تعالی با 
هـدف كمـك موثـر به انتقال تجـارب موفق سـازمان های برتر كشـور و معرفی فرآيندهـای توانمندسـاز و نتايج مثبت 

حاصـل از اجـرای آن هـا از سـال 1384 بـا همکاری بسـياری از سـازمان های ايرانی بـه اجرا در آمده اسـت. 
از سال 1384 تاكنون مركز تعالی سازمانی با كمك سازمان های برتر 97 تور تعالی را برگزار كرده است و سازمان های 
ايرانی در اين تورها با به اشتراک گذاری آموخته های علمی و تجربی گام های موثری در ارتقای فرهنگ تعالی سازمانی 
و ايجاد فضايی برای تبادل تجربيات برداشته اند. گام هايی كه نشان بلوغ سازمان های پيشتاز در عرصه اشتراک گذاری 
تجربيات و آموخته هايشان است. اميد است در سال های آتی هم با همکاری سازمان های سرآمد ايرانی بتوان گام های 
موثرتری در انتقال تجارب سازمان ها برای حركت در مسير تعالی برداشت. در سال جاری هفت تور تعالی برگزار شده 
است كه  در ادامه خالصه اي از گزارش تورهای تعالي برگزار شده را مي خوانيد. عالقه مندان مي توانند گزارش كامل 

تورهای تعالي را از مركز تعالي سازماني تهيه كنند.

تورهای تعالی 

نشان بلوغ سازمان های ايرانی 

74
سال پانزدهم
اسفند 1396



75

انی
ازم
ی س

عال
ش ت

مای
ه  ه
نام
ژه 
وی

مقدمه
بخش  در  توانست  گذشته  سال  در  )مکو(  مپنا  کنترل  و  برق  ساخت  و  مهندسی  شرکت 
نتیجه  دستاورد  این  کند.  کسب  را  سازمانی  تعالی  بلورین  تندیس  تولید  و   ساخت 
بهره گیری از رویکردهای استاندارد و غیرتجویزی مدل تعالی سازمانی، میزان استقرار نظام های 

مدیریتی، دیدگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت های سازمان است.
 در بیست و نهم شهریورماه سال جاری  تور تعالی با عنوان “ تسری و جاری سازی اهداف و 
نقشه کالن به نقشه های واحدی)CSB( و ارزیابی و کنترل آن ها در چارچوب داشبورد مدیریتی”  
در باالترین سطح حضور در راستای تحقق سیاست های مسئولیت های اجتماعی مکو و همچنین 
تحقق اهداف کالن دبیرخانه جایزه ملّی تعالی برگزار شد. شرکت های حضور یافته در تور تعالی 
در شرکت مکو عموماً در مسیر تعالی و دارای رتبه ممتاز بوده و شامل مجتمع فوالد خراسان، 
شرکت سایپا یدک، شرکت امداد خودرو سایپا، شرکت توزیع برق مشهد، همراه اول، مجتمع 

فوالد توانابرآسیا، شرکت سینره، شرکت یزد تایر و سازمان مدیریت صنعتی می باشند. 
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تسری و جاری سازی اهداف و نقشه کالن 
به نقشه های واحدی)BSC( و ارزیابی 

و کنترل آن ها در چارچوب داشبورد مدیریتی

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(
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فرایند مدیریت استراتژیک مکو:

 
مدل  يك  از  خود  استراتژي هاي  پايش  و  اجرا  تدوين،  براي  مکو  شركت 
 )BSC( متوازن  امتيازی  كارت  منطق  با  استراتژيك  برنامه ريزی  تلفيقی 
بهره مي گيرد، كه طي آن در سه بخش تحليل فضای كسب و كار، صنعت 
و شركت، تحليل نسبتا كاملي از عوامل موثر شناسايی شده در محيط دروني 

و بيروني سازمان صورت مي پذيرد. 
 برای شناسايی، درک و پيش بينی اثربخش تحوالت محيط عمومی يا 
كالن مرتبط با خود از رويکردPESTEL  و پنج نيروی رقابتی پورتر برای 
 ، PESTELتحليل محيط صنعت يا رقابتی استفاده می كند. در رويکرد
عوامل و متغيرهای سياسی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و فناوری 
تاثيرگذار بر كسب و كار و فعاليت های شركت را بر مبنای مطالعات اكتشافی 
بررسی شده و فرصت ها و تهديدهای محتمل مورد ارزيابی قرار می گيرند.  

از نتايج اين تحليل برای شناخت فرصت ها و تهديدهای اولويت دار تدوين/ 
بازنگری استراتژی ها و اهداف استراتژيك استفاده می شود. 

شركت مکو به منظور ارزيابی عملکرد درونی خود از رويکردهای متعددی در 
حوزه ها و واحدهای مختلف سازمان استفاده می كند. از نتايج اين ارزيابی ها 
در شناسايی قوت ها و ضعف ها استفاده می شود. با استقرار فرايند مديريت 
استراتژيك، تحليل درونی و ارزيابی قوت ها و ضعف های شركت با استفاده 
بررسی های  از  پس  می شود،  تعيين  و  اولويت بندی   IFPM ماتريس  از 
نيز   RBV رويکرد  درونی،  تحليل  دقت  افزايش  به منظور  صورت گرفته 
موارد  جمع بندی  كه  خواهدگرفت  قرار  استفاده  مورد  قبلی  روش  دركنار 

مذكور در كميته های تحول طرح و مورد بررسی قرار می گيرند. 

شکست اهداف استراتژیک کالن مکو به اهداف واحدی: 

با توجه به تعيين استراتژی های بخش توليد شركت مپنا و به منظور همراستايی 
استراتژی های شركت مکو با استراتژی های مورد نظر و تلفيق مدل های 
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برنامه ريزی استراتژيك فرد.آر.ديويد،كارت امتيازی متوازن)BSC( و مدل 
تعالی)EFQM( برای بازنگری و تدوين سند راهبردی شركت مکو اقدام 
گرديد. با توجه به سياست گروه مپنا مبنی بر بهره گيری از مشاوران بين 
المللی، شركت مکو در راستای استراتژی های اصلی گروه مپنا با همکاری 
استراتژی  سند  بازنگری  به  نورتون(  و  كاپالن  )گروه  پاالديوم  مشاور  تيم 
خود اقدام كرد. شركت در ارتباط با ترجمه استراتژی به اجرا، بر اساس مدل 
اقدام كرده است. همچنين برای  BSC به تدوين نقشه استراتژی واحدی 
اندازه گيری ميزان تحقق اهداف استراتژيك، با همکاری اعضاء كميته های 
 )PI(و عملکردی )KPI(كليدی عملکرد ،)KR( تحول، شاخص های كليدی
تعيين و در قالب كارت راهبردی تعريف و برنامه های هر حوزه در راستای 

اهداف استراتژيك واحدی تهيه شده است.

اجرا استراتژی ها در قالب ساختار کمیته ای مکو:
در شركت مکو ساختار كميته های راهبردی، تحول و كارگروهها حل 
مسائل استراتژيك از سال1390 تشکيل شده است و از سال 1393 از رويکرد 
تخصصی به فرايندی تغيير نموده است. كليه پروژه های بهبود و شاخص ها 
در كميته های تحول تصويب می شود و در جلسات ماهيانه  ميزان پيشرفت 

پروژه در كميته های تحول و راهبردی مورد پايش قرار می گيرد. 

ارزیابی عملکرد و تحقق اهداف  طرح ریزی شده:

به منظور اندازه گيری و پايش سنجه ها و ساير اطالعات كارت های راهبردی 
نرم افزار داشبورد مديريتی انتخاب و مستقر شد. بر اين اساس، امکان گزارش گيری 
جمله از  می باشد.  ميسر  ميانی  مديران  و  ارشد  مديريت  توسط  زمان  هر   در 

 بهبودهای انجام گرفته می توان به ارتقاء نرم افزار فوق به نسخه تحت وب آن، 
توسعه نرم افزار با اضافه كردن پروژه های بهبود به آن و تنوع نحوه گزارش گيری 
در نرم افزار اشاره كرد. در حال حاضر كليه واحدهای ستادی و صفی شركت مکو از 
طريق نظام داشبورد اطالعات مديريت از طريق پورتال مورد پايش قرار می گيرند. 
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یادگیري و تجربیات یك دهه فعالیت
  در پیاده سازي و پشتیباني 

سیستم هاي یكپارچه برنامه ریزي منابع سازمان 

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

بين شركت  تيرماه 1385  SAP در  ابزار  پياده سازي  و  قرارداد خريد 
پياده سازي سيستم  برای   اجرايي شد.  و  امضا   SAP SI و شركت  توگا 
از متدولو ژي ASAP كه مبتنی بر رويکرد PMBOK مي باشد، بهره 

گرفته شده است.
 SD , MM ,CS , PP, PM , PS, FI, در حوزه هاي SAP ابزار 
CO, QM , PLM, HR و ... در توگا پياده سازي و مورد بهره برداري 

مقدمه
مسئولیت  به  عمل  و  سازمان ها  سایر  با  تجارب  گذاشتن  اشتراک  به  منظور  به  توگا  شرکت 
در  پیشرو  به عنوان  توگا  شرکت  و  مپنا  گروه  برند  و  نام  ارتقاء  همچنین  و  خود،  اجتماعي 
با  سازماني  تعالي  تور  میزبان  جاري،  سال  مهرماه   19 تاریخ  در  متعالي،  شرکت هاي   میان 
»موضوع یادگیري و تجربیات یک دهه فعالیت در پیاده سازي و پشتیباني سیستم هاي یکپارچه 
برنامه ریزي منابع سازمان )SAP(« با حضور مدیران و کارشناسان از سازمان هاي مختلف بود. 
در این برنامه میهماناني از شرکت هاي پتروشیمی خراسان، سایپا یدک، پاالیش نفت اصفهان، 
ایران  اعتباری  تعاونی  گل گهر،  فوالد خراسان، شرکت  قدیری، شرکت  مجتمع صنعتی شهید 

خودرو، امداد خودرو سایپا، سینره و پرتو جمعاً به تعداد 34 نفر حضور داشتند.

استقرار  ريسك هاي  مديريت  و به منظور  ارتباط  اين  در  است.  گرفته  قرار 
كامل ماژول هاي ERP، استقرار ماژول هاي مالي، فروش، مديريت مواد، 
برای  و  به صورت مستمر  آن  از  و پس  اجرايي شد  اول  فاز  در   ... و  انبار 

برآورده كردن نياز همه فرآيندهاي اصلي سازمان، گسترش يافته است.
درخواست هاي  و  خطاها  مطالعه  به  توجه  با   ،1394 سال  ابتداي  از 
پرتکرار، آموزش SAP در قالب تور بدو استخدام براي كليه كاركنان جديد 
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برگزار و همچنين برای افزايش اثربخشي پشتيباني كاربران، از ابتداي سال 
مدارک  پورتال  در  مدون،  به صورت  آموزشي  مستندات  و  جزوات   ،1395
است.  گرفته  قرار  كاربران  دسترس  در  و  بارگذاري  فرايندي  مستندات  و 
شاخص هاي متنوعي با خروجي هاي SAP، كارايي فرايندهاي توگا را در 

حوزه هاي مختلف رصد مي كنند.
ابتداي اين تور تعالي، مدير سيستم ها و تعالي توگا آقاي مهندس  در 
مقدم خوش آمدگويي و معرفي مختصري از فعاليت هاي گروه مپنا و شركت 
 ،SAP توگا را داشتند. در ادامه و ارائه هاي انجام شده، به مزيت هاي رقابتي
رقبا و استراتژي هاي سازمان هاي مختلف در حوزه ERP، سهم بازار تامين 
كنندگان ERP، مشتريان SAP در دنيا و بازار SAP در ايران اشاره شد.

اين برنامه در چند بخش مختلف به شرح زير برنامه ريزي و اجرا گرديد:
بخش اول: معرفی ERP و مزایای استفاده از آن ها

بخش دوم: معرفي SAP به عنوان يك ERP پيشرو 
و  توليد  ماژول هاي  بخش  مدير  رمضاني   مهندس  آقاي  توسط  ارائه 

SAP كيفيت
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بخش سوم: نحوه سنجش آمادگي شركت ها جهت پياده سازي
   )Readiness( SAP

و  توليد  ماژول هاي  بخش  مدير  رمضاني  مهندس  آقاي  توسط  ارائه 
SAP كيفيت

 

بخش چهارم: درس آموخته هاي قبل و حين پياده سازي SAP بر مبناي 
 ASAP متدلوژي

 در اين بخش تجارب اخذ شده قبل و حين پياده سازی ابزارSAP  بر 
مبنای متدلوژیASAP  توسط آقاي مهندس يوسفي معاون سيستم ها در 

شركت توگا ارائه شد.

بخش پنجم: متدولوژي  پياده سازي 
ASAP Methodology - SAP

SAP ارائه توسط سركار خانم عمران پور  مدير بخش ماژول هاي لجستيك

 Best Practice & Demo Presentation :بخش ششم
هزينه يابي  و  انساني  منابع  خريد،  فروش،  ماژول هاي  بخش،  اين  در 
نورشعباني،  عمران پور،  خانم ها  سركار  توسط   )SD-PU-HR-CO(

ذوالنورنيا و افشارزاده طرح و ارائه شد.
و  انجام  پنل  صورت  به  پاسخ  و  پرسش  برنامه،  برگزاري  انتهاي  در 
پاسخ داده شد و همچنين  اين حوزه  سواالت شركت كنندگان محترم در 
يك نظرسنجي بصورت الکترونيکي انجام شد.  جمع بندي نظرات دريافت 

شده به شرح زير حاكي از رضايت نسبتًا باال از اين برنامه بود.  
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معرفی ایساکو و نقشه راه تعالی: 
 شركت ايساكو كه در ابتدا تحت عنوان " شركت تهيه و توزيع قطعات و 
لوازم يدكی محصوالت ايران ناسيونال " نام گذاری شده و در سال 1356 و به 
شماره ثبت 30048 با هدف خريد، فروش، صادرات و بازرگانی قطعات يدكی با 
عنوان شركت سهامی خاص تاسيس و از ابتدا عمده فعاليت خود را به بازرگانی 
قطعات مربوط به محصوالت شركت ايران خودرو اختصاص داد. بنا به ماهيت 
كاری و گسترگی حوزه های فعاليت و همچنين رشد تيراژ خودروهای توليدی، 

مقدمه
مسئولیت  به  عمل  و  سازمان ها  سایر  با  تجارب  گذاشتن  اشتراک  به  به منظور  ایساکو  شرکت 
اجتماعي خود، در تاریخ 26 مهرماه سال جاري، میزبان تور تعالي سازماني با موضوع" استقرار 
نظام موفقیت پایدار در دفاتر منطقه ای و  نمایندگی های ایران خودرو و ممیزی و صدورگواهینامه 
به روش مولتی سایت " با حضور مدیران و کارشناسان از سازمان هاي مختلف بود. در این برنامه 
میهماناني از شرکت هاي پتروشیمی خراسان، سایپا یدک،ریل پرداز سیر،شاتل، مجتمع صنعتی 
شهید قدیری، شرکت فوالد خراسان، تعاونی اعتباری ایران خودرو، امداد خودرو سایپا، سینره، 

مکو و نمایشگاه بین المللی اصفهان جمعاً به تعداد 42 نفر حضور داشتند.

لی
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استقرار نظام موفقیت پایدار 
)نظام جامع پیاده سازی چهار استاندارد 

)ISO9001، ISO10002 ، ISO10004 ، OHSAS18001 (
در دفاتر منطقه ای و  نمایندگی های ایران خودرو و ممیزی

 و صدورگواهینامه به روش مولتی سایت

شرکت ايساکو

در ابتدای سال 1370 و پيش از آغار دهه سوم، ارائه خدمات پس از فروش به 
استفاده كنندگان محصوالت ايران خودرو نيز به ايساكو محول شد. همچنين 
در سال های اخير و با توجه به افزايش سهم صادراتی محصوالت ايران خودرو 
به ديگر كشورها، حجم فعاليت ايساكو و حضور در بازارهای بين المللی افزايش 
يافت. ايساكو با سابقه چهار دهه فعاليت با دارا بودن حدود 2000 نمايندگی 
از بزرگ ترين شركت های خدمات  و فروشگاه مجاز در سراسر كشور يکی 
فروش  شبکه  می شود. هدف  محسوب  خاورميانه  در سطح  فروش  از  پس 
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ارايه  ارايه خدمات پس از فروش ايساكو،  و خدمات پس از فروش ايساكو، 
خدمات مطلوب به مشتريان و جلب رضايت حداكثری آنان است، توجه به 
اصل مشتری مداری و ارتقای كيفی و كمی شبکه نمايندگی ها نيز از اولويت 

های مهم حوزه خدمات پس از فروش ايساكو به شمار می رود.

تاریخچه پروژه نظام موفقیت پایدار:
شركت ايساكو پس از تعريف و اجرای پروژه استاندارد سازی فرايندهای 
تعميرگاهی از سال 1387 در نمايندگی های مجاز ايران خودرو، از سال 92 ، 
تصميم به طراحی و استقرار يك نظام استاندارد جامع و يکپارچه در كل شبکه 
خدمات گرفت بدين ترتيب كه كليه  نمايندگی های مجاز ايران خودرو به عنوان 
ارائه دهندگان خدمات پس از فروش و دفاتر منطقه ای مرتبط به عنوان نظارت 
كنندگان بر اين نمايندگی ها و بازوهای اجرايی گروه صنعتی ايران خودرو در 
مناطق، تحت پوشش اين نظام قرار گرفتند. با توجه به گستردگي و پيچيدگي اين 
پروژه و  به منظور مديريت هزينه های مرتبط از روشي تحت عنوان مولتي سايت 
به منظور مميزي استفاده گرديد كه در اين روش، هر يك از دفاتر منطقه اي 
به عنوان پايگاه اصلي و مركزي و نمايندگي هاي تحت پوشش آن به عنوان 
سايت هاي آن در نظر گرفته شدند. دفاتر منطقه ای كه نماينده شركت های ايران 
خودرو و ايساكو در مناطق تحت پوشش خود هستند، فعاليت های توسعه، نظارت 
و ارتقای شبکه نمايندگی ها ، پيگيری امور بازرگانی و فروش قطعات و همچنين 
دريافت و رسيدگی به درخواست های مشتريان را بر عهده دارند، پروژه موفقيت 

پايدار در 11 دفتر منطقه ای و 660 نمايندگی در سراسر كشور اجرا شده است.
مطمئناً طراحی چنين نظامی با توجه به ابعاد پيچيده و گسترده خدمات 
تعريف شده در نمايندگی ها، انتظارات مشتريان، قوانين و استانداردهای دولتی 
موجود در اين حوزه و نظام های مديريتی كه با هدف استاندارد سازی و حفظ 
نگهداشت و ارتقاء سطح بلوغ نمايندگی ها انتخاب شده از حساسيت و پيچيدگی 
بااليی برخوردار است. در اين راستا تيم هاي تخصصي متشکل از كاركنان شركت 
ايساكو، دفاتر منطقه اي و نمايندگي ها و همچنين كارشناسان شركت مشاور در دو 
حوزه طراحي و اجرا، پشتيباني و نظارت تشکيل و از بهترين كارشناسان نظام های 
مديريتی كشور و همچنين كارشناسان قوانين و ضوابط استانداردهای خدمات 
پس از فروش حدود 100 كارشناس در طراحی اين نظام بهره گرفته شده است.

روش ممیزی پروژه موفقیت پایدار : 

مميزی پروژه موفقيت پايدار به روش مولتي سايت انجام شد. در روش 
انتخاب مي شود.    central office عنوان  به  مولتي سايت، يك سايت 
هر  پوشش  تحت  نمايندگي هاي  آن،  سايت هاي  و  تعريف  منطقه اي  دفتر 
مستندات سيستم های  تمامي  روش  اين  در  لحاظ مي  شوند.  دفترمنطقه اي، 
مديريت در دفاتر و بقيه مستندات پياده سازي در نمايندگي ها مورد بررسی 

قرار مي گيرند.

 از مزایاي این روش مي توان به موارد ذیل اشاره کرد :
  مميزي كليه نمايندگي ها در بازه زماني سه ساله ) تعداد محدودي مورد 
مميزي قرار مي گيرند ولي براي همه نمايندگي ها گواهينامه صادر مي شود( كه 

منجر به كاهش هزينه هاي مميزي و صدور گواهينامه خواهد شد.

 يکسان سازي و استاندارد سازي فرايندهاي نمايندگي ها
 اجراي سيستم های مديريتی در دفاتر منطقه اي

 افزايش مشاركت دفاتر منطقه اي در اجراي سيستم در نمايندگي ها
و  اي  دفاتر منطقه  تا  ايساكو  از شركت  پيوستگي سيستم های مديريتی   

نمايندگي ها
 افزايش رتبه نمايندگي ها در ارزيابي وزارت صنايع و الزامات وزارت صنايع 

در مورد دفاتر و نمايندگي ها 
 در صورت لغو يك نمايندگي گواهينامه آن نيز ابطال مي شود

گستردگی منابع انسانی پروژه موفقیت پایدار:
تيم هاي تخصصي متشکل از كاركنان شركت ايساكو، دفاتر منطقه اي 
و نمايندگي ها و همچنين كارشناسان شركت مشاور در حوزه هاي طراحي و 

اجرا، پشتيباني و نظارت تشکيل شد.
 از  حدود 100 كارشناس در تيم پروژه  در طراحی و اجراي  اين نظام 

بهره گرفته شد.
  حدود 6000 نفر در نمايندگي ها با اين پروژه همکاري كردند.

 حدود 20 مميز از شركت صادر كننده گواهينامه، دفاتر منطقه اي و 
نمايندگي ها را طي سه سال مورد مميزي قرار داده اند.
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نقشه فرآیندی پروژه نظام موفقیت پایدار:

استانداردهای مورد استفاده در طراحی نظام موفقیت پایدار:
1- استاندارد ملی خدمات پس از فروش خودرو 

   ) ISO 9001 :2008 (    2- استاندارد سيستم مديريت كيفيت
 3- استاندارد مديريت ايمنی و بهداشت كار     

)OHSAS 18001:2007(  
) ISO 10002: 2004 (4- استاندارد رسيدگي به شکايت مشتريان
) ISO 10004: 2012( 5- استاندارد سنجش رضايت از مشتريان

مزایای پیاده سازی سیستم های مدیریتی  در دفاتر منطقه ای 
و نمایندگي ها:

و  ای  منطقه  دفاتر  فرايندهاي  استانداردسازي  و  يکسان سازي   -1
نمايندگي ها

2- افزايش كيفيت خدمات و رضايت مشتريان
3- افزايش ايمنی و بهداشت حرفه ای در دفاتر و نمايندگی ها 

4- افزايش رتبه نمايندگي ها در ارزيابي وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
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مقدمه
تور تعالی مدیریت تکنولوژی به منظور انتقال تجربیات موفق استقرار نظام مدیریت تکنولوژي در 
شرکت پرتو به عنوان یکي از شرکت هاي پیشرو در این زمینه و نمونه ای کم نظیر در این عرصه 
در کشور با حضور شرکت هاي صاحب نام صنایع مختلف سراسر کشور از قبیل فوالد خوزستان، 
پتروشیمی خراسان، سایپا یدک، تعاونی اعتباری ایران خودرو، مجتمع صنعتی شهید قدیری، 
توزیع برق مشهد، پاالیش نفت اصفهان، فراسان و فوالد خراسان با حضور بیش از 30 نفر از 

مدیران و کارشناسان عالقه مند به موضوع در تاریخ سوم آبان 1396 برگزار شد.

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

  استقرار نظام مدیریت تكنولوژی 
 در راستای نقشه استراتژی های شرکت پرتو 

  شرکت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا- پرتو 

تعریف تکنولوژی : 
مجموعه اي از اطالعات، ابزار و مهارت هايي است كه از علم و تجربه 
عملي ناشي شده اند و براي توسعه، طراحي، توليد و به كارگيري محصوالت، 

فرايندها، سيستم ها و خدمات استفاده مي شوند.
تعریف مدیریت تکنولوژی : 

كسب،  گزينش،  شناسايي،  شامل  است  فرايندی  تکنولوژی  مديريت 

فرايندي  )محصولي،  فناوري هاي  از  موثر  محافظت  و  بهره برداري  توسعه، 
راستاي  در  بازار،  در  موقعيت  و  كارايي  براي حفظ  نياز  مورد  زيرساختي(  و 

اهداف سازمان
گذشته مدیریت تکنولوژی در شرکت پرتو:

 اجرای پروژه آينده پژوهی-1389
• با هدف پيش بيني آينده هاي پيش رو در خصوص فناوري هاي آتي مرتبط 
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با كسب و كار پرتو
 اجرای مديريت تکنولوژی در شركت پرتو بر اساس مدل گريگوری- 1390

• با هدف پياده سازی مديريت تکنولوژی در شركت پرتو
 تاسيس رصدخانه علم و فناوری- 1390

نوشتاري  منابع  در  موجود  اطالعات  تحليل  و  آوري  جمع  هدف  با   •
)الکترونيکي و چاپي( و دانش خبرگان صنعت قطعات داغ نيروگاهي 
 اجرای پروژه تدوين متدولوژي ارزيابي فناوري هاي نوين- 1390

مديريت  ارزيابي  فاز  سيستماتيك  انجام  براي  بستري  ايجاد  هدف  با   •
تکنولوژي

 اجرای پروژه توسعه مدل سنجش سطح فناوري مبتني بر مدل شناخته 
شده TRL  و پياده سازي آن در سطح فعاليت هاي شركت پرتو-  1393

• با هدف اندازه گيری سطح بلوغ فناوری 
استقرار-  نحوه  مکانيزم  و  تکنولوژي  انتقال  عارضه يابي  پروژه  اجرای   

1393
توربين  پره  توليد  فناوري  انتقال  قوت  و  ضعف  نقاط  بررسي  هدف  با   • 

)V94,2 )5 از شركت زيمنس

معرفی مدل جدید و جاری در شرکت پرتو :
مدل جديد شركت پرتو برگرفته از مدل ADL  مشتمل بر 8 فاز به 

شرح زير است:
1- بررسی نيازهای كسب و كار تکنولوژی 

)Business Needs for Technology(

2-ارزيابی قابليت های فناوری 
)Technology Capabilities assessment(

3-هدف گذاری فناوری 
)Strategy Technology Objectives(

4-تعيين روش كسب فناوری
)Technology Sourcing( 

5-مديريت سبد فناوری
)Portfolio Management( 

6-تهيه پيشنهاد پروژه
)Proposal Development( 

7-مديريت پروژه و مديريت ريسك در پروژه 
)Project & Risk Management(

8-تجاری سازی  
)Deployment Commercialization(

شکست  بازار،  فناوری   نيازهای  شناسايی  )شامل  ابتدايی  فاز  چهار 
زير  به عنوان   ) كسب  روش  تعيين  و  شناسايی  هدف گذاری،   فناوری، 
)شامل  بعدی  فاز  و چهار  تشريح  تکنولوژی  استراتژی  تدوين  فرآيندهای 
تجاری  و  پروژه  مديريت  پروژه،  پيشنهاد  تهيه  فناوری،  سبد  مديريت 
گرديده  بيان  تکنولوژی  مديريت  اجرايی  فرايندهای  زير  به عنوان  سازی( 

است.
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در    ADL مدل  براساس  تکنولوژی  مدیریت  سازی  جاری 
شرکت مهندسي و ساخت پره توربین مپنا – پرتو :

شركت پرتو پس از اجرای مديريت تکنولوژی براساس مدل گريگوری 
در سال 1394 و پس از يادگيری از شركت ADL به اين نتيجه رسيد كه 
در جهت پيشبرد هر چه بهتر اين فرايند الزم است مدل جديد جايگزين و 

جاری شود. لذا اين مهم به شرح زير در شركت پرتو پياده سازی شد: 

 فاز 1 : تعیین فرایندها و انجام عملیات زیر ساختی 
1-تدوین فلوچارت اجرایی

1-1 بررسی و مطالعه مجدد مدل ADL و تعيين مفاهيم كليدی
نقاط  تعيين  و  پرتو  در شركت  جاری  اجرايی   روش های  بررسی   2-1

تالقی با فرايند مديريت تکنولوژی
1-3 تهيه فلوچارت اجرايی مديريت تکنولوژی در شركت پرتو

2- تدوین فرایند مدیریت تکنولوژی
2-1 تهيه روش اجرايی بر اساس فلوچارت تدوين شده

مديريت  فرايند  سازی  جاری  برای  نياز  مورد  فرم های  تهيه   2-2
تکنولوژی

استاندارد  و  سازی  كمی  برای  الزم  مدل های  تهيه  و  شناسايی   3-2
سازی امتيازدهی به شاخص های تصميم گيری

2-4 تهيه دستورالعمل اجرای فرايند مديريت تکنولوژی
3- شناسایی و آموزش تیم های

 SME )Subject Matter Expert(
3-1  بررسی مدل های مختلف تقسيم بندی تکنولوژی و تعيين دسته 

بندی تکنولوژی در شركت پرتو
3-2  شناسايی افراد متخصص براساس روش دسته بندی شناسايی شده

3-3 آموزش نفرات متخصص ) SME ( در سطوح معاونت، مديريت، 
روسا و كارشناسان شركت

 فاز2: اجرای فرآیند مدیریت تکنولوژی و تدوین نقشه راه 
تکنولوژی در افق  پنج ساله

1-فرآیندهای تحلیلی
1-1  ترسيم وضعيت جاری تکنولوژی در شركت پرتو و تهيه درخت 

دانش و فناوری شركت پرتو
در  شده  انجام  پروژه های  بررسی  و  محصوالت  سبد  بررسی    2-1

خصوص تجزيه و تحليل محصوالت 
1-3  بررسی اطالعات بازار و كسب وكار در راستای افق  پنج ساله

 )Technology Push( 1-4  بررسی تکنولوژی های نوين
2-فرایندهای اجرایی

2-1  تهيه شناسنامه فناوری برای تکنولوژی های تاييد شده
2-2 اجرای فرايند مديريت تکنولوژی و تکميل فرم های مربوطه

در  گيری  تصميم  و  بررسی  برای    SME های  تيم  تشکيل   3-2
خصوص جاری سازی تکنولوژی

2-4 تهيه Roadmap تکنولوژی و دانش شركت پرتو در افق پنج 
ساله

در   تکنولوژی  مدیریت  استقرار  از  حاصل  دستاوردهای 
شرکت مهندسي و ساخت پره توربین مپنا – پرتو

- Roadmap تکنولوژی و دانش شركت پرتو در افق پنج ساله
- سند استراتژی فن آوری 

- شناسنامه فناوری برای تکنولوژی های تاييد شده 
- درخت دانش و فناوری شركت پرتو

- تدوين نقشه فرايندی مديريت تکنولوژی در شركت پرتو
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مقدمه
   تور تعالی با موضوع  "مدیریت دانش محور " به منظور انتقال تجربیات موفق حاصل از استقرار 
و ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش، توسط شرکت فوالد مبارکه اصفهان در تاریخ 22 آذر 1396 

برگزار شد.
  در این تور بیش از 50 نفر از کارشناسان و عالقه مندان به مباحث مدیریت دانش از شرکت هاي 
صاحب نام صنایع مختلف سراسر کشور از قبیل شاتل، بانک توسعه صادرات، پتروشیمی خراسان، 
سایپا یدک، پاالیش نفت اصفهان، فوالد خراسان، کاشی مرجان، صنایع معدنی گل گهر، ایسیکو، 
نیرپارس، گاز شهید هاشمی نژاد، گروه مپنا، مپنا بویلر، یزد تایر، ایران مال، ریل پردازسیر حضور 

داشتند.
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مدیریت دانش محور

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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:APQC تعریف  مدیریت دانش از دیدگاه    
استفاده از فرآيندی ساختار يافته برای كمك به جريان دانش و اطالعات به افراد 
مناسب و در زمان مناسب تا بتوانند با كارايی و اثربخشی بهتری برای يافتن، فهميدن، 

تسهيم و به كارگيری دانش در جهت خلق ارزش، عمل نمايند.

:)1999( ZACK مدیریت دانش از دیدگاه

مدل ارزیابی سازمان دانشی برتر

چالش های مدیریت دانش
 تصور اينکه دانش قدرت است

 فرهنگ سازمانی و عدم وجود جو اعتماد در سازمان
 اين موضوعات يك مد زودگذر است

 عدم وجود فرهنگ خطا پذيری در سازمان
 نبود زمان برای اشتراک گذاری و همکاری

 عدم توانايی در ارائه خروجی مشخص از مديريت دانش
 موارد انگيزشی

مدیریت دانش در شرکت فوالدمبارکه اصفهان
   شركت فوالد مباركه اصفهان از بدو تأسيس بخش قابل توجهي از 
تمركز خود را بر كسب دانش و ارتقاي توان دانشي كاركنان قرار داد. شركت 
به منظور آگاهي از نتايج عملکرد خود در زمينه مديريت دانش محور در سال 
86 به ارزيابي وضعيت موجود دانشي شركت طي يك پروژه تحقيقاتي  با 
همکاري دانشگاه اقدام كرد. بر اساس نتايج اين ارزيابی شركت در سال 87 
كارگروه مديريت دانش را تشکيل داد و با بررسی مدل های معتبر مديريت 
دانش دنيا و الگو برداری از مدلAPQC  مدل اجرايی فوالد مباركه طراحی 

گرديد.
فوالد مباركه در سال 90 برای ارزيابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته 
در زمينه مديريت دانش، مدل ارزيابی  جايزه جهانی MAKE را انتخاب 
كرد. از سال 90 تا كنون همواره به عنوان برترين شركت دانشی كشور در 

فرايند اين ارزيابی شناخته شده است.
شركت فوالد مباركه در سال 94 به عنوان اولين شركت ايرانی , موفق 
به قرارگيری در بين 25 شركت دانشی برتر قاره آسيا و در ميان شركت های 

صاحب نامی مانند سامسونگ, تاتا استيل, تويوتا و ...شد.

ضرورت مدیریت دانش در شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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توسعه توانمندی های دانشکاران سازمان، از طریق راهبری 
مدیریت ارشد:

كليه فعاليت های مرتبط با نظام های مديريتی و تحولی در شركت فوالد 
مباركه  از جمله مديريت دانش محور از طريق كميته های تحول شركت 
در سه سطح سياست گذاری و پياده سازی می شود. اين ساختار موظف است 
ارزيابی  را راهبری و  فعاليت های حوزه مديريت دانش محور شركت  كليه 
در  بهبود  و  آورده  عمل  به  را  الزم  بازبينی های  لزوم  صورت  در  و  نمايد 
ساير  با  هم راستا  شركت  دهد.  انجام  را  محور  دانش  مديريت  فعاليت های 
اهداف و استراتژی های خود، به منظور جاری سازی اهداف و استراتژی های 
سطوح  كليه  در   )BSC( متوازن   امتيازی  كارت  رويکرد  از  خود  دانشی 
سازمانی بهره می برد. بديهی است كه تمامی اقدامات تحولی صورت گرفته 
سازمان صورت  ارشد  مديريت  حمايت  و  نظارت  تحت  باالترين سطح  در 

می پذيرد.

ایجاد وحفظ فرهنگ دانش محورسازمانی
در شركت فوالد مباركه مطابق فرايند مديريت استراتژيك، با استفاده از 
مطالعات استراتژيك در حوزه های كالن، صنعت و محيط داخلی )كه تحليل 
قابليت های دانشی و شکاف های دانشی بخشی از اين تحليل ها می باشد( 

مأموريت، چشم انداز  و اهداف كالن شركت،  تعيين می  شود.
تركيبی  رويکرد  از  مباركه  فوالد  استراتژيك  برنامه ريزی  نظام  در 
اطالعات  اساس  بر  رويکرد  اين  در  استفاده می شود.   BSC-SWOT
حاصل از تحليل SWOT، تدوين/ بازنگری استراتژی ها در 4 منظر مالی، 
مشتری، فرايندهای داخلی، رشد و يادگيری با مشاركت تمامی كميته های 
تحول شركت به طور هماهنگ با دفتر تدوين اهداف واستراتژی ها انجام 

می شود. بر اساس اين نظام، پس از تدوين استراتژی ها و نقشه استراتژی، 
شاخص های كليدی عملکرد مرتبط با هر يك از اهداف استراتژيك، طی 
شركت،  سطح  در  كارشناسان  و  مديران  معاونين،  مشاركت  با  جلساتی 
كميته های تحول، واحدها  تعيين شده و سپس هم سو با مقاصد استراتژيك 

هدف گذاری می  شوند.

رویکرد دانش محور در طراحی ساختار سازمانی
شركت  مشاركت  با  و  تأسيس  بدو  از  مباركه  فوالد  سازمانی  ساختار 
ايلوای ايتاليا )مجری خارجی طرح( تهيه شده و در طول زمان، بهبود يافته 
است. فوالد مباركه بصورت ساليانه پس از بازنگری استراتژی ها، چارچوب 
فرايندها، ساختار سازمانی شركت را با اهداف و استراتژی ها هم سو ساخته و 
از توانمندی ساختار سازمانی در اجرای استراتژی ها، اطمينان حاصل می  كند.

رویکرد دانش محور در طراحی فرایندها
فرايندها  تدوين   ISO9001 استاندارد  الزام  براساس   1379 سال  از 
در شركت فوالد مباركه انجام شد و همه ساله شاخص های فرايندی مورد 
سيستم  ايجاد  با   1390 سال  از  می   گيرد.  قرار  بهبود  و  بازنگری  پايش، 
 مديريت فرايندی )BPM(، فرايندهای شركت به شکل يکپارچه مديريت

 می شوند. 
ارتقای اعتماد در سطوح مختلف سازمان

ثبت  و  تدوين  طريق  از  سازمان  مختلف  سطوح  در  اعتماد  ارتقای 
دستورالعمل ها و گردش كارهای سازمان با نام تدوين كننده آن ها در سيستم 

كنترل مدارک سازمان، انجام می شود. 
شركت به منظور ارزيابي مجموعه عملکرد دانشي خود در سال 92  با 
به   )APQC( آمريکا  و كيفيت  بهره وري  انجمن  در  از عضويت  استفاده 
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سنجش بلوغ مديريت دانش خود از طريق اين انجمن و بر اساس مدل بلوغ 
مديريت دانش آن مدل اقدام كرده است. اين انجمن پس از اتمام فرايند 
ارزيابي، سطح بلوغ مديريت دانش فوالد مباركه را در سطح سوم از سطوح 

بلوغ پنج گانه اين انجمن معرفي كرد.
همچنين شركت در راستای اندازه  گيری ميزان بلوغ فرايندها و بهبود 
مستمر آن ها از مدل بلوغ  فرايندیHAMMER  استفاده كرده است و به 
صورت ساليانه سطح بلوغ فرايندها از جمله فرايندهای دانشی را اندازه گيری 

و پروژه های بهبود مرتبط با آن را شناسايی و اجرا می كند 
ایجاد و حفظ محیطی تعاملی برای تسهیم دانش

استراتژی های تسهیم دانش 
كليه  بين  دانش  اشتراک گذاری  با هدف  دانش  تسهيم  استراتژی های 
ذی نفعان درون و برون سازمانی اعم از كاركنان، مشتريان و تأمين كنندگان 
در كميته های  متولی مشخصی  دارای  استراتژی ها  اين  است.  تدوين شده 

تحول شركت می باشد كه وظيفه جاری سازی آن ها را به عهده دارند. 
در شركت به شکل فراگير كانال های ارتباط افقی و عمودی تعريف و 
فعال شده است كه به منظور پشتيبانی از فرايند تسهيم دانش مورد استفاده 
قرار می گيرند. توسعه اين سيستم ها هر ساله جزء برنامه  های شركت بوده 
كه با دو رويکرد اصلی پشتيبانی تغييرات فرايندی و به روزآوری نرم افزارها 
اكنون  هم  می پذيرد.  انجام  توليد كننده  شركت  جديد  نسخه های  براساس 
به اشتراک گذاری دانش در قالب گروه های متعددی در شركت  از جمله 
داخلی،  مدرسان   ،  QCC گروه های   , ها(   COP(تخصصی گروه های 

خبرگان بازنشسته و ...صورت می پذيرد.
بسترهای  مهم ترين  از  اطالعاتی،  يکپارچه  های  سيستم  بر  عالوه 
تسهيم تجارب كاركنان )اعم از تجربه موفقيت ها و شکست ها( در شركت 

فوالد مباركه پورتال به اشتراک گذاری تجارب است. 

 راهکارهای دانش محور
 توانمندی توسعه و ارائه خدمات،محصوالت و راهکارهای دانش محور

رهبران فوالد مباركه با آگاهی از نقش و تأثير خالقيت و نوآوری در فضای 
رقابتی كنونی رويکردهای متعددی را برای توسعه خالقيت و نوآوری در بهبود 
محصوالت و فرايندهای موجود و طراحی و توسعه محصوالت و فرايندهای 
جديد ايجاد كرده اند. بدين منظور استراتژی های خلق دانش و نوآوري تدوين 
و سنجه ها و اقدامات اجرايی مربوطه تعريف شده است و كليه واحدها با توجه 
به هدف گذاری های صورت گرفته در راستای اقدامات نوآورانه حركت می كنند. 
هم چنين با استفاده از ابزارهای ديگر نظير انتشار ويژه نامه  ها، مجالت مختلف 

و... در خصوص فرهنگ سازی خالقيت و نوآوری اقدام می شود. 

استراتژی های سرمایه های فکری
 توانمندی مديريت و بيشينه سازی ارزش سرمايه های فکری سازمان

با توجه به مدل برنامه ريزی استراتژيك فوالد مباركه، استراتژی های 
سرمايه های فکری شركت در چهار منظر مالی، مشتری، فرايندهای داخلی 
و  ساختاری  انسانی،  سرمايه های  است.  شده  تدوين  رشد  و  يادگيری  و 
اين استراتژی ها شناسايی شده و سپس در سطح كميته ها به  ارتباطی در 
منظور انتشار، توسعه، حمايت و نگهداری و مديريت آن ها اهدف و اقدامات 
متناسبی تعريف شده است. هدف های تعريف شده در راستای هريك از اين 

نهايتًا سرمايه فکری  پايش می شوند كه  قالب سنجه هايی  استراتژی  ها در 
سازمان را مديريت خواهد كرد. 

ایجاد و حفظ یک سازمان یادگیرنده
در نقشه ی استراتژيك شركت، يادگيری و رشد به عنوان زيربنای ساير 
استراتژی ها و در نهايت مأموريت و اهداف شركت مطرح شده است كه در 
سه محور سرمايه های سازمانی، اطالعاتی و انسانی به آن پرداخته شده است. 
راهکارهای شركت فوالد مباركه در راستای دست يابی به اين استراتژی را 
می توان به "يادگيری از طريق آموزش های رسمی" و "يادگيری از طريق 

جلسات و نظامهای مشاركتی" تقسيم كرد. 

مدیریت برنامه های یادگیری و توسعه
اساس  بر  و  شركت  تأسيس  با  هم زمان  كه  آموزش  رسمی  نظام 
پروفايل  از  شده  تدوين    ، نام  و صاحب  معتبر  های  از شركت  بهينه كاوی 
اساس  بر  و  بوده  مهارت  استاندارد  دارای  شغل  هر  می شود.  آغاز  مشاغل 
آن، تحليل شکاف شايستگی انجام می گيرد تا خالء مهارت و دانش افراد 
و  نظرسنجی ها  و  مساله  حل  رويکرد  مبنای  بر  هم چنين  شود.  شناسايی 
نيازسنجی های صورت گرفته در راستای تحقق اهداف سازمان، برنامه های 
مباركه سيستم مديريت  تکامل می يابند. شركت فوالد  و  توسعه  آموزشی، 

آموزشی را مطابق با استانداردISO10015  مستقر كرده است. 

توانمندی مدیریت دانش مشتریان )ذی نفعان( به منظور خلق 
ارزش و سرمایه فکری سازمانی

انتظارات  و  نيازها  بر  منطبق  خدمات  و  محصوالت  توليد  آنجاكه  از 
مشتريان الزمه تداوم و پويايي سازمان ها مي باشد، فوالد مباركه در چارچوب 
ارائه  افزايش رضايت مشتريان،  استراتژی  های  استراتژی های خود،  تدوين 
پايدار،  و  مطلوب  كيفيت  موقع،  به  تحويل  مشتريان،  به  مطلوب  خدمات 
را  ارزش  زنجيره  در طول  ارزش افزا  توسعه مشاركت های  و  رقابتی  قيمت 
در سطح شركت به منظور ارزش آفرينی براي مشتريان تدوين كرده است. 
را  خود  تأمين كنندگان  و  مشتريان  مشخص،  رويکردی  اساس  بر  شركت 
شناسايی،  را  آن ها  آينده  و  حال  انتظارات  و  و خواسته ها  كرده  دسته بندی 

پيش بينی و تأمين می  كند. 

برای  ارزش  خلق  منظور  به  سازمانی  دانش  مدیریت 
سهام داران، ذی نفعان سازمان 

برای سهام داران،  كاركنان  ارزش  ارتقای  استراتژی های  مباركه  فوالد 
و جامعه رابه صورت ساالنه در قالب برنامه ريزی شركت و بر اساس مدل 
BSC تدوين می كند. در اين شيوه استراتژی های ارزش برای سهام داران 

از طريق طراحی استرات  ژی ها و برنامه های عملياتی دنبال می شود.
از  ارزش  خلق  در  خود  عملياتی  اقدامات  از  حاصل  اثربخشی  شركت 
سرمايه های دانشی را از طريق سنجه ها و روش های مختلفی اندازه گيری 
هيأت  گزارش های  و  مالی  صورت های  در  آن  انعکاس  طريق  از  و  كرده 
مديره به مجمع نسبت به گزارش دهی آن ها اقدام می كند. هم چنين ارزش 
خلق شده از اين سرمايه ها را از طريق خبرنامه فوالد، وب سايت شركت، 
برون سازمانی  و  درون  ذی نفعان  اطالع  به  و...  فوالد  و  آهن  فصل نامه 

می رساند.
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مقدمه
مورخ  روز چهارشنبه  در    )BPM( کار  و  فرآیندهای کسب  مدیریت  با موضوع  مپنا  تعالی  تور 
96/11/04 در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا با حضور 35 نفر از مدیران و 
کارشناسان این حوزه از شرکت های مختلف و 7 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت مپنا بویلر 

برگزار شد.
این تور تعالی با تالوت قرآن و سرود ملی آغاز گردید و سپس با سخنرانی آقای مهندس سعید 
روحانی ملک، مدیر مهندسی و طرحریزی فرایندها ادامه یافت. در ابتدا به معرفی اجمالی شرکت، 
معرفی تیم، سیستم مدیریت سازمان، بویلر بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه حرارتی مپنا 

و برخی دستاوردهای برجسته این شرکت پرداخته شد.

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

شرکت مهندسی و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا- مپنابويلر

BPM چیست؟
سازی،  مدل  از  است  تركيبی   )BPM( كار  و  فرآيند كسب  مديريت 
اتوماسيون، اجرا، كنترل، اندازه گيری و بهينه سازی جريان های كسب و كار 
برای پشتيبانی از اهداف شركت، سيستم های پشتيبان، كاركنان، مشتريان 

و شركاء در داخل و خارج از مرزهای سازمان  است.
هدف BPM چیست؟

براساس  سازمان  فرايندهای  صحيح  چيدمان   BPM اصلی  هدف 

گيری  اندازه  و  ارزيابی  امکان  ايجاد  با  كه  است  كار  و  كسب  اهداف 
كارايی فرايندها، بستر مناسبی برای بهبود و بهينه سازی مستمر برای 

مديريت فرايند محور فراهم می كند.
: BPM مزایای بکارگیری

 افزايش سرعت كسب و كار	
 بهبود تصميم گيری 	
 تسهيل نظارت، اندازه گيری و پايش فعاليت ها	
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 تخصيص براساس حجم كار	
 اجرای اتوماتيك وظايف تا حد امکان پس از مدل سازی فرايند	
 بهينه سازی و حذف فعاليت های غيرضروری	
 چابکی كسب و كار	

:BPM دستاوردهای مورد انتظار از اجرای
 بهبود شاخص های ميزان بلوغ فرايندی و نسبت تحقق اهداف 	

فرايندهای كليدی
 ايجاد و جاری سازی رويکرد مديريت فرايندها	
 شناسايی زنجيره ارزش و ارتباط فرايندهای سازمان	
 ساختار شکست فرايندها	
 شناسايی اهداف فرايندها	
 	 BPMN II مدل سازی فرايندها با استفده از استاندارد

استفاده  الگو  دو  از   BPM پیاده سازی  مپنا جهت  در شرکت 
شده است :

ABPMP-CBOK- 
ARIS BPM Model -

 
ARIS BPM 
MODEL 

مدیریت فرایندهای کسب و کار :

فاز اول : استراتژی فرایند
در فاز اول شركت مپنا بويلر زنجيره ارزش خود را منطبق بر الگوی 

SAP SOLUTION طرح ريزی كرده است.
سپس فرايندهای سازمان را براساس مدل )APQC )PCF زير طبقه 
بندی كرده و فرايندها را به وسيله ماتريس هايی با استراتژی ها و ساختار 

سازمانی همسو كرده است. 
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فاز دوم : طراحی فرایندهای کسب و کار
در فاز دوم برای آناليز فرايند از تحليل نتايج ارزيابی ها، نتايج ارزيابی 
 ،ERPپياده سازی فرايندی،  شاخص های  مستمر  پايش  فرايندها،  بلوغ 
جلسات عارضه يابی و بهبود مستمر فرايندها، الزامات و قوانين و الگوبرداری 
بعنوان ورودی استفاده شده است و خروجی اين آناليز، مدل سازی فرايندها، 
امکان سنجی  و  فرايندهای هدف  طراحی  فرايندها،  در  بهبود  نقاط  تعريف 

اجرای آن ها بوده است.

فاز سوم : پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار
در فاز سوم برای پياده سازی فرايندهای كسب و كار اقداماتی از قبيل 
تدوين ساختار سازمانی بر مبنای شناسنامه های فرايند، مکانيزه كردن فرايندها، 
ابالغ  فرايندها،  متخصصين  آموزش  مکانيزه،  سيستم های  بهبود  و  اصالح 

فرايندهای مصوب و جاری سازی فرايندهای مذكور صورت گرفته است.

فاز چهارم : کنترل عملکردی فرایندها 

ممیزی فرایندها
مميزی فرايندها مطابق روش اجرايی مميزی داخلی و برنامه مميزی 

صورت می گيرد.
برای محاسبه نفر روز مميزی )A( فرمول زير تعريف شده است:

A = B × C
B : ضريب پيچيدگی فرآيندها 

C :  امتياز عدم انطباق های دوره قبل
B = a × b × c

a  : ضريب تعداد فرايند كليدی
b : ضريب تعداد فرآيندهای زيرمجموعه

c : ضريب تعداد نفرات موثر بر كيفيت
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فرایندهای  عملکرد  مدیریت  برای  موفقیت  بحرانی  عوامل 
سازمان:

1. تمركز توامًا بر روی افراد سازمان و فرايندهای سازمان
2. افراد سازمان كليه فعاليت های فرايند را شناسايی و درک كرده اند 

3. اطمينان از اينکه چگونه فرايندهای سازمان به معيارهای عملکرد عملياتی 
سازمان گره خورده و با آن همسو شده و پرداخت ها با آن مرتبط شده است.

4. اطمينان از اينکه افرادی كه طراحی و تاييد فعاليت های فرايندها را انجام 
می دهند همان كسانی هستند كه فعاليت ها را انجام می دهند.

موجود  وضعيت  به  نسبت  شناخت  و  ديدگاه  يك  سازمان،  افراد  كليه   .5
فرايندهای سازمان دارند.

) Lesson Learned ( درس آموخته ها
موارد زير تحت عنوان درس آموخته های پياده سازی پروژه مطرح شد:

مديريت فرايندهای كسب و كار  و پياده سازی آن با حمايت شخص 
مديرعامل به عنوان حامی فرايند محقق می شود و تعهد مديريت شرط الزم 

برای مديريت اثربخش فرايندهای كسب و كار می باشد.
اصلی  عوامل  از  يکی  فرايند  سازی  جاری  به  فرايندها  مالکين  تعهد   .1

موفقيت BPM در سازمان می باشد.
2. طراحان فرايند بايد شخصيتی ديپلماتيك داشته تا بتوانند با كمترين تنش 

نسبت به تغيير فرايند اقدام كنند.

3. طراحان فرايند می بايست دارای مهارت های روانشناختی و فنون مذاكره 
بوده و بر اصول حل مساله مسلط باشند.

4. با توجه به اينکه پروژه BPM پروژه ای است كه منجر به تغيير شرح كار 
و يا ساختار سازمانی می شود می بايست ابتدا مديريت تغيير صورت پذيرد.

راهکارهای  اجرای  درخواست  كردن  مطرح  از  فرايند  آناليز  زمان  در   .5
پيشنهادی می بايست اجتناب شود. 

6. در گام اول تصوير حال حاضر فرايند )as is( تهيه شود و پس از آن 
بهبودها ثبت و نقشه فرايند هدف )to be( براساس بهبودها تهيه می شود.

7. در ابتدای پروژه BPM ميزان بلوغ سازمان در ارتباط با بلوغ فرايندهای 
آماده  سطوح  تعيين  به  توجهی  قابل  كمك  تا  شود  سنجيده  كار  و  كسب 

سازی و تحليل در سازمان شود.
8. برگزاری كارگاه هايی برای مدل سازی فرايندها با حضور تمامی ذی نفعان 
فرايندها )مجريان، مشتريان، پشتيبانان،آگاهان( بصورتی كه پس از برگزاری 
كارگاه هر يك از ذی نفعان توانايی مدل سازی فرآيندهای مرتبط را داشته باشند.

تحليل  فرايند می تواند جلسات  در  نادر  و  استثناء  نمودن حاالت  9. مطرح 
فرايندها را به بيراهه برده و اصل موضوع فراموش شود.

و  نبايد جلسات تجزيه  فرايند،  بدون حضور ذی نفعان كليدی و خبره   .10
تحليل و طرح ريزی فرايند برگزار شود زيرا سازمان را دچار دوباره كاری و به 

تبع آن افزايش هزينه می كند.
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مقدمه
 تور تعالی با موضوع طراحی و استقرار برنامه جامع  توسعه رهبران )LDP( در شرکت مجتمع 
فوالد خراسان به منظور به اشتراک گذاشتن  تجارب این شرکت با سایر سازمان ها در راستای 
رشد و سرآمدی بخش های مختلف کشور، در تاریخ 11 بهمن ماه سال 1396 با حضور  مدیران 
و کارشناسان از سازمان های مختلف برگزار شد. در این تور شرکت کنندگان با مفاهیم و چگونگی 
پیاده سازی و استقرار نظام توسعه رهبران )LDP(  در شرکت مجتمع فوالد خراسان آشنا شدند. 

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

  )LDP(طراحی و استقرار برنامه جامع  توسعه رهبران
در شرکت مجتمع  فوالد خراسان

شرکت مجتمع فوالد خراسان

رهبران و مديران ارشد سازماني، به عنوان منبعي استراتژيك براي كسب 
مزيت رقابتي به شمار مي آيند. عملکرد كاركنان و سازمان ها در گرو تصميمات و 
عملکرد رهبران و مديران عالي مي باشد. بنابراين شناسايي افرادي كه از پتانسيل 
الزم براي احراز پست هاي باالي سازماني برخوردارند، به عنوان چالشي براي 
سازمان ها در آمده است. در راستاي ارتقاي سطح عملکرد، نياز به طراحي سيستم 
توسعه رهبران بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود. پيتر دراكر در باره اهميت 
اين موضوع عنوان می كند كه، رهبران به دنيا نمی آيند بلکه ساختــه مي شوند و 
بايد در ساز مان ها يك روش سيستماتيك وجود داشته باشد كه بتوانيم استعدادها 

و مهارت هاي موردنياز آينده را توسعه و پرورش دهيم.
پروژه برنامه جامع توسعه رهبران فوالد خراسان به عنوان يکی از پروژه 
های بهبود سازمانی منتج از خودارزيابی و ارزيابی جايزه ملّی تعالی سازمانی 
 )RADAR(در سال 1393 تعريف و در سال 1394 براساس منطق رادار

اجرايی شد.

گام اول : بررسی ادبیات موضوع و شناسایی مدل های مرجع:
در اين مرحله از پروژه با بررسی 53 منبع مختلف در حوزه شايستگی 
از  پس  كه  شناسايی شد  اول  گام  در  شايستگی  تعداد 395  رهبری  های 
تركيب و دسته بندی آن ها در نهايت ليست شايستگی های شناسايی شده 

به تعداد 50 مورد رسيد.
گام دوم : برگزاری جلسات مصاحبه با مدیران و مسئولین و 

عناصر کلیدی:
در اين مرحله از پروژه برای شناسايی شايستگی ها با تعداد 19 نفر از 

خبرگان شركت، مصاحبه های نيمه ساختار يافته انجام شد.
گام سوم : شناسایی و اعتباریابی شایستگی ها

در اين مرحله و پس از جمع بندی شايستگی های احصاء شده از ادبيات 
موضوع و مدل های مرجع و همچنين مصاحبه های انجام شده، تعداد 65 
شايستگی برای اولويت بندی نهايی شناسايی و در اختيار گروه خبرگان قرار 
گرفت. پس ازجمع بندي نتايج حاصل از مراحل قبل فهرستی مشتمل بر 
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30  شايستگی پيشنهاد شد كه در سه محور: رهبری خود، رهبری ديگران 
و رهبری سازمان طبقه بندي شد. 

 تدوين مدل شايستگی رهبری مديران شركت مجتمع فوالد خراسان
در خصوص موضوعاتی  ديدگاه های جديد  و  مباحث  ارائه  به  توجه  با 
جهانی  سازمانی،  ساختارهاي  شدن  مسطح  رقابتی،  محيط  پويايی  نظير 
و  شايسته  مديران  به  سازمان ها  نياز  ديگر،  مواردي  و  سازمان ها  شدن 
شايستگی"  "رويکرد  است.  آشکارشده  پيش  از  بيش  جديد  رويکردهاي 
تفکري  به عنوان  كه  است  رويکردهايی  مهم ترين  و  جديدترين  از  يکی 
پذير  انعطاف  به منظور  شد.  مطرح  تغييرات  اين  با  رويارويی  براي  مؤثر 
شدن تجارت، كارفرمايان الزم ديده اند كه منابع انسانی را انعطاف پذيرتر 
محوري  شايستگی هاي  سوي  به  گرايش  موجب  خود  اين  كه  سازند، 
با  كه  است  شايستگی هايی  از  مجموعه اي  شايستگی  مدل  است.  شده 
خاص  كار  محيط  يك  در  آميز  موفقيت  عملکرد  براي  پتانسيلی  يکديگر، 
براي  مركزي  نقطه  يك  به عنوان  شايستگی  مدلسازي  می كند.  تعريف  را 
برنامه ريزي، سازماندهی، يکپارچگی، بهبود سيستم مديريت منابع انسانی، 
ارزيابی و انتخاب، ترفيع، آموزش وتوسعه افراد، مديريت عملکرد، جذب و 
 استخدام، جانشين پروري و توسعه و برنامه ريزي مسير شغلی دارد.  اين 
مدل ها به طور خاص آنچه  را كه براي آموزش و توسعه يك نيروي كار با 
استعداد و ماهر ضروري است بيان می كنند. با توجه به اهميت اين موضوع 
و نقش مديران برجسته در كسب سود و موفقيت سازمان ها،  تدوين مدل 
تحقق  برای  خراسان،  فوالد  مجتمع  شركت  در  رهبری  شايستگی های 
چشم انداز، انجام رسالت و ماموريت آن شركت از اهميت خاصی برخوردار 

است.

  شکل 1-1: الگوی شایستگی های رهبری مدیران فوالد خراسان

گام چهارم: شناسایی رویکردهای توسعه شایستگی ها
همچنين  و  موضوع  ادبيات  بررسی  از  حاصل  رويکردهای  براساس 
فوالد  رهبران  توسعه  رويکردهای  المللی  بين  و  ملّی  توسعه ای  الگوهای 
خراسان با نظر خبرگان سازمانی اولويت بندی و در پنج طبقه به شرح زير 

تدوين شد:
                                                     

گام پنجم: ارزیابی مدیران با مدل شایستگی های رهبران
يکی از رويکردهايی كه در دهه هاي اخير در دنياي مديريت عرضه 

جدول 2-1: رویکردهای توسعه ای رهبران فوالد خراسان
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شده، توجه به مفهوم شايستگی و نظام ارزيابی شايستگی هاي سازمان است، 
بازخورد به افراد كمك می كند تا ادراک خود را در مورد محيط كاريشان، با 
ادراک ارزيابی كنندگان مقايسه كنند. اين ارزيابی كنندگان می توانند همکاران، 
زيردستان و  مديران باشد. به طوركلی بازخورد 360 درجه يا بازخورد چند 
ارزيابی عملکرد  استفاده در شركت فوالد خراسان، يك روش  منبعی مورد 
از سرپرستان، همکاران، زيردستان  بر داده هاي جمع آوري شده  است كه 
و خود ارزيابی تکيه دارد. بازخورد 360 درجه يك روش مناسب در زمينه 
كاملی  فرايند، سيکل  اين  است.  توسعه  مديريت  و  رهبري  كيفيت  توسعه 
است كه خالصه بازخوردي از همه افراد سرپرستان، زيردستان ، همکاران 
و ارزيابی خود فرد در مورد جنبه هاي مختلف سبك رهبري و مديريت و 

عملکردشان ارائه می كند. 
چرخه توسعه شایستگی رهبران:

چرخه توسعه شايستگی رهبران  برمبنای ارزيابی شايستگی مديران متناسب 
با اطالعات حاصل از كارنامه ارزيابی هر فرد و استخراج نقاط قوت و زمينه 
طبقات  در  شده  شناسايی  رويکردهای  اساس   بر  آنان   بهبود  قابل  های 
آن  به شرح  و   استخراج  شايستگی  توسعه  الگوی  و  مختلف جدول 1-2 

استفاده می شود.
قابل ذكر است در اجرای اين پروژه در سال های 1394 و 1396 واحد 
تضمين كيفيت و تعالی سازمانی در حوزه معاونت برنامه ريزی و فناوری و 
امور اداری و واحد توسعه منابع انسانی در حوزه  معاونت منابع انسانی و امور 

اجتماعی مجتمع فوالد خراسان نقش اساسی داشته اند.
در اين تور ، سوابق و تاريخچه تعالی در شركت فوالد خراسان توسط 
جناب آقای خواجويی رئيس تضمين كيفيت و تعالی سازمانی و  مدل برنامه 
ريزی استراتژيك فوالد خراسان با رويکرد تلفيقی BSC – ديويد توسط 
آقای رضايی سرپرست برنامه ريزی و مطالعات راهبردی و نحوه استقرار پروژه  
LDP در شركت فوالد خراسان  توسط آقای بهرامی، مدير امور اداری و 
توسعه منابع انسانی ارئه شد. همچنين آقای فروندی، رئيس آموزش، توسعه 
و تحقيقات منابع انسانی، برنامه های توسعه رهبران فوالد خراسان و ارتباط 

آن به كارنامه توسعه فردی رهبران را ارائه كردند.
از  بازديد  و   پاسخ  و  پرسش  تعالی  تور  اين  های  برنامه  ديگر  از    
ويژگی های  از  بود.  اجرا  درحال  توسعه  های  و طرح  توليد شركت  خطوط 
اين بازديد، برخورداری حاضرين از گوشی های ويژه Tour Leader بود 
كه در كيفيت شنود توضيحات معرفی خطوط توليد توسط آقای صابر، مدير 

برنامه ريزی راهبردی و پژوهش اين شركت بسيار موثر بود.
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آموزش و تبادل تجربيات تعالی سازمانی
 به روايت تصوير

کارگاه آموزشی سطح 2 تعالی سازمانی کارگاه آموزشی سطح 1 تعالی سازمانی

همایش فصلی- مسئولیت پذیری اجتماعی

همایش فصلی- رابطه رهبری و برندینگ

همایش فصلی- نقش مدیریت خدمات
 در موفقیت کسب و کار

کارگاه آموزشی سطح 3 تعالی سازمانی
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آموزش و تبادل تجربيات تعالی سازمانی
 به روايت تصوير

تور تعالی در شرکت مهندسی 
و ساخت توربین مپنا-توگا

همایش فصلی- نوآوری در مدل های کسب و کار

تور تعالی در شرکت ایساکو

تور تعالی در شرکت فوالد مبارکه اصفهان تور تعالی در شرکت مهندسی و ساخت 
پرده توربین مپنا- پرتو

تور تعالی در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل 
مپنا )مکو(
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آموزش و تبادل تجربيات تعالی سازمانی
 به روايت تصوير

تور تعالی در شرکت  فوالد خراسان تور تعالی در شرکت مپنا بویلر
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توسعه
 تعالی سازمانی
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گزارش توسعه تعالی سازمانی

جایزه ملّی تعالی سازمانی از نگاه صاحب نظران
 ومدیران شرکت های سرآمد ایرانی

مقاله
رهبری با دور اندیشی ، الهام بخشی و درستی- مهندس عابدین اسماعیل پور
ارزش افزایی برای مشتریان- دکتر علی تقی زاده هرات
یادگیری،بهبود و نوآوری- مهندس مرتضی اخوان خرازی
اهمیت شفافیت و پاسخگویی در سرآمدی بنگاه ها- مهندس مرتضی روغنی
موفقیت از طریق سرمایه های انسانی-دکتر عبدالرضا حافظی
پایبندی به مسئولیت های اجتماعی- دکتر احمد اثنی عشری
مثلث ارزیابی مدل کسب و کار- دکتر فرید خوش الحان
نقش مدیریت راهبرد  فناوري در شیوه هاي نوین مدیریت نگهداري دارایی ها-

مهندس هوشنگ رستمیان 
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 علیرضا مالحسنی، کارشناس پروژه های توسعه تعالي سازماني 

پروژه های 
توسعه تعالی سازمانی

به روزآوری الگوی تعالی سازمانی 
به روزآوری و توسعه مفاهیم تعالی سازمانی با امید توسعه ظرفیت مدیریت 
سازمان ها یا ارتقاء توان رقابت پذری بنگاه ها،یکی از رسالت های مهم مرکز 

تعالی سازمانی است.
در سال 1396، ویرایش جدیدی از الگوی تعالی سازمانی تدوین و منتشر 
شد. این الگو با در نظر گرفتن اسناد باالدستی کشور، نظر و پیشنهاد های ارکان، 
ارزیابان و سازمان های متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی و ویرایش های قبل 

الگوی تعالی سازمانی و مدل های معتبر بین المللی و ملّی تدوین شده است.
در این ویرایش، سیاست های زیر مد نظر بوده است.

باالدستی و مقتضیات فضای کسب و کار کشور در  اسناد  به   توجه 
تدوین ارزش ها، مفاهیم بنیادین

 حفظ چارچوب 9 معیار و 32 زیر معیاری تعالی سازمانی و بازنویسی 
نکات راهنما

 به کارگیری الگوهای بخشی و مدل های مرجع ملّی و بین المللی در 
بازنویسی زیر معیارها

 شفاف نویسی، روان نویسی و ساده نویسی در متن زیر معیارها و نکات 
راهنما

به روزآوری مستندات،اطالع رسانی و بازآموزی ارزیابان
با توجه به بازنگری در الگوی تعالی سازمانی در سال 1396 و ویرایش 
جدید کتاب الگوی تعالی سازمانی،کتابچه ارزیابی، راهنمای متقاضیان منتشر 

شد. همچنین بروشور های مفاهیم تعالی سازمانی، فایل های افتتاحیه - اختتامیه 
ارزیابی و فایل های امتیازدهی و محتوای سایت جایزه ملّی نیز به روز شد. 

همچنین این مرکز، بهره گیری منظم از کانا ل ها و شبکه های اجتماعی 
برای توسعه مفاهیم تعالی و اطالع رسانی از فعالیت های صورت گرفته در این 

مرکز را در فهرست فعالیت های خود قرار داد.
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مهندس محمد کشانی
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

امروزه سازمان ها در فضای متالطم حاکم بر محیط رقابتی 
نیازمند  خود  اهداف  به  رسیدن  و  موفقیت  برای  کار  و  کسب 
به کارگیری  به منظور  جامع  و  سیستمی  نگرشی  از  برخورداری 
از  حداکثری  استفاده  هدف  با  خود  قابلیت های  و  منابع  اثربخش 
فرصت ها  و به حداقل رساندن آثار تهدیدات محیطی بر تداوم و 

پایداری کسب و کار خود می باشند.
تحقق  و  موفقیت  برای  اقتصادی  بنگاه های  و  سازمان ها 
اهدافشان نیازمند چارچوبی جامع و اصولی برای هدایت و رهبری 

و تحقق پیشرفت و تعالی می باشند.
سازمان های متعالی با توسعه سرمایه های انسانی، سرمایه های 
سازمانی و سرمایه های اطالعاتی به عنوان زیربنای رشد و یادگیری 
و الزمه اجرای صحیح و دقیق فرایندها ، زمینه برآورده ساختن 
نیازها و انتظارات ذی نفعان کلیدی و ارزش آفریني مداوم و تحقق 

اهداف و مقاصد استراتژیک را فراهم می کنند .
الگوی تعالی سازمانی چارچوبی یکپارچه و کامل برای ارزیابی 
و درک جامعی از وضعیت سازمان ها ارائه داده که استفاده درست از 
این مدل نه تنها نقاط قوت و قابلیت های مهم سازمان را مشخص 
می کند بلکه فرصت های بهبود و تقویت همسویی تمامی عوامل 
سازمان را شناسایی و گام های مهمی را در مسیر حرکت به سمت 

تعالی پیش روی سازمان ها روشن می کند.
بنیادین  ارزش های  صحیح  درک  با  متعالی  سازمان های 
از  ای  مجموعه  سازی  جاری  و  سازمانی  تعالی  الگوی  بر  حاکم 
رویکردهای پشتیبان زمینه نهادینه نمودن این ارزش ها را به عنوان 
توسعه  و  فرایند تحول  راهبری  برای  اثربخش  و  مناسب  بستری 

پایدار به کارمی گیرند. 
شرکت فوالد خوزستان بیش از یک دهه است که با استفاده 

از این الگو مسیر تعالی را طی کرده و هر ساله با تمرکز بر چالش 
بهبود،  پروژه های  و  استراتژیک  اقدامات  اجرای  و  رو  پیش  های 
اهداف استراتژیک خود را همسو با چشم انداز ترسیم شده  محقق 

نموده اند.   
و  خدماتی  و  تولیدی  اقتصادی  های  بنگاه  تمامی  چنانچه 
همچنین سازمان ها و دستگاه های اجرایی شناختی صحیح و جامع 
نسبت به مفاهیم و اجزاء مدل تعالی سازمانی داشته باشند و اقدام 
به استقرار نظام تعالی در ساختار مدیریتی خود نمایند ، زمینه ارتقاء 
سند  در  کالن  برنامه های  استقرار  و  اهداف  تحقق  و  بهره وری 

چشم انداز 1404 کشور فراهم خواهد شد.

دکتر مجيد بهمني
مدیر عامل و عضو هيات مدیره 

شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا 
)توگا(

عصر حاضر عصر تغییرات، دانایي، درک نیازها و انتظارات 
تعامل  است.  فرصت ها  از  استفاده  و  شناسایي  عصر  و  مشتریان 
توسعه  همچنین  و  سرمایه ها  یکپارچگي  و  ذي نفعان  با  سازنده 
خالقیت، نوآوري و ارتقاي بهره وري در این زمان بسیار اهمیت 
آنچه  دارند.  فشرده اي  رقابت  تعالي  مسیر  در  سازمان ها  دارد. 
نقش  آن  در  که  آینده اي  زیباست.  آینده اي  الهام بخش  مي بینیم 
افراد، فرآیندها و سازمان هایي که مسیر تعالي را آگاهانه و با تمام 
توان مي پیمایند، هر روز بیشتر و اثر گذارتر مي شود. آینده اي که 
بازتاب تمام نماي عملکرد امروز ماست و ما را ملزم به پاسخگویي 

در برابر ذي نفعان مي سازد. 
و  سازمان  بردن  پیش  براي  که  متعهدیم  توگا  رهبران  ما 
متعالي ساختن آن از هیچ تالشي فروگذار نکرده و ضمن حفظ 
و  مسیر  بهترین  تدوین  با  اخالقي،  اصول  و  ارزش ها  ارتقاي  و 

استراتژي ها در مسیر تعالي گام برداریم.

 دکتر علی اصغر پورمند 
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه 

معادن و صنایع معدنی خاورميانه 

فرایندی که جایزه ملّی تعالی سازمانی طی 
می کند، بر اساس مدل مناسب، تلفیقی و اصالح شده ای است که 
مبنای این جایزه قرار گرفته است. این مدل، جامع و در برگیرنده 

تمام عوامل موثر در تعالی و سرآمدی یک سازمان است.
ملّی خود و حمایت وزارت  بعد  با  ملّی تعالی سازمانی  جایزه 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت صنعتی و همت و عالقه 
متخصصین دانا و حرفه ای، توانسته در میان جوایز متعدد، اعتماد 
ایجاد کرده و محک و اعتبار خود را حفظ کند.مدل تعالی، با نگاهی 
جامع، به ما کمک می کند تا با تحلیل نقاط قوت و زمینه های قابل 
به  ارزیابی و خودارزیابی حاصل می شود  فرایند  از  بهبود خود که 
صورت هدفمند برای رشد و سوآوری میدکو برنامه ریزی نماییم. 

روند هشت سال به کارگیری این مدل نیز دلیل بر این مدعا  است.
بر اساس اهداف و ماموریت های تدوین شده قرار گرفتن در 
مسیر تعالی، ضمن ارتقاء منافع ذی نفعان و کسب جایگاه و قدرت 
رقابتی داخلی و مدل شدن در بخش معدن و صنایع معدنی، سبب 
ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی، مدیریت، سهم در تولید ناخالص 

داخلی برای ما خواهد شد. 
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دکتر محمد رضا ظهير امامی 
مدیر عامل شرکت توليدی صنعتی فراسان

 
مروج  و  کاتالیزور  عنوان  به  تعالی سازمانی  ملّی  نقش جایزه 
و  توسعه  در  کننده  تسریع  و  کیفی  نقشی  سازمان  تعالی  فرهنگ 
منطق   بر  تعالی  مدل  بودن  استوار  هاست  سازمان  بهره ورسازی 
رادار، رشد و پویایی هدفمند سازمان ها را به دنبال دارد. قرار گرفتن 
سازمان ها در معرض داوری و ارزیابی های دقیق ارزیابان خبره ای که 
خود یا حامل کوله باری از تجربه سازمانی، یا دانش آکادمیک یا تلفیقی 
از هر دو می باشند یادگیری در سطح کالن و رهبری سازمان ها را 
تسریع می نمایند و این همه در خدمت توسعه سازمنِد سازمان ها در 
راستای توجه به مسئولیت های اجتماعی، نتیجه گرایی، ارزش افزایی 
برای مشتریان ، توسعه شایستگی ها و در نتیجه خلق آینده پایدار 

می باشد.
مدل تعالی، مدلی شناخته شده است ، که در این سازمان  به 
عنوان مدل سرآمدی و همه جانبه نگر و مهمتر از آن به عنوان 
فرهنگ تعالی نهادینه شده است لذا توانسته است رقابت های مثبتی 
در جهت تعالی ، ارتقاء سطح مسئولیت پذیری اجتماعی ، تمرکز بر 
قابلیت ها و بهره وری کارکنان ، رهبری استراتژی محور و موثر 
سازمان ها ، مشتری محوری و در عین حال توجه به نیازهای همه 

ذینفعان سازمان ایجاد نماید
همانطور که اشاره شد مدل یاد شده به عنوان مدلی استراتژی 
محور ضمن کمک به چابکی سازمان ، شرکت ها را در دستیابی به 

رشد متوازن در همه ی محورهای مورد نیاز یاری می نماید.
متوقف  فراسان :  شرکت  برای   ، این ها  همه  بر  افزون 
و  حد  تعالی  برای  ما  دارد  اهمیت  رفتن  پیش  به  هم  باز  نشدن، 
مرزی نمی شناسیم ، پویاتر نگاه داشتن سازمان ، چابک تر شدن در 
پاسخگویی به نیازهای مشتریان ، بیدار ماندن و به خواب نرفتن 
سازمان ، تسلیم نشدن به عادت های مزاحم و باز دارنده دیده شدن 
و باز هم دیده شدن و ارزیابی شدن از دیدگاهی متفاوت برایمان 
و  چابکی  با  توام  و  فعال  بقای  ما همواره  است.  بوده  مهم  بسیار 
پویایی را مورد توجه قرار داده ایم و ترجمه الزامات مدل تعالی به 
کار روزانه افراد ، یکی از ابزارهای مهمی است که در این زمینه ما 

را یاری کرده است .

مهندس علیرضا وفا
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس

برای نمونه از جالش های مهم در مدیریت بنگاه های اقتصادی 
کشور می توان به  تعداد زیاد رقباي بین المللي و مزیت رقابتی باالی 
آن ها، عدم استراتژي مشخص در حوزه صنایع پایین دست، عدم 
در  ایران  عضویت  عدم  مرتبط،  سازمان هاي  و  دستگاه ها  تعامل 
سازمان تجارت جهاني، دخالت هاي غیرفني و مکرر در ساز و کار 
بازار، تمرکز حمایت ها و برنامه ها بر صحه گذاري به جاي توسعه 
ایران و عدم  اقتصاد  بودن 80 درصد  ظرفیت هاي موجود، دولتي 
معظم  مقام  فرمایشات  و  قوانین  توسعه ایي،  برنامه هاي  به  توجه 
رهبري اشاره کرد. عماًل با رفع موانع، عوامل عمده بسترهاي حضور 

در بازارهاي داخلي و خارجي فراهم مي شود.
 در این ارتباط و با توجه به ماموریت و چشم انداز شرکت ها 
برنامه ریزي مدیریت استراتژیک در شرکت، حرکت در  و استقرار 
متوازن  موجب  سازمانی،  تعالی  الگوی  به کارگیري  و  تعالي  مسیر 
شدن حرکت در مسیر تعالي مي شود قطعاً بدون حرکت در مسیر 
تعالي، عدم رصد نمودن ضعف ها،  قوت ها، فرصت ها و تهدیدها، 
سازمان به صورت انفعالي - اقتضایي و غیر فرایندي اقداماتي انجام 
خواهد داد که می تواند موجب از دست دادن موقعیت فعلی خود شود. 
عطف به الگوی تعالي سازمانی، شرکت ها مي توانند به صورت نظامند 
Value Gap نسبت به شرکت هاي تراز جهاني را مشخص کنند 
تقویت  راستاي  در  نظامند  به شکل  بهبود  پروژه هاي  تعریف  با  و 

زمینه هاي قابل بهبود و رفع نیازمندي های خود اقدام نمایند.
قبل از استفاده از الگوي تعالي سازماني به دلیل ماهیت تولیدي و 
فني شرکت هاي نفت و گاز ناخواسته برخي از حوزه هاي غیر تولیدي 
کم ارزش جلوه داده مي شد و به دلیل نقش حیاتي تولید ، پروژه هاي 
تولید در اولویت بیشتری قرار می گرفت ولی توجه به الگوی تعالی 
و  متوازن سازمان  توسعه  به  منجر  آن  بنیادین  مفاهیم  و  سازمانی 
تقویت جنبه هاي داراي نقاط ضعف مانند مدیریت دانش، مدیریت 

شرکا، تکنولوژي، آینده پایدار و ... در این شرکت  شده است.
 با توجه به نگاه متوازن جایزه ملي تعالي سازماني پیشنهاد 
مي شود شرکت هاي مادر تخصصي و هلدینگ ها نسبت به تجمیع 
برخي از این جوایز اقدام کنند و در جایگاه کیفي و نه کمي به این 
جوایز نگریسته شود. پیشنهاد این شرکت حذف چند جایزه متفرقه و 

ادغام در جایزه فراگیرتر نظیر جایزه ملّي تعالي است.
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دکتر حسین نجاری
تامین  مدیر عامل شرکت طراحي مهندسي و 

قطعات ایران خودرو ) ساپکو (

خودرو  ایران  قطعات  تأمین  و  مهندسي  طراحي  شرکت 
)ساپکو( از ابتداي تاسیس تاکنون همواره بر بهبود مستمر فرایندها 
به گونه ای  کرده  تاکید  سازمان  چشم انداز  و  ماموریت  راستاي  در 
که جزء اولین سازمان هاي استقرار دهنده نظام پیشنهادها، 5S و 
 TQM بهبود بهره وری مبتنی بر رویکرد مدیریت کیفیت جامع
بوده است. این شرکت از سال 1382 همزمان با شروع جایزه ملّی 
آخرین  و  داشته  فرایند حضور  این  در  تعالی سازمانی  و  بهره وری 
دستاورد حاصل از آن، کسب تندیس بلورین در سال 1395 مي باشد. 
قطعات  تامین  رشد،  مسیر  این  در  ساپکو  دستاوردهاي  مهم ترین 
در  دستگاه  هزار   700 به   92 سال  در  خودرو  دستگاه  هزار   350
سال 96، مدیریت یکپارچه قیمت، کیفیت و تحویل به موقع قطعات 
تأمین  ارزیابي  نهادینه سازي نظام هاي  و مجموعه ها و همچنین 
کنندگان و همسویي آن ها با ساپکو مي باشد. شایان ذکر است از 
مزایا و منافع حاصل از حضور در فرایند جایزه ملّی تعالی سازمانی و 
پیاده سازی الگوی تعالی سازمانی مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

جهانی  چارچوب  اساس  بر  سازمان  موفقیت  میزان  ارزیابي   
مدیریتی 

 بهبود مستمر سازمان با شناخت زمینه های قابل بهبود سازمان 
برگرفته از گزارش هاي بازخورد 

بخش های  در  متوازن سازی  و  مطلوب  نتایج  به  دستیابی   
گوناگون سازمان 

 لذا مهم ترین توصیه  به سازمان ها و شرکت هایی که در آغاز 
ورود به فرایند جایزه ملّی تعالی سازمانی هستند، همانا بهره گیري 
به  پایبندي  سازمانی،   توسعه  الگوی  یک  عنوان  به  مدل  این  از 
مفاهیم بنیادین به عنوان ارزش های سازماني،  نهادینه سازي منطق 
تجارب  از  الگوبرداری  رویکردها،  کلیه  در   RADAR ارزیابي 
و  مستمر  اجراي  نهایتًا  و  بین المللی  و  داخلی  برتر  سازمان های 
اثربخش فرایند خودارزیابي و تعریف پروژه ها و برنامه های بهبود 

مي باشد.
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مهندس سید مسعود همایونفر 
عضو کمیته علمی و داوری 

جایزه ملّی تعالی سازمانی

 سنجش میزان اثربخشی و بکارگیری سیستم های مدیریتی 
در سازمان ها کار سختی است لذا در اقتصادی که با یک محیط 
کامل و جدی رقابتی رو به رو نیست چگونه می توان به کیفیت 

مدیریت در سازمان ها پرداخت؟
محیط کسب و کار و فضای عمومی اقتصاد کشورها قطعًا در کسب 
موفقیت بنگاه ها مؤثرند، یکی از چالش های عمدۀ بنگاه های اقتصادی در 
و  کسب  حوزۀ  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  از  ناشی  پیچیدگی های  ایران، 
منابع  از  اعّم  منابع،  از  مؤثر  و  مفید  بهره برداری  میزان  در  که  است  کار 
فیزیکی و دارایی ها و نیز منابع ا نسانی تاثیر گذار است. اّما همه عوامل 
بنگاه ها، در عوامل محیطی خالصه نمی شود، در همین  موثر در موفقیت 
فضای کسب و کار که بسیاری از شرکت ها را با مشکالت متعددی مواجه 
روند  با  که  دارند  وجود  هم  موفق  سازمان های  و  است، شرکت ها  ساخته 
مثبت و رو به رشدی فّعالیت می کنند و توانسته اند اهداف خود را محقق 
بنگاه ها، توجه به عوامل  از مهم ترین موضوعات در مدیریت  سازند. یکی 
درونی است. پرداختن به نظام های مدیریتی می تواند بسیاری از معضالت 
را مرتفع سازد و استفاده بهینه از منابع را میسر کرده و بهره وری را ارتقاء 
بخشد. در نظام های نوین مدیریتی، تعریف شاخص های اثربخشی و کارایی 
موفقیت  میزان  می توان  آنها  اندازه گیری  و  تعریف  با  و  است  امکان پذیر 
مدیران سازمان در بهره برداری بهینه از منابع و تحقق اهداف استراتژیک 

سازمان را اندازه گیری کرد و آن ها را بهبود بخشید.
 اهداف اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی به سازمان ها چه بوده 

است؟
قبل از آنکه جایزۀ ملّی تعالی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد باید به 
مدل تعالی سازمانی پرداخت. آنچه که بیش از جایزه اهمّیت دارد، معرفی مدل 
تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای مدیریت بر سازمان است. بسیاری 
از مدیران و رهبران سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که باید از شیوه های 
نوین در مدیریت بر سازمان خود استفاده کنند اّما نمی دانند که چگونه باید 
اینکار را انجام دهند. اّولین هدفی را که ما دنبال می کردیم این بود که بتوانیم 
چارچوبی را در اختیار مدیران سازمان های ایرانی قرار دهیم که به کمک آن 
بتوانند بر تمامی زوایای سازمان خود مدیریت کنند. اینکه یک رهبر سازمان 
چگونه باید عمل کند و ویژگی های یک رهبر سازمان متعالی چیست، چگونه 
باید استراتژی های سازمان را تبیین کرد، چگونه باید بر کارکنان به عنوان 
سرمایه های سازمان مدیریت کرد، منابع را چگونه باید مورد استفاده قرار داد 
و اصواًل مدیریت فرایندهای سازمان چگونه باید باشد، اینها از جمله مواردی 

است که اّولین هدف و اصلی ترین آن ها را مورد توجه قرار می دهد.
و  سالم  رقابتی  فضای  یک  تا  داشته ایم  تالش  ملّی  جایزۀ  تعریف  با 
هدفمند ایجاد کنیم تا سازمان ها به استقرار مدل تعالی تشویق شوند و بهترین 
سازمان ها، شناخته شده و مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند و تجارب موفق آن ها 

در اختیار دیگران قرار گیرد.

آیا جایزه ملّی تعالی سازمانی مورد پذیرش سازمان ها قرارگرفته 
است؟

این موضوع را باید تفکیک کرد. بسیاری از سازمان ها هستند که مدل 
تعالی سازمانی را شناخته اند و از آن برای مدیریت بر سازمان خود استفاده 
می کنند و نه تنها به عنوان یک چارچوب مدیریتی، بلکه به عنوان یک پلتفرمی 
برای تعریف، استقرار و اجرای تمامی نظام ها و سیستم های خود بهره می برند، 
تعداد این سازمان ها بسیار زیاد است و شاید طی این پانزده سال حتی یک 
بار هم در جایزه ملّی شرکت نکرده باشند که البته این خود موفقّیت بزرگی 
است و همانطور که در پرسش قبلی مطرح کردم، یکی از اهداف اصلی یا شاید 

مهم ترین هدف از اجرای برنامه تعالی سازمانی را تشکیل می دهد.
گروه بعدی از سازمان ها، آن هایی هستندکه مدل تعالی سازمانی را مستقر 
کرده اند و خود ارزیابی را در درون سازمان خود نهادینه کرده اند و برای انجام 
یک ارزیابی بیرونی در برنامۀ جایزۀ ملّی شرکت می کنند تا میزان موفقّیت خود 
را از دیدگاه ارزیابان بیرونی محک بزنند. تعداد این شرکت ها هم در مقایسه 
با سایر جوایز، اعم از ایرانی و خارج از ایران، تعداد قابل توجهی است و نشان 
دهندۀ موفقّیت این برنامه در جذب سازمان های موفق ایرانی است. به این 
ترتیب می توان ادعا کرد که در هر دو جنبه، برنامه تعالی سازمانی به موفقیت 

نسبی دست یافته و مورد استقبال سازمان های ایرانی قرار گرفته است.
با گذشت چهارده سال از برگزاری جایزه ملّی تعالی چه نقاط 

قوت و فرصت هایی رادر صنایع کشور مشاهده می کنید؟
ارزیابی هایی که طی این سال ها انجام شده است، بسیاری از چالش هایی 
را که سازمان های ایرانی با آن مواجه هستند را بخوبی نشان می دهد. به عنوان 
مثال تغییرات و تحوالتی که بطور دوره ای در فضای کسب و کار کشورمان 
رخ می دهد، تاثیرات آشکار و بعضاً مخربی را بر اقتصاد بنگاه ها از خود بجا 
می گذارد که آثار آن را تا سال ها بعد می توان در عملکرد سازمان ها شاهد بود. 
مثاًل نوسانات شدید نرخ ارز، موقعیت دیپلماتیک کشورمان در مواجهه با سایر 
کشورها، نرخ تورم، تحریم ها، حضور افسار گسیخته رقبای خارجی در بازار 
داخلی، وضع مقررات دست و پا گیر و تغییرات مداوم و ناهمگون در قوانین و 
مقررات و نقش آفرینی نظام بانکی در مناسبات مالی و ارئه تسهیالت مالی از 
جمله مهم ترین موضوعاتی است که ارزیابی های انجام شده تاثیرات مستقیم 
و غیرمستقیم آن ها را بر عملکرد بنگاه ها بخوبی نشان می دهند. این ارزیابی ها 
می توانند به تحلیل گران، تصمیم سازان و تصمیم گیران در تدوین و اجرای 
برنامه های مناسب در سطح ملّی کمک کنند. از سویی دیگر این ارزیابی ها، 
حاکی از تالش، تعهد و التزام بسیاری از رهبران سازمان ها است که علی رغم 
وجود انبوهی از مشکالت و چالش های سنگین، توانسته اند سازمان خود را 

بخوبی در جهت تحقق اهداف راهبردی هدایت کنند.
برای توسعه الگوی تعالی سازمانی چه مواردی را الزامی می دانید؟

پرسش شما را در باب توسعه از دو دیدگاه باید مورد توجه قرار داد. ابتدا 
توسعه در مدل تعالی سازمانی که همان طور که قباًل عرض کردم به عنوان 
یک چارچوب مدیریتی باید بطور مداوم متناسب با شرایط اقتضایی بنگاه های 
کشور و هم سو با تحوالتی که در علم مدیریت در جهان اتفاق می افتد، مورد 
بازنگری قرار گیرد تا بتواند نیازهای مشتریان خود را که همان جامعۀ مدیریتی 
کشورمان است، را تأمین کند. این امر طی سال های گذشته بطور دوره ای مورد 
توجه قرار گرفته و ویرایش های متعددی از مدل تاکنون ارائه شده است، به 
عنوان مثال می توان از ویرایش سالمت که گویشی از مدل برای سازمان های 
حوزۀ سالمت و بیمارستان ها و مراکز درمانی است، و ویرایش شرکت های 
کوچک و متوسط، ویرایش هایی که در سال های 89، 91، 93 و ویرایش اخیر 
تحت عنوان ویرایش 96 نام برد. ویرایش های دیگری هم در شیوۀ ارزیابی 

داشته ایم که مهم ترین آن روش 94+ در ارزیابی سطح تقدیرنامه است. 
توسعه در دیدگاه دوم، باید به حوزۀ استقرار مدل و دامنۀ اجرای آن توجه 
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داشته باشد. در این دیدگاه باید برنامه ریزی الزم برای معرفی مدل در سطح 
وسیع تر و کمک به سازمان ها برای استقرار آن و انجام ارزیابی تخصصی در 
بخش های مختلف اقتصادی و حوزه های متنوع کسب و کار صورت پذیرد که 

البته مستلزم برنامه ریزی وسیع و گسترده ای است.
اجرای جایزه ملّی تعالی  سازمانی در سطح کالن با چه مشکالتی 

مواجه است؟
جایزۀ ملّی تعالی سازمانی برای تحقق اهداف خود که در پرسش های قبلی 
به آن ها پرداختیم، در وهلۀ اول باید بتواند استقالل خود را حفظ کند و به عنوان 
یک نهاد حرفه ای، تخصصی و مستقل عمل نماید. ماهّیت چنین برنامه هایی 
ایجاب می کند که در مسیر اجرای فعالیت های خود با فشارهای بیرونی در اشکال 
مختلف آن مواجه شوند، در چنین مواردی است که این نهاد باید بتواند استقالل 
خود را حفظ کند و تحت تأثیر فشارهای مختلف قرار نگیرد و فقط در این صورت 
است که می تواند اعتبار و ارزش اجتماعی و حرفه ای خود را ارتقاء دهد. نهاد 
مجری جایزۀ ملّی باید از چابکی و چاالکی الزم برخوردار باشد و در مواجهه با 
شرایط محیطی تصمیم های الزم را به موقع اتخاذ کند و به اجرا بگذارد، در نتیجه 
به لحاظ ساختار تصمیم گیری و ساختار اجرایی و نظام حکمرانی از ویژگی هایی 

خاص برخوردار باشد تا در چنبرۀ تو در توی اداری گرفتار نیاید.
ارکان جایزۀ ملّی تعالی سازمانی، در همۀ سطوح باید خود متعالی باشند و 
از هر گونه شائبه ای که اعتبار و ارزش حرفه ای این برنامه را خدشه پذیر سازد، 
مبری بوده و برای افراد حرفه ای که نقش های متفاوتی را در آن بعهده دارند، 
الگو باشند. پای بندی به اصول اخالق حرفه ای و پاسداری از ارزش هایی که 
مدل تعالی سازمانی مبلّغ و مشوق آن هاست از اصول اولیه و الزام آور برای 
ارکان این برنامۀ ملّی است. و در نهایت اینکه نهادهای مسئول در کشور باید 

از این برنامۀ ملّی در ابعاد مختلف آن حمایت کنند.
بومی شدن مدل تعالی سازمانی با چه رویکردی انجام شد و چه 

چالش هایی در این مسیر وجود داشت؟
ابتدا باید در مورد بومی کردن یا بومی شدن مدل به یک همزبانی برسیم. 
اعتقاد داریم که سازمان ها در هر کجای دنیا که باشند، به نظام های مدیریتی 
متناسب با شرایط خاص و اقتضائی خود نیاز دارند. مدل های تعالی سازمانی 
انتخاب این نظام ها را به خود سازمان ها واگذار می کنند و هیچگونه توصیه 
یا تجویزی برای این موضوع ندارند و صرفاً روی مناسب بودن آنها تأکید 
دارند، نظامی که بتواند در چارچوب سازمان به تحقق اهداف سازمان کمک 
کند و نتایج خوب و رو به رشدی را برای سازمان به همراه داشته باشد. مدل 
تعالی سازمانی فقط چارچوبی است که برای هر گوشه ای از سازمان و برای 
هر معیاری، از مدیران می خواهد که رویکردهای مناسب و اثربخش داشته 
باشند. این مدل ها صرفاً به بیان معیارها می پردازند و حتی چگونگی تعریف 
و اندازه گیری و تحلیل شاخص های اثربخشی و کارآئی را نیز به خود آن ها 
واگذار می کنند، از این دیدگاه می توان گفت که این مدل تعالی سازمانی کاماًل 
بومی است. اّما آنچه که شاید بتوان بر این توضیح اضافه کرد این است که 
ساختار و نوشتار مدل برای استفاده کنندگان ایرانی به خوبی قابل درک، فهم و 
قابل اجرا باشد که در این رابطه بخصوص در ویرایش 96 تالش قابل توجهی 

صورت گرفته است.
آیا تدوین ویرایش های متعدد برای بخش های مختلف اقتصادی 
از قبیل کسب و کارهای کوچک، متوسط و سالمت و خدمات 
ضروری است یا یک ویرایش عمومی از الگوی تعالی سازمانی 

کفایت می کند؟
اصواًل اعتقاد داریم که مدل تعالی سازمانی، به شکلی که هم اینک در 
اختیار جامعۀ مدیریتی کشور قرار گرفته است، برای حوزه های مختلف کسب 
نهادهای  از  اعم  عمومی،  و  آموزش، سالمت  خدمات،  تولید،  از  اعم  کار  و 
اقتصادی، نهادهای عمومی و غیرانتفاعی، سازمان های بزرگ و سازمان های 

کوچک و متوسط، برای همه قابل استفاده است و هر سازمانی متناسب با 
فعالّیت های خود می تواند از این مدل بهره برداری کند. اّما مشکلی که بعضًا 
بروز می کند این است که برخی واژه های بکار رفته در مدل، ممکن است 
مصادیق بارز و آشکاری در برخی از سازمان ها نداشته باشد یا با نام و تعبیر 
دیگری به کار رفته باشد، به عنوان مثال در مدل واژۀ مشتری از واژه های مهم 
و پر کاربرد است، این واژه در بخش سالمت و نهادهای درمانی کاربردی 
ندارد و واژۀ  بیمار یا همراه بیمار باید جایگزین آن  شود یا در سازمان های 
غیرانتفاعی واژۀ سود شاید بی معنی باشد و به جای آن تحقق اهداف بودجه ای 
و برنامه ای باید مّد نظر قرار گیرد. به این ترتیب به نظر می رسد که تهیه 
از مدل برای بخش ها و حوزه های مختلف  و ندوین ویرایش های مختلفی 
فعالّیت های اقتصادی و اجتماعی، به گونه ای که واژه ها، اصطالحات تخّصصی 
و مفاهیم خاص آن ها را لحاظ کرده باشد، ضروری به نظر می رسد، که البته 
در کمیتۀ علمی در این  ارتباط تصمیماتی اتخاذ شده است. این موضوع برای 
سازمان  های کوچک و متوسط که نوع برخورد با آنها در مقایسه با سازمان های 
بزرگ کاماًل متفاوت است، شاید از اهمّیت و اولّویت خاّصی برخوردار باشد تا 

بتواند SMEها را در سطح وسیع تری به خود جلب کنند.
 مدل تعالی سازمانی تا چه حد در مسئولیت پذیری اجتماعی 

بنگاه های اقتصادی موثر است؟
طّی دهه های اخیر توجه به مسئولیت  اجتماعی شرکت ها، روند رو به 
رشدی داشته است و با توجه به اینکه شرکت ها گزارش ساالنه برنامه های 
تعداد  رشد،  به  رو  روند  این  شاخص  می کنند،  منتشر  حوزه  این  در  را  خود 
جهان  در سطح  مختلف  توسط شرکت های  که  است  گزارش هائی  فزایندۀ 
منتشر می شود که البته سهم شرکت های ایرانی از این گزارش ها بسیار ناچیز 

و انگشت شمار است.
مسئولیت پذیری اجتماعی، ابعاد مختلفی دارد و تمامی زوایای سازمان را در 
بر می گیرد و باید تمامی فعالّیت های روزمره سازمان را شامل شود. رهبران سازمان 
در این میان نقش تعیین کننده ای دارند. استراتژی های سازمان، مدل کسب و 
کار و ماموریت های سازمان همگی باید هم سو با مسئولیت های اجتماعی تدوین 
شوند. در مدیریت منابع انسانی باید از این زاویه به مدیریت مسئوالنۀ منابع 
انسانی پرداخت. بهره برداری از منابع مالی، طبیعی، اطالعات، دانش، فناوری و 
هر آنچه که در اختیار سازمان قرار می گیرد، حتی تعامل با تأمین کنندگان، باید 
اصول مسئولیت پذیری اجتماعی را بطور کامل لحاظ کند. در طراحی محصوالت 
و خدمات، شیوۀ تولید محصول و ارائه خدمات، بازاریابی و خدمات پس از فروش 
و هر آنچه که به رضایت مشتریان مربوط می شود نباید از نگاه مسئوالنه غافل 
بود. به این ترتیب مالحظه می شود که مسئولیت اجتماعی در همه جای سازمان 
و در تمامی فعالّیت ها باید حضور داشته باشد. تمامی مدل های مدیریتی، امروزه 
نگاه خود را به این موضوع معطوف داشته اند و از حکمرانی سازمانی، اخالق 
حرفه ای، سالمت اداری و مالی، نیازها و انتظارات ذی نفعان، مشارکت در امور 
اجتماعی و مبارزه با فقر، بیماری، از کارافتادگی، فاصلۀ طبقاتی، نهادهای خیرّیه، 
فعالّیت های خداپسندانه، بشردوستانه و خیرخواهانه، جلوگیری از تخریب منابع 
طبیعی، صرفه جوئی در مصرف انرژی های فسیلی و بسیاری دیگر از این مفاهیم، 
همه موضوعاتی هستند که در علم نوین مدیریت و در پارادایم جدیدی که تحت 
عنوان مدل های اجتماعی شکل گرفته و به سرعت در حال توسعه است، به 

آن ها توجه می شود.
بسیاری از این مفاهیم، بصورت جّدی در کشورمان مورد توجه مدیران 
قرار نگرفته است و خوشبختانه مدل تعالی سازمانی به طور عمیقی به این 
موضوع پرداخته و در همه جای مدل بر این موضوع تأکید شده است. امیدواریم 
که سازمان های کشورمان به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، در معنای 
صحیح، واقعی و همه جانبه نگر آن توجه کنند و روند تهیه و انتشار گزارش 

مسئولیت اجتماعی توسط شرکت های ایرانی توسعه یابد.
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مهندس مرتضی اخوان خرازی
عضو کمیته علمی جایزه ملّی تعالی سازمانی

در ارتباط با مدل تعالی سازمانی باید بیان داشت که چارچوب این مدل، 
موجب نظم دهی به فعالیت ها و الزامات مد نظر مدیران، و اجرای  برنامه  بهبود 

در سازمان ها می شود. 
 جستجوی منطق و پاسخ چرایی استفاده از یک ابزار، رویکرد و نظام 
مدیریتی، توجه به همه ذی نفعان و تالش برای یکپارچه سازی و  اجرای 
نظام مند این ابزار و رویکردها در سطح سازمان، پرس و جستجو از اثرات و 
فواید این سیستم و داشتن نیم نگاهی به رقبا و بهترین ها در حوزه فعالیت 
سازمان با منظر یادگیری، نوع نگاهی است که منطق رادار به مدیران ما 
ارائه می دهد و این نگاه برتری جویی؛ رشد و توسعه و تعالی را به همراه 

دارد.
به  همه جانبه  و  فراگیر  نگاه  یک  ارائه  با  مدل ها  این  دیگر  منظر  از   
کارشناسان سازمان ها کمک می کند تا نسبت به آنچه در یک سازمان و کسب 
وکار اتفاق می افتد یا خواهد افتاد شناخت وسیعی پیدا کنند و عمال ضمن 
ایجاد یک دید فراگیر و مدیریتی در آن ها در بهبود مسیر و آینده شغلی و ترقی 

سازمانی شان نیز مفید و موثرخواهد شد.
در ارتباط با میزان بهره گیری از مدل در شرایط ناپایدار کسب و کار باید 
بیان داشت که ما بیشتر به ابزارهای برتری با توان رقابت پذیری نیاز داریم. مدل 
تعالی سازمانی بیشتر از اینکه ابزار باشد فرهنگ است. باید این فرهنگ در جان 

و بینش مدیران بنشیند 
 به نقل از مرحوم دکتر حسین عظیمی »کشوری توسعه یافته است که 
الزم نباشد برای مردمش استدالل کنی که علمی عمل کردن خوب است« 
یعنی اینکه، باید همه کارها علمی و اصولی باشد و این مورد در عمق جان و 
ناخوداگاهشان نشسته باشد. لذا نباید برای مدیران استدالل کنیم که با الگوهای 
مدیریتی نوین کار کردن خوب است یا خیر؟ بلکه این امر به عنوان یک هدف 

باید در نهاد و باور و ذهنشان نشسته باشد. 

دکتر مهدی اسماعیلی رخ
عضو کمیته علمی جایزه ملّی تعالی سازمانی

ناخالص  امر توافق نظر دارند که رشد تولید  این  بر      اقتصاددانان 
بخش های  از  هریک  در  افزوده  ارزش  ایجاد  یا  و  ملّی  سطح  در  داخلی 
اقتصادی از طریق افزایش نهاده ها )شامل سرمایه و نیروی کار( و دیگری 
بهبود عملیات و ساختارها )شامل مدیریت بهینه، ارتقای فناوری های تولید 

و مهارت و کیفیت نیروی انسانی( حاصل می شود.
در شرایط کنونی که تزریق سرمایه و نیروی کار به سهولت امکان 
باید تالش ملّی به سمت و سوی بهبود عملیات و ساختارها  پذیر نیست 
هدایت شود. به عبارت روشن تر،  به جای اینکه سرمایه گذاری جدید صورت 
با اجرای طرح های  یابد، می توان  افزایش  انسانی  نیروی  یا تعداد  پذیرد و 
بهبود، بهره وری عوامل تولید را افزایش داد. این امر از طریق ارتقای سطح 
است.   میسر  مناسب  فناوری های  بکارگیری  و  کارکنان  و  مدیران  مهارت 
بنابراین در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق استفاده بهینه 
از منابع و تبدیل آن ها به قابلیت های سازمانی از مهمترین اهداف اقتصادی 
و  ارزیابی  به دنبال  سازمانی  تعالی  ملّی  جایزه  و  می آید  شمار  به  کشورها 

معرفی سازمان هایی است که در تحقق این امر در کشورمان می کوشند.

 

دکتر علی تقی زاده هرات
تعالی سازمانی ملّی   عضو کمیته علمی جایزه 

مهم ترین هدف از جایزه ملّی تعالی سازمانی پذیرش نظام های نوین 
مدیریت و مفاهیم تعالی توسط سازمان های ایرانی به واسطه کسب جایزه 
و رقابت جویی مرتبط با آن می باشد. این جایزه می تواند با باالبردن اعتبار،  
انگیزه باالتری در شرکت های ایرانی به وجود آورد تا برای کسب آن تالش 
به  اقدام  و  کرده  ارزیابی  خود  جایزه،  الزامات  اساس  بر  سازمان ها  کنند. 
تعریف و جاری سازی بهبود ها می کنند. این هدف اصلی هر جایزه ای در 

این سطح است.
جایزه ملّی تعالی سازمانی مانند هر سازمان دیگر و  بر اساس مفاهیم 
تعالی الزم است تا درک و شناخت خوبی از نیازها و انتظارات مشتریان و 
سایر ذی نفعان خود بدست آورد و  بر این  اساس محصوالت و خدمات خود 
را ارتقاء دهد. پس از برگزاری دوره های متعدد جایزه،  این جایزه بر اساس 
و  دریافتی  بازخورد های  باالدستی کشور،   اسناد  در  تغییرات  نیازها،  درک 
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الگو برداری صورت گرفته به طراحی الگوی ملّی اقدام کرده است. در این 
راه مانند هر کار جدیدی چالش هایی در کیفیت بازنگری و طراحی مدل و  
پذیرش آن توسط سازمان های متقاضی وجود داشته و دارد که با یادگیری 

مستمر از آن ها می توان در بازنگری های آتی آن ها را منظور کرد.
برای توسعه الگوی تعالی سازمانی نیاز به تحقیق مستمر داریم. برای 
دانشگاه  و  پژوهش  مراکز  با  بلند مدتی  شراکت های  است  الزم  مورد  این 
برقرار شود و نیاز های پژوهشی جایزه و الگو با آن ها در میان گذاشته شود.

مهندس محمد حسن عرفانیان
عضو کمیته داوری جایزه ملّی تعالی سازمانی

رشد اقتصادی ملّی تابع ساختاری است که بتواند همه شاخص های 
موثر در تعریف اقتصاد ملّی را به خوبی و هم آهنگ تعقیب کند.

نکته مهم در اقتصاد ملّی هر کشور، تعریف درست اهداف در اقتصاد 
ملّی و تعریف شاخصه های آن هدف خواهد بود. لذا الزم است همه بنگاه ها، 
سازمان ها، اعم از دولتی و خصوصی و همچنین قوانین و مصوبات همه در 

تکمیل این ساختار هم آواز و هم آهنگ شوند.
بنگاه ها و سازمان ها، دولت و ملت در  آیا  اینکه  مسلمًا نظام کنترلی 
این ساختار هماهنگ هستند یا نه، مانند راداری خواهد بود  مشابه آنچه در 

اجرای جایزه ملّی تعالی سازمانی به کار گرفته شده است.
تعالی بستر مناسب می طلبد و قوانین و مصوبات بستر تسهیل تعالی 

است. 
بنگاه ها  نقاط ضعف  آشکار کردن  بر  تعالی سازمانی، عالوه  سیستم 
اعم از تولیدی و خدماتی، نقاط ضعف در محیط کسب و کار را نیز همزمان 

آشکار می کند.

مهندس مرتضی روغنی
ارشد جایزه ملّی  ارزیاب  عضو کمیته علمی و 

تعالی سازمانی

 از مزایای ارزیابی شدن بر اساس الگوی تعالی سازمانی می توان ابعاد 
مختلفی را مانند ایجاد امکان برای کسب نقدها و نظرات بیرونی، خارج کردن 
بنگاه از روال های روزمره و وارد کردن نگاه های جدید، نواندیشی و کنار گذاردن 
رویکردهای جاری، شناسایی ریسک های تاثیر گذار بر پایداری سازمانی، یافتن 
نقاط تمرکز مهم برای برنامه ریزی و ارتقای بنگاه و ... بیان کرد که تمامی 
می رسد،   نظر  به  می باشد.  ارزیابی  فرآیند صحیح  دستاوردهای  از  موارد  این 

مدیران بنگاه ها، می توانند افزایش و بهبود پایداری سازمانی را به عنوان فلسفه 
ارزیابی بیان کنند که قاعدتاً برای بسیاری از کارکنان می تواند مفهوم افزایش 
امنیت شغلی، کسب مزایای شغلی بیشتر و با دوام تر و... داشته باشد.یکی از 
موضوعاتی که از طریق آن، بنگاه ها می توانند منبع مهمی مانند زمان را به 
از  افزایش دهند، استفاده  صورتی بهینه مدیریت کنند و شتاب رشد خود را 
تجربیات دیگر بنگاه ها می باشد. چرا که از این طریق، تجربه ای که در طی 
سال ها در سازمانی کسب شده است، با صرف زمان بسیار کمتری برای بنگاه 
 استفاده کننده، در دسترس قرار گرفته و این بنگاه های در اصطالح یادگیرنده، 

می توانند در زمان کوتاه تری خود را به سطوح باالی رقابت ارتقا دهند.
این نکته را هم باید در نظر داشت، که لزوماً همیشه دنبال تجربیات موفق  
نیستیم. خیلی از مواقع، تجربیات ناموفق و شکست ها نیز می توانند بسیار کمک 

کننده و موثر باشند.
یادگیری  فرهنگ  هنوز  متاسفانه  شوم،  می  یادآور  نیز  را  نکته  این  اما 
رضایت  حد  در  بنگاه ها  سایر  تجارب  از  استفاده  نیز  و  تجارب  تبادل  و 
مدل  که  است  حالی  در  این  و  است  نشده  نهادینه  بنگاه ها  میان  بخش، 
امر   این  ریشه  البته  دارد.  زیادی  تاکید  مبحث  این  روی  سازمانی   تعالی 
می تواند به واسطه محدودیت هایی باشد که در میان بنگاه ها از ابعاد مدیریتی 
برای افشای اطالعات و تجربیات وجود دارد و بعضاً نگاه برخی مدیریت ها به 

استفاده از تجارب هنوز مثبت نیست.

مهندس نیما زاهدی طاهری
ارشد جایزه ملّی  ارزیاب  عضو کمیته علمی و 

تعالی سازمانی

در ارتباط با اهمیت نقش  ارزیابان جایزه   ملّی تعالی سازمانی، می توان 
با سواالتي که مطرح مي نمایند، دانش،  تجربه و  ارزیابان  بیان داشت که 
درک عمیق تر خود نسبت به مفاهیم و معیارهاي مدل را به سازمان ارزیابي 
دستاوردهاي  و  نتایج  از  یکي  عنوان  به  مهم  این  می دهند.  انتقال  شونده 
جانبي در کنار فرآیند ارزیابي و امتیازدهي،  مي تواند در تعریف برنامه هاي 
بهبود موثر و ارتقاي سطح تعالي سازمان هاي ارزیابي شونده راهگشا باشد. 
نکته حائز اهمیت این است که ارزیابان باید حتما تناسب سازمان هایي که 
قبال مشاهده کرده اند را با شرایط و ویژگي هاي سازمان ارزیابي شونده )از 
حیث فضاي کسب و کار، اندازه و پیچیدگي سازمان، فرهنگ حاکم و ...( 
انتقال  در  تنها  نه   است  ممکن  اینصورت  غیر  در  که  چرا  بگیرند،   درنظر 
شونده  ارزیابي  سازمان  بلکه  نکنند،  کمکي  مدل  خواسته هاي  و  انتظارات 

را گمراه نمایند.
توانمندي برقراري ارتباطات موثر یکي از مهم ترین ویژگي هایي است 
که یک ارزیاب خوب باید در کنار دانش فني )شناخت مدل تعالي سازماني 
و منطق ارزیابي ،  فضاي کسب و کار ،  نگرش سیستمي و ...( داشته باشد. 
بنابراین الزم است این توانمندي با  مطالعه و فراگیري مهارت هاي اجتماعي 
و ارتباطي تقویت شود تا بتوانند در مواجهه با طیف متنوعي از انسان  ها در 
محیط هاي سازماني و با فرهنگ  هاي متفاوت،  موفق عمل نمایند. فرآیند 
ارزیابي یک فرایند گروهي است،  داشتن نظم و مسئولیت پذیري و کار تیمي 



112
سال پانزدهم
اسفند 1396 112

سال پانزدهم
اسفند 1396

داشته  باید  خوب  ارزیاب  یک  که  است  ویژگي هایي  و  مهارت ها  دیگر  از 
باشد. و در نهایت  داشتن توانایي تجزیه وتحلیل و ارائه بازخوردهاي واضح، 
صحیح، دقیق و مفید، کامل کننده ویژگي هاي یک ارزیابي خوب مي باشد.

مهندس محمد مهدی حیدری بهبهانی
ارزیاب ارشد جایزه ملّی تعالی سازمانی

تالش سازمان ها در به کارگیری مفاهیم الگوی تعالی سازمانی، ضمن 
ابزارها  از  استفاده  به  را  آن ها  نظر  نتایج  مورد  و  داشتن تجارب  به همراه 
یک  اساس  بر  سازمان  اگر  کرد.  ترغیب  متنوع  مدیریتی  های  سیستم  و 
برگزیده  به عنوان مسیر کسب و کار خود  را  تعالی  برنامه مشخص مسیر 
باشد و مفاهیم و معیارهای مدل در متن کسب و کار سازمان به کار گرفته 
شده باشد، حضور در فرایند جایزه ضمن ارائه یک ارزیابی  و نگاه بیرونی  
می تواند در بازنگری و طراحی دقیق گام های مسیر تعالی به سازمان یاری 
رساند. در این مسیر تعدد و تنوع جوایز کپی برداری شده نیز ممکن است  

موجب گمراهی و اشتباه سازمان های نوپا شود.
 در ارتباط با ارتقاء کیفیت ارزیابی ها باید بیان داشت که این موضوع 
حاصل کیفیت عملکرد سه رکن اصلی جایزه یعنی دبیرخانه، تیم ارزیابی  و 
سازمان ارزیابی شونده است. آنچه که می تواند محرک هر سه بخش مطرح 
ارتقاء جایگاه ملی آن در فضای کسب و کار کشور  باشد،  شده در جایزه 
ما است این جایزه با استمرار حدود 15 سال و نقش انکار ناپذیر در توسعه 
سیستم ها و بهره وری حوزه های مختلف می تواند، نتایج ارزیابی های خود 
را به مکانیزم های تشویقی مرتبط کند، درصورت تحقق این موضوع ضمن 
افزایش حساسیت ها اثربخشی و جدیت ارکان مختلف نیز تقویت می شود.

دکتر غالمعلی مقصود بیگی
ارزیاب ارشد جایزه ملّی تعالی سازمانی

تعالی  مدل  پشتوانه  به   توجه  با   سازمانی   تعالی  ملّی  جایزه 
است  شده  موجب   مدیریتی-  مدل های  ازجامع ترین  یکی  سازمانی- 
نحوه  و  مدیریتی  ابزارهای  سیستم ها،  از  زیادی  تعداد  با  سازمان ها   که  
تعالی،  مسیر  در  سازمان ها  حرکت  روند  لذا  شوند.  مواجه  آن ها  استقرار 
را  مدیریتی  سیستم های  روزآوری  به  و  استقرار  در  به سزایی   نقش 

 ایفا می کند.
های  تیم  در  تعالی  مختلف  با سطوح  شرکت هایی  از  ارزیابان  حضور 

ارزیابی، جلسات اجماع، سایت ویزیت، توانسته در انتقال تجربیات موثر باشد. 
در این ارتباط  و  برای ارتقاء کیفیت ارزیابی ها ، آموزش هرچه  بیشتر 
ارزیابان برای تسلط برمدل و منطق رادار، آموزش اخالق ارزیابی در تعامل 
از طریق  سازمانی  تعالی  فرهنگ  توسعه  ارزیابی،  تیم های  و  سازمان ها  با 
شیوه ها ومکانیزم های ارزیابی ارزیابان  و توجیه سازمان ها از نقش آن ها در 

فرایند ارزیابی پیشنهاد می شود.

مهندس جعفر جنامی نیا
عضو کمیته علمی جایزه ملّی تعالی سازمانی

تداوم  و  کشور  در  سازمانی  تعالی  ملّی  جایزه  دوره  چهارده  برگزاری 
های  بنگاه  از  توجهی  قابل  بخش  دیدگاه  است  موجب شده   ، آن  اجرای 
نظر  به  شود.  تقویت  ها  سازمان  علمی  مدیریت  مقوله  به  نسبت  کشور 
اینجانب تاثیر برگزاری جایزه ملّی تعالی سازمانی بر فرهنگ سازمان هایی 

که در آن حضور و مشارکت داشته اند مشهود است. 
نهادینه نمودن مفاهیم علمی  بر  مدیران سازمان های سرآمد، عالوه 
به صورت محتوایی در سازمان های خود ، از حضور در جایزه ملی تعالی 
سازمانی،  انگیزش  ارتقای  در  موثر  ابزارهای  از  یکی   عنوان  به  سازمانی 

بهبود نتایج سازمان واجرای اقدامات بهبود، استفاده کرده اند.  
با توجه به آنچه اشاره شد، جایزه ای که در سطح ملّی برگزار می شود 
در  جایزه  این  برگزاری  اثرات  چه  اگر  است.  بیشتر  حمایت های  شایسته 
سنوات گذشته، بر کسی پوشیده نیست لیکن با ارتقای سطح پشتیبانی از 

این حرکت ملّی، قطعًا نتایج بهتری را نیز می توان محقق کرد. 
موضوع دیگری که می خواهم به آن بپردازم ضرورت مدیریت اثربخش  
بر تعدد جوایز در کشور است. اگر چه اقداماتی محدود در این زمینه صورت 
کیفی  از  بی آنکه  جوایزی هستیم  تکاثر  ولی همچنان شاهد  است  گرفته 
بودن آن ها ، اطمینان حاصل شود. بعضا در این حیطه حرکت های موازی 
هم صورت گرفته است که با اصل استفاده بهینه از منابع در تناقض است .
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مقاله
رهبری با دور اندیشی ، الهام بخشی و درستی- مهندس عبادین اسماعیل پور
ارزش افزایی برای مشتریان- دکتر تقی زاده هرات
یادگیری،بهبود و نوآوری- مهندس مرتضی اخوان خرازی
اهمیت شفافیت و پاسخگویی در سرآمدی بنگاه ها- مهندس مرتضی روغنی
موفقیت از طریق سرمایه های انسانی-دکتر عبدالرضا حافظی
پایبندی به مسئولیت های اجتماعی- دکتر احمد اثنی عشری
مثلث ارزیابی مدل کسب و کار- دکتر فرید خوش الحان
نقش مدیریت راهبرد  فناوري در شیوه هاي نوین مدیریت نگهداري دارایی ها-

مهندس هوشنگ رستمیان 



114
سال پانزدهم
اسفند 1396

هدف از این نوشته مرور نظریه های رهبری نیست، در این نوشتار محدود برخی 
نقش های مهم رهبران که مورد تاکید مدل های تعالی نیز هست، مرور می شوند: 

 )Transformational(رهبری گشتاری )1
این اصطالح برای اولین بار توسط جی. ام. برنز به علوم اجتماعی ارائه شد. او رهبری 
گشتاری را در مقابل نوعی رهبری که آن را رهبری تبادلی )Transactional( نامید 
قرار داد. رهبری تبادلی همان طورکه از نامش بر می آید، به مبادالت میان فردی در 
محل کار اشاره دارد. این رهبری برخاسته از موقعیت فرد در سازمان است و درباره آنچه 
باید انجام گیرد بحث می کند. به جای هدف به وسیله می پردازد. در واقع کارهای 
روزمره مدیریت است. از این منظر با مدیر بودن به جای رهبر بودن به معنای سنتی آن 

مربوط است. 
برعکس، رهبری گشتاری خیلی پویاتر بوده، عالقه مند به اجرای امور به شیوه ای 
دیگر است. جهت گیری آینده سازمان به جای نحوه اداره آن در حال حاضر و دگرگونی 
روش های اداره سازمان مورد توجه قرار می گیرد. رهبر گشتاری هر فرد سازمان را توانمند 
می سازد تا ظرفیت های بالقوه خود را محقق سازند و از طریق خلق و پیگیری اهداف 
جدید، افق جدیدی به روی خود بگشایند. از این منظر شاید وظیفه رهبران مشابه وظیفه 
یک روانشناس انسان گرا باشد، موضوعی که آبراهام مازلو پیشگام آن بود و نظریه های 
او در علم مدیریت به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است. مازلو اعتقاد داشت انسان ها 
خود رهنمود هستند و ارزش ها و نیازهای کلی و مثبت دارند، در واقع اگر به انسان ها 

آزادی عمل داده شود، می توانند آنچه را که خوب است به درستی انتخاب کنند.
2( حمایت از ارزش های سازمانی با ایفای نقش الگو 

گروه های  یا  افراد  که  است  عقایدی  جامعه شناسی،  اصطالح  در  ارزش 
ارزش های  دارند.  است؛  بد  یا  خوب  مناسب،  مطلوب،  آن چه  درباره  انسانی 
ارزش ها  است.  انسانی  فرهنگ  در  تنوع  اساسی  جنبه های  نمایانگر  مختلف 
برای  که  اموری  به  کلی  طور  .به  می گیرند  نشأت  وهنجار  عادت  از  معمواًل 
ارزش  می شوند،  تلقی  گروه  اعضاء  مشترک  آرمان  و  دارند  اهمیت  گروه   اعضاء 
می گویند. ارزش ها تاثیر عمده ای بر رفتار افراد و گروه ها گذاشته و به عنوان خطوط 

راهنما عمل می کنند.
یکی از وظایف رهبران شناخت ارزش های حاکم بر سازمان و تالش برای حذف 

رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و درستی
مبتني بر الگوي تعالي سازماني

مهندس عابدین اسماعیل پور

رفتارهای نامطلوب از طریق جایگزینی ارزش های جدید می باشد و البته عامل بودن 
رهبران به ارزش ها شرط الزم) و نه کافی( برای تحقق این امر است. مطابق اصل 
برهان اجتماعی »افراد به احتمال باالیی شبیه دیگران رفتار می کنند« . نمونه ای رایج از 
کاربرد این اصل را می توان در جلسات کاری مشاهده کرد. اگر رهبران سازمان معمواٌل 
15 دقیقه دیرتر به جلسات بیاید، کارکنان نیز توجه شان به شروع جلسات را از دست می 
دهند، به تدریج فرهنگ وقت نشناسی و تاخیر به رفتار رایج در سازمان تبدیل خواهد شد. 
به عنوان مثالی دیگر ارزش مشتری مداری و یا خلق ارزش برای مشتریان روی در و 
دیوار شرکت نصب می شود اما رهبران در جلسات مربوط به بررسی شکایات مشتری به 

بررسی ایمیل های خود می پردازند!
ممکن است کالم رهبران افراد را به فعالیت وادار کند، اما تنها اعمال رهبران است 

که باعث تعهد افراد می شود.
استراتژیک  تمرکز  و  روشن  گیری  جهت  گذاشتن  میان  در   )3

سازمان
در بسیاری از سازمان ها برنامه ریزی استراتژیک به شکل تشریفاتی انجام می شود. 
مدیران سازمان دو روز از وقت کاری خود را در داخل سازمان و یا در استراحتگاه های 
بیرون سازمان به برنامه ریزی استراتژیک با انواع ابزارهای مد روز صرف می کنند و آنگاه 

به دفترکارشان برمی گردند تا کارهای واقعی و اصلی خود را انجام دهند!
استراتژی نباید یک رخداد باشد بلکه باید محاوره ای مستمر باشد. محاوره استراتژی 
روشی نظام مند برای تشویق تبادل ایده ها، باورها و نقطه نظرات افراد درباره عناصر 
استراتژیک کسب و کار است. مباحثه های استراتژیک نباید در سطوح باال متمرکز 
باشند؛ آن ها باید در هر سطحی از سازمان روی دهند، چه در غیر اینصورت استراتژی 
ها در همان دفتر کار مدیران مدفون خواهد شد.همانند آنچه در مورد ارزش ها بیان شد، 
برهان اجتماعی )اشاره به الگو بودن رفتار رهبران( در مورد تبیین و اجرای استراتژی ها 
نیز کاربرد دارد. رهبری که برای مالقات با کارکنانش در گروه های کوچک کاری وقت 
می گذارد و برای بحث در خصوص جهت گیریهای استراتژیک شرکت و ترجمه استراتژی 
به اقدامات عملیاتی این گرو ها با گوش دادن فعال و پرورش ایده های کارکنان به آنان 
توجه می کند؛ در واقع ضمن نشان دادن عالقه صادقانه خود به استراتژی های شرکت 

در حال تبیین  و روشن کردن استراتژی هاست.

مقدمه:
یکی از قدیمی ترین تعاریفی که از رهبری در دست است، تعریفی است که توسط استوگدیل)1950( ارائه شده است:
»رهبری عبارتست از فرایند تاثیرگذاری بر فعالیت ها و تالش های یک گروه سازمان یافته، به منظور تعیین اهداف گروه 

و دستیابی به این اهداف«
ظاهراٌ محققان بعدی هم این نظر استوگدیل را پذیرفته اند که رهبری، یعنی تاثیرگذاری بر دیگران، حال این تاثیر 
می تواند قوی و آشکار باشد)مثل رئیس بر کارمند یا معلم بر شاگرد( و یا ظریف و تسهیل کننده )مثل تاثیر یک کارشناس 

خبره بر تصمیم مدیران سازمان(. هاسکینگ و مورلی)1986( در راستای همین تعریف رهبران را اینگونه تعریف می کنند:
»رهبران کسانی هستند که از نظر دیگران سهم بسزائی در تصمیم گیری ایفا می کنند«

در واقع می توان اینطور استنباط کرد که هرگونه اظهارنظر یا پرسشی که اعضای گروه مطرح می کنند، یک نوع رهبری 
محسوب می شود. اما به طور کلی برخی افراد در مقایسه با دیگران در هدایت گروه و سازمان کارامدتر هستند. این افراد 
همان رهبران یا اشخاص مرکزی هستند؛ زیرا بیش از سایرین در تعیین اهداف نقش دارند. اگرچه رهبران به طور رسمی 
یا غیررسمی برای این مسند برگزیده می شوند، اما به ندرت بر کل جریان ها تسلط می یابند. بنابراین اگرچه رهبری به 

اشخاص معینی واگذار می شود، اما دیگران هم می توانند در انجام وظایف آن ها را یاری کنند.
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بوده  این  راهبردی همواره  مدیریت  در حوزه  بنیادین  از سواالت  یکی 
را کسب کرده و حفظ  رقابتی  توانند مزیت  است که شرکت ها چگونه می 
کنند. در بین اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت نگاه های متفاوتی در این 
خصوص وجود دارد. گروهی این امر را بیشتر امری برون زا می دانند و سرمنشا 
مزیت رقابتی را در بازار و خارج از سازمان جستجو می کنند و گروهی دیگر 
به درون زایی اعتقاد دارند و بنیان های مزیت رقابتی را در داخل سازمان ها 
می بینند. اندیشمندان متاخرتر نیز بر هر دو جنبه دستیابی به مزیت رقابتی 

تاکید دارند.
در دیدگاه نیروهای رقابتی پورتر و یا رویکرد تعارض استراتژیک اعتقاد 
بر این است که منافع استراتژیک و مزیت رقابتی از جایگاه بازار و محصوالت 
ممتاز و متمایز حاصل می شوند. اما دسته دیگری از رویکردها من جمله نگاه 
منبع محور و همچنین الگوی توانمندی های پویا، بر ساخت مزایای رقابتی از 
طریق تصرف منابع ارزش آفرین تاکید دارند که ریشه در درون شرکت دارند. 
موضوع قابلیت های درون سازمانی و توسعه آن، نگاه درون زایی به مزیت 
پارادایم سودآفرینی شرکت  این  را منعکس می کند. در  رقابتی سازمان ها 
تازه واردان  از ورود  یا جلوگیری  استراتژیک و  حاصل سرمایه گذاری های 
تری  پائین  های  هزینه  ها  این شرکت  که  است  دلیل  این  به  بلکه  نیست 
داشته و یا به طور قابل توجهی کیفیت یا عملکرد محصول باالتری را ارائه 
می کنند. این رویکرد بر دستیابی به منافعی تاکید دارد که از طریق کسب منابع 
خاص و کمیاب حاصل می شوند و نه از طریق سود اقتصادی ناشی از جایگاه 
محصول در بازار. در این رویکرد مزیت رقابتی فراتر از بازارهای محصول قرار 
دارد و مبتنی بر شیوه ویژه و منحصر به فرد شرکت و منابعی است که تقلید 
از آن ها دشوار است. در این دیدگاه باور بر آن است که چیزی که یک شرکت 
می تواند انجام دهد صرفا مواجهه با مجموعه فرصت هایی نیست که با آن 
روبر می شوند؛ بلکه به طور ویژه به منابعی که سازمان می تواند به کار گیرد 

بستگی دارد. 
کلید واقعی برای موفقیت یک شرکت و حتی توسعه آینده در توانایی آن 
شرکت برای پیدا کردن و یا ایجاد شایستگی هایی است که واقعا متمایز باشد. 

چیزی که سازمان می تواند آن را به طور ویژه ای خوب انجام دهد. 
در تحقیقی نشان داده شده است که تفاوت های درون صنایع در سود، 

امر نشان دهنده  این  تفاوت های میان صنعتی در سود است که  از  بیشتر 
اهمیت قابلیت ها و عوامل خاص شرکت ها و اهمیت کمتر جذابیت و اثرات 

صنعتی است.
توانمندی ها و  یا  و  منابع  نظر  از  منابع، شرکت ها  بر  مبتنی  در دیدگاه 
استعدادهای خود ناهمگون هستند. عالوه بر این، استعداد و توانایی برخورداری 
مدت،  کوتاه  در  حداقل  که  معنی  این  به  است  چسبنده  اصطالحا  منابع  از 
شرکت ها تا حدی درگیر و محدود به آنچه دارند می باشند و ممکن است 
مجبور شوند به حیات خود با وجود تمام کمبودها ادامه دهند. لذا چسبنده بودن 

به این معنی است که:
گرفته  نظر  در  پیچیده  بسیار  فرایند  عنوان یک  به  تجاری  توسعه   -1

می شود.
2- برخی از دارایی ها مانند دانش ضمنی چگونگی انجام کارها و شهرت 

به سادگی قابل تجارت نیست.
3- حتی زمانی که یک دارایی را می توان خریداری کرد، ممکن است با 

انجام چنین کاری، سازمان در نهایت عایدی کمی داشته باشد.
دارایی های  از  برداری  بهره  های  استراتژی  بر  منابع  بر  مبتنی  دیدگاه 
خاص و موجود شرکت تمرکز دارد. در واقع، اگر کنترل بر منابع کمیاب وسیله 
ای برای سود اقتصادی باشد، پس این بدان معناست که مسائلی مانند کسب 
به مسائل  تبدیل  انجام کارها  یادگیری چگونگی  مهارت، مدیریت دانش و 
اساسی و استراتژیک می شوند و کسب مهارت، یادگیری، انباشت دارایی های 
دارایی های  همان  دیگر  عبارت  به  یا  و  نامحسوس  دارایی های  و  سازمانی 

نامرئی، بیشترین پتانسیل را در کمک به استراتژی سازمان دارا می باشد.
 بسیاری از شرکت های موفق از استراتژی مبتنی بر منابع بویژه "انباشت 
دارایی های تکنولوژیک ارزشمند" که اغلب توسط مالکیت معنوی محافظت 
می شود، استفاده می کنند. اما به وضوح دیده می شود در دنیای پرتحرک و 
رقابت امروز این امر به تنهایی کافی نیست. برندگان در بازار جهانی شرکت 
هایی هستند که می توانند پاسخگویی به موقع و نوآوری سریع و انعطاف 
پذیر محصوالت و خدمات تولیدی را همراه با توانمندی های مدیریتی جهت 
هماهنگی و انتقال مؤثر تواناییها و ظرفیت های داخلی و خارجی، به نمایش 
گذارند. در این سازمان ها سعی بر این است که ترکیب توانمندی ها، ظرفیتها 

توسعه قابليت های سازمانی
دکتر مهدی اسماعیلی رخ
عضو کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی

تبدیل  سازمانی  درون  قابلیت های  به  و  می شناسد  را  خود  درونی  منابع  متعالی  »سازمان های 
می کنند. همچنین قابلیت های درون زا و پویایی دارند که بر منابع اساسی موجود اثر گذاشته و 
مجموعه یا صورت بندی جدیدی از منابع را شکل می دهد و از این طریق می توانند برتری رقابتی 

خود را تثبیت کنند و یا افزایش دهند.« 
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و منابع توسعه داده شده، پیاده شده و محافظت شوند.
از این توانایی ها تحت عنوان رویکرد توانمندی های پویا به منظور تاکید 
تواناییها و ظرفیتهای داخلی و خارجی خاص موجود در  از  بر بهره برداری 

شرکت ها برای آمادگی برخورد با تغییرات محیطی یاد می شود.
از آنجاکه این رویکرد بر توسعه توانمندی های مدیریتی و مشکالت تقلید 
از ترکیب مهارت های سازمانی، عملیاتی و تکنولوژیک تاکید دارد، به یکپارچه 
سازی و انجام تحقیقات در حوزه هایی مانند مدیریت تحقیق و توسعه، توسعه 
انتقال تکنولوژی، دارایی های فکری، تولید، منابع  تولید،  محصول و فرایند 

انسانی و یادگیری سازمانی، می پردازد.
کانونی  توجه  بر دو جنبه کلیدی که مورد  پویا  توانمندی های  رویکرد 

دیدگاه های استراتژیک پیشین نبوده، می پردازد:
1- اصطالح »پویا« اشاره به ظرفیت تجدید توانایی ها و ظرفیت ها برای 

رسیدن به هماهنگی با محیط در حال تغییر کسب و کار دارد. 
2- اصطالح »توانایی« بر نقش کلیدی مدیریت استراتژیک در تطبیق 
مناسب، یکپارچه سازی، و شکل دهی مجدد داخلی و خارجی مهارت های 
سازمانی، منابع، و توانایی ها و ظرفیت های عملکردی برای مطابقت با الزامات 

یک محیط در حال تغییر دارد. 

توانمندی های پویا بر عناصر زیر استوار است:
عوامل تولید:

شامل ورودی های نامتمایز هستند که در شکل غیر متمرکز در بازارهای 
عوامل در دسترس هستند. منظور از عدم تمایز، فقدان وجود یک دارایی و 

مؤلفه خاص مربوط به شرکت است. 
زمین، نیروی کار غیر ماهر و سرمایه نمونه های معمول از این دست 
در  دانش عمومی ممکن است جهت کسب  مانند  از عوامل  برخی  هستند. 
دسترس باشد. چنین منابعی باید غیر فرار باشند. حقوق مالکیت معموال برای 

عوامل تولید به خوبی تعریف شده است. 
منابع:

منابع دارایی های خاص شرکت هایی هستند که تقلید از آن ها اگر 
از  برخی  و  تجارت  اسرار  است.  دشوار  بسیار  اما  نیست  ممکن  غیر  چه 
امکانات تولیدات تخصصی و تجربیات مهندسی نمونه های از این گروه 

هستند. 
انتقال چنین دارایی هایی میان شرکت ها به دلیل هزینه تراکنش و هزینه 
انتقاالت، و از آنجا که ممکن است دارای دانش ضمنی باشند،  های نقل و 

مشکل است. 
روال های سازمانی:

هنگامی که دارایی های خاص شرکت در خوشه های یکپارچه متشکل 
از از افراد و گروه ها به طوری جمع شده باشد که آن ها را قادر به فعالیت های 
مشخص می سازد، روال ها و فرآیندهای سازمانی شکل می گیرند. کیفیت، 

کوچک سازی و یکپارچه سازی سیستم ها نمونه هایی از این امر است.
چنین صالحیت هایی معموال مناسب خطوط تولید چندگانه هستند، و 
ممکن است به خارج از شرکت و به منظور ایجاد  اتحاد با شرکای تجاری 

خارجی گسترش داده شوند.

شایستگی های کلیدی و ممتاز:
آن دسته از صالحیت هایی است که کسب و کار اصلی یک شرکت را به 

عنوان هسته مرکزی تعریف می کنند. 
ارزش شایستگی های کلیدی را می توان با ترکیب شدن با دارایی های 
افزایش داد. میزان تمایز شایستگی کلیدی به میزان تسلط  مکمل مناسب 
شرکت نسبت به رقبا و میزان دشواری تقلید شایستگی ها برای رقبای آن 

شرکت بستگی دارد.
شایستگی و توانمندی که تکرار یا تقلید از آن دشوار است به عنوان یک 

شایستگی ممتاز تعریف می شود.
بازار  در  جز  به  احتماال  که  است  این  ممتاز  شایستگی  کلیدی  ویژگی 
واحدهای تجاری، بازاری برای آن وجود ندارد. بنابراین این شایستگی ها و  
باید ساخته شوند زیرا  توانمندی ها، دارایی های جذابی هستند که معموال 

نمی توان آن ها را خرید.
با این تفاسیر توانمندی های پویا را به عنوان توانایی شرکت برای ادغام، 
ساخت و پیکربندی مجدد شایستگی های داخلی و خارجی برای پاسخگویی 
یک  توانایی  پویا،  توانمندی  و  می کنند  تعریف  محیطی  سریع  تغییرات  به 
سازمان برای دستیابی به اشکال جدید و نوآورانه ی مزیت رقابتی با توجه 

به جایگاه بازار است. 

منابع:
Barney, Jay, Mike Wright, and David J. Ketchen Jr. “The 
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(2001): 625-641.
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ment journal (2000): 1105-1121.
Teece, David, and Gary Pisano. “The dynamic capabil-
ities of firms: an introduction.” Industrial and corporate 
change 3, no. 3 (1994): 537-556.
Teece, David J., Gary Pisano, and Amy Shuen. “Dynam-
ic capabilities and strategic management.” In Knowl-
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1- بهینه کاوی در سازمان
الگوبرداری- انجام  با  بهترین تجارب  از  یادگیری  تعالی سازمانی  در مدل 

بهینه کاوی- بنچمارکینگ صورت  می گیرد.

تعریف بهینه کاوی
 تالش برای دستیابی به بهترین ها

سازمان های  فرایندهای  و  فعالیت ها  تطبیق  و  شناسایی  تشخیص،  فرایند   
بیرونی تا به سازمان در بهبود عملکردش کمک کند.

 حرکت به سمت یک وضعیت از قبل مشخص شده به عنوان نقطه مرجع
 بهینه کاوی به معنای محک زنی و الگوبرداری است.

 بهینه کاوی فرایند مستمر اندازه گیری مقایسه ای محصوالت، خدمات، رویه 
عنوان  به  که  است  شرکت هایی  یا  و  رقبا  جدی ترین  برابر  در  عملکردها  و  ها 

)Xerox (.پیشتازان صنعت شناخته می شوند
عملکرد یا  رویه  بهترین  شناخت  برای  جستجویی  بهینه کاوی   

منجر می شود.)  بهتر  به عملکردی  که  است  در صنعت   )Best Practice(
)amp Robert

 بهینه کاوی شامل فرایند تشخیص، شناسایی و تطبیق فعالیت ها و فرایند های 
سازمان های بیرونی در هر کجای دنیا است تا به سازمان شما در بهبود عملکردش 
از نظر این مرکز سازمان هایی که بهینه کاوی را فرایند محرمانه  کمک کند. 
مقایسه عملکرد خود با رقبا می دانند باید نگرش خود را تغییر دهند. بهینه کاوی 
و  قانونی  درست،  فرایندی  بلکه  نیست  دیگران  اطالعات  سرقت  یا  جاسوسی 
برحق برای یادگیری سازمان است.) APQC- مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا(

از قبل مشخص  به سمت یک وضعیت  از حرکت   بهینه کاوی عبارت است 
قرار  مدنظر  مقایسه ای،  اندازه گیری های  برای  مرجع  نقطه  به عنوان  که  شده، 

می گیرد. بنابراین بهینه کاوی شامل دو قدم اصلی است:
 یادگیری از بهترین ها

 تطبیق راهکارهای آموخته شده با وضعیت موجود شرکت ) اندرسون و پترسون(
رویکردهای بهینه کاوی

 استراتژیک: با بهره گیری از استراتژی های موفق سازمان ها و انتخاب اهداف 
استراتژیک سازمان ها

یادگيری، بهبود و نوآوری 
مفاهيم بنيادین مدل تعالی سازمانی

مهندس مرتضي اخوان خرازي
 عضو کمیته علمي جایزه ملّي تعالي سازماني

 عملکردی: با کشف فاصله میان عملکرد سازمان و نحوه عملکرد سازمان های 
برتر. این رویکرد به شباهت بیشتر سازمان و فرایندها توجه دارد و البته به واسطه 
نزدیکی فعالیت سازمان به بنچ مارک خود دسترسی مشکل تر است و طبیعی است 

که تحلیل عملکرد سازمان بنچ مارک قابل فهم تر و آسان تر است.
 فرایندی: بدون رقابت و بر اساس شناخت نحوه اجرای فرایند صورت می گیرد.

انواع بهینه کاوی
 داخلی  )داخل سازمان- مبتنی بر محرمانه نبودن(

 بیرونی/ رقابتی:  )با همکار و رقیب و با محصوالت خیلی مشابه و همراه با 
عدم درخواست اطالعات محرمانه(

 کارکردی/عملیاتی: )بررسی و تحلیل یک عمل/رویکرد/فرایند معین(
 ژنریک/عمومی: ) بهره گیری از نحوه اجرای یک رویکرد در بهترین سازمان 

در یک فرایند(

2- بهبود مستمر در سازمان
است  شده  تعریف  سازمان  در  مستمر  بهبود  برای  که  مفاهیمی  از  یکی 
مفهومی به عنوان کایزن است. کایزن، بهبود مستمر با مشارکت گروهي است.  

) GTRماخذ : نوشته هاي آقاي شوئیچي یوشیدا ، موسسه(
در اجرای کایزن توجه به سه عنوان  و مدیریت آن مدنظر قرار می گیرد.

1- مودا )MUDA(: اتالف یا هر فعالیتي که ارزش افزوده ایجاد نمي کند.
تلفیق  باید در سایر فعالیت ها  )MURI(: کلیه فعالیت هایي که  2- موري 

شود.
3- مورا )MURA(: کلیه فعالیت هایي که باید به فرایند اضافه شود.

اصول بیست گانه مدیریت در کایزن )بهبود مستمر (
انجام نمي شود. فکر کنید چگونه مي توانید آن را  1- نگویید چرا این کار 

انجام دهید. 
2- در مورد مشکل به وجود آمده نگراني به خود راه ندهید. همین االن 

براي رفع آن اقدام کنید. 
3- از وضعیت موجود راضي نباشید. باور داشته باشید که همیشه راه بهتري 

هم وجود دارد. 

سازمان های متعالی خودباور، نوآور و دانش گرا هستند و به منظور کسب رضایتمندی مشتریان 
و ذی نفعان، از طریق ارائه محصوالت و خدمات،  یادگیری از تجارب ،  بهبود مستمر  و  نوآوری  

خلق ارزش می کنند و دانش حاصل از اجرای بهبودها و نوآوری ها را نیز به اشتراک می گذارند. 
برای توضیح این مفهوم سه واژه اساسی مطرح را به شرح ذیل کمی مورد مداقه و بحث و 

بررسی قرار می دهیم.
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4- اگر مرتکب اشتباه شدید ، بالفاصله در صدد رفع اشتباه برآیید. 
5- براي تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید. اگر 60% از تحقق 

هدف اطمینان دارید دست به کار شوید. 
6- براي پي بردن به ریشه مشکالت 5 بار بپرسید چرا؟ 

7- گمبا محل واقعي رویداد خطاست . سعي نکنید از دفتر کار خود مشکالت 
محیط را حل کنید. 

8- همیشه براي حل مشکل از داده و اطالعات کمي و به روز استفاده کنید. 
9- براي حل مشکل بالفاصله به دنبال هزینه کردن نباشید. بلکه از خرد 
خود استفاده کنید. اگر عقلتان به جایي نمي رسد، آن را در همکارانتان بجویید و 

از خرد جمعي استفاده کنید. 
10- هیچ وقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید. ریشه بسیاري 

از مشکالت بزرگ همین نکات ریز است. 
باید  نیست. مدیریت  به قول و کالم  ارشد منحصر  11- حمایت مدیریت 

حضور مشهود و ملموس داشته باشد. 
12- براي حل مسائل هر جا که امکان آن وجود دارد از واگذاري اختیار به 

زیردستان ابا نکنید. 
13- هیچ وقت به دنبال مقصر نگردید. هیچ گاه عجوالنه قضاوت نکنید. 

14- مدیریت دیداري و انتقال اطالعات بهترین ابزار براي حل مسئله به 
صورت گروهي است. 

را  سازمان  مشکالت  پایین  به  باال  از  دستوري  طرفه  یک  ارتباط   -15
دو  ارتباط  تر سازمان  پایین  با الیه هاي  باید  ارشد  مدیریت  پیچیده تر مي کند. 

جانبه داشته باشد. 
16- انسان ها توانایي هاي فراواني دارند. از الگوهاي چند مهارتي و غني 

سازي شغلي براي شکوفا شدن آن ها استفاده کنید. 
17- تنها فعالیت هایي را انجام دهید که براي سازمان شما ارزش افزوده 

ایجاد مي کنند. 
18- فراموش نکنید که 5 ت )5S( ، پایه و بنیان ایجاد محصولي با کیفیت 

است. 
19- بر اساس الگوهاي کارگروهي ، مسائل محیط کارتان را حل کنید. 

20- حذف مودا ) اتالف( فرآیندي پایان ناپذیر است. هیچ وقت از این کار 
خسته نشوید.

3- چارچوبي براي نوآوري در سازمان
تعریف نوآوري

نوآوري یکي از مضامیني است که در مدل تعالي سازماني تاکید ویژه اي بر 
آن شده است. بنیاد مدیریت کیفیت اروپا )EFQM(، نوآوري را چنین تعریف 

مي کند:
"نوآوري، ترجمه عملي یک ایده جدید به محصوالت، خدمات، فرایندها، 

نظام ها یا تعامالت اجتماعي است."
نوآوران خردمند مي دانند که نوآوري به ندرت براساس یک تصادف یا یک 

اتفاق خوشایند حاصل مي شود.
جوزف شومپتر اقتصاددان برجسته اتریشي، نوآوري را چنین تعریف مي کند:

براي  که  خدمت(  یا  محصول  پیشنهادهاي  از  )اعم  کاالهایي  "معرفي 
باالتري  کیفیت  و  ارزش  از  چشم گیري  به طور  یا  است  جدید  مصرف کنندگان 
برخوردار است و یا معرفي روش هاي تولید، شامل زیر ساخت هاي تولید که براي 

بخش هاي ویژه اي از صنعت جدید است". 

 شومپتر نو آوري در 5 حوزه قابل انجام مي داند:

- فرايند جديد

- محصول جديد

- نفوذ به بازارهاي جديد

- مواد يا منابع جديد تامين

- سازماندهي جديد

چارچوب نوآوري
واقعیتي که در سازمان ها مشاهده مي شود این است که با وجود آن که از 
اهمیت نوآوري سخن بسیار مي رود لیکن فاصله معني داري بین حرف تا عمل 
وجود دارد. اکثر مدیران ارشد نقشي را که نوآوري مي تواند در پیشبرد و توسعه 
سازمانشان داشته باشد را مي شناسند. آنان مي دانند که نوآوري اغلب پایه خلق 
یا نگهداشت ارزش، اعتبار و درآمدهاي آینده آنان است اما به واسطه خطاها و 
شکست هاي گذشته یا تمرکز بیش از حد بر کارایي فرایندها، زمین گیر شده و از 

پرداختن به نوآوري عاجزند.
حال سوال اساسي این است که آیا سازمان باید یک قطب نما براي نوآوري 

داشته باشد؟
نوآوران موفق راه هایي را یافته اند که تعادل ظریف بین سرمایه گذاري براي 
آینده و منافع وضعیت کنوني شان را برقرار ساخته و مدیریت کند. آن ها تخمین و 
پیش بیني مناسبي از میزان نوآوري که نیاز دارند و آنچه که مشخصًا باید برایشان 
به این واسطه حاصل شود دارند، اما سوال مهم و اساسي این است که چگونه 

این کار را به بهترین نحو انجام مي دهند.
در پاسخ به این سوال چارچوبي براي ساماندهي نظام نوآوري در سازمان 
در کتاب Innovation Reboot معرفي شده است که به جوانب گوناگون 

شکل گیري نوآوري در یک سازمان توجه دارد.

این است که یک  نوآوري"  قابلیت  و  توانمندي  ارزیابي  "چارچوب  منطق 
استراتژي   " یک  که  مي یابد  اطمینان  اول  مرحله  در  خردمند  نوآور  سازمان 
نوآوري" متمرکز )عنصر1( برپایه " اطالعات و تحلیل هایي صحیح )عنصر 2( 
از مرحله  از پروژه هایي  پایه گذاري شده و ورودي مي گیرد که منجر به سبدي 
سپس  و   )4 )عنصر  بخشي"  اعتبار  و  "تایید  تا    )3 )عنصر  ایده"  و  "تصور 
"متناسب سازي" ) عنصر 5( مي شود. همه این موارد توسط رفتارهاي "رهبران 
آینده  نگر" ) عنصر 7( که نگهدارنده "فرهنگ زمینه ساز نوآوري" )عنصر 6( 

است پایه ریزي شده است.
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وضوح استراتژي نوآوري
نوآوري  نوآوري، خصیصه کلیدي سازمان هایي است که  استراتژي  داشتن 
در  انداخته اند. شما  جا  و  کرده  وارد  خود  سازمان   DNA در  موفق  به طور  را 
سازمانتان مي توانید سوال هاي زیر را از خود بپرسید تا میزان وضوح و توجه به 

نوآوري را در استراتژي ها و برنامه هاي خود درک کنید:
1- آیا براي ما روشن است که انتظارداریم نوآوري براي ما چه دستاوردي 

حاصل کند.
منبع  تامین  و  ریزي  برنامه  مناسبي  طور  به  ما  نوآوري  پروژه هاي  آیا   -2

شده است.
آیا برنامه هاي نوآوري ما به اهداف )Goals( معین تبدیل و به طرز   -3
افراد درگیر در  به نحوي که همه  مناسبي درخصوص آن بحث و گفتگو شده 
اجراي این برنامه ها از آن اهداف درکي واحد و حسي معني دار نسبت به برنامه 

و تحقق آن داشته باشند.
با در نظر گرفتن میزان  پروژه ها  فعالیت ها و  از  ترکیبي متوازن  ما  آیا   -4

ریسک عدم حصول نتیجه، پیش رو داریم.
و  مدت  کوتاه  عملیاتي  نیازهاي  بین  تنش  ما  نوآوري  برنامه هاي  آیا   -5

آرزوهاي بلند مدت نوآورانه را باالنس کرده است.
با  را  فرضیات  این  و  برشمرده  را  خود  استراتژیک  فرض هاي  ما  آیا   -6

برنامه هاي خود آزموده ایم؟
7- آیا ما در مدیریت سرمایه گذاري ها در نوآوري، به طور موثر عمل کرده 

و مي کنیم؟
8- آیا ما به تالش هاي نوآورانه خود حتي در زماني که به درآمد و سودهاي 

کوتاه مدت نیازمندیم توجه مي کنیم؟
9- آیا ذي نفعان کلیدي ما از برنامه ها و پروژه هاي نوآوري ما اطالع داشته 
و به آن اطمینان دارند و آیا به دستاوردهاي نوآورانه ابتکاري که ما به آن دست 

یافته ایم افتخار کرده و از آن خشنودند.
اصلي،  بازارهاي  در  که  کنیم  حاصل  اطمینان  توانسته ایم  ما  آیا   -10

نوآوري هاي متفرق یا رقابتي را تجربه نمی کنیم.
سبد سرمایه گذاري در نوآوري

براي  را  پروژه هایي  و  تعریف  را  فرصت هایي  خردمند،  نوآور  سازمان های 

انجام نوآوري استراتژیک شروع و اجرا مي کنند که  برپایه میزان سرمایه گذاري 
مي توان آن ها را در 3 دسته طبقه بندي کرد:

و  ارزش  "پایدار سازي  به  منجر  که  نوآوري  فرصت هاي   اول،    گروه 
منفعت" براي سازمان مي شود. از این فرصت ها عمومًا به تاکتیک هاي " بازي 
را  متنوع  و  متعدد  موجود  سازمان محصوالت  که  مي شود  یاد  باخت"  براي  نه 

ایجاد مي کند.
توسعه  و  "بسط  به  منجر  که  است  نوآوري  فرصت هاي  دوم،   گروه 
محصوالت"مي شود. سرمایه گذاري و انجام پروژه در این بخش منجر به توسعه 

محصوالت نسل بعد سازمان مي شود.
گروه سوم،  فرصت هاي رشد و دگردیسي است که سرمایه گذاري در این 
سطح متضمن اقدام در دو جنبه بازار جدید و تکنولوژي جدید است. موضوع استراتژي 
اقیانوس آبي براي رشد تکاملي حضور در عرصه هاي جدید از مفاهیم مطرح در این 

دسته است که این مرحله البته همراه با ریسک و عدم قطعیت هایي است.
یک مثال از رشد موفق، شرکت نایکی است که با نوآوری های نزدیک و 
دگردیسانه تغییراتی یافته است. نایکی از پیشینه خود به عنوان یک تولیدکننده 
کفش به یک شرکت با تکنولوژی دیجیتال تبدیل شده است.) با اپلیکیشن های 
تلفن همراه، دستگاه های قابل پوشیدن، خدمات وب و اطالعات(. اگر چه هر 

سازمانی نمی تواند این موفقیت را تکرار کند.

طالیي  نسبت   " عنوان  تحت  سازمان ها  به  که  سرمایه گذاري  میزان 
سرمایه گذاري در نوآوري" توصیه مي شود تخصیص 70 درصد منابع موجود به 
گروه اول ) سرمایه گذاري هاي پایدارساز ارزش و منفعت، 20 درصد به گروه دوم 
) بسط و توسعه محصوالت( و 10 درصد به گروه سوم ) رشد و دگردیسي( است.

و جمله آخر
سازمان های نوآور موفق،

1- همواره آنچه که به دنبال آن هستند تا به دست آورند را ، تعیین و هدف 
گذاري مي کنند. 

2- به سناریوهایي مي اندیشند که کجا بازي  کنند و چگونه برنده شوند که این امر 
منجر به تعیین سبدي )پورتفویي( از پروژه هاي نوآوري و سرمایه گذاري در آن مي شود.
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مقدمه:
مسئولیت اجتماعی شرکت اصطالحی است که از دهه 90 میالدی به 
صورت گسترده و با آزاد سازی اقتصاد و شکاف عمیقی که میان نقش های 
اجتماعی و اقتصادی شرکت ها ایجاد شده بود رواج یافت. مسئولیت اجتماعی 
محیطی  زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  آثار  درک  به   )CSR( شرکتها 
فعالیت های کسب و کار بر سایرین اشاره دارد و به عبارت دیگر به هدایت و 
اداره کسب و کارها و اقدامات به شیوه ای اخالقی و مسئوالنه مرتبط است. 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها با روابط بین شرکت ها و جامعه سر و کار دارد. 
مسئولیت اجتماعی به معنای برخورداری از نگرش مسئوالنه و فراتر رفتن از 
حداقل الزامات قانونی و پای بندی به اصول و موازین اخالقی کسب و کار 
اقتصادی می  بنگاه های  برای فعالیت های  استاندارد رفتاری  است و نوعی 
باشد. در همین رابطه استاندارد ایزو 26000 به عنوان رهنمودی در قالب 
مسئولیت های اجتماعی نکاتی را ارائه کرده است که برای کلیه سازمان ها 
یافته و در حال توسعه قابل  از دولتی و خصوصی، کشورهای توسعه  اعم 

استناد و جاری سازی می باشد. 
 26000 ایزو  توسط  که  اجتماعی  مسئولیت  اصلی  موضوع  هفت 

مشخص شده عبارتند از:
1- حاکمیت سازمانی

2- حقوق بشر
3- شیوه های کار 
4- محیط زیست 

5- شیوه های عمل ناجوانمردانه
6- مسائل مربوط به مصرف کننده

7- مشارکت جامعه و توسعه  
در این استاندارد تاکید شده است که در راه اندازی کسب و کار باید 
شیوه ای در پیش گرفته شود که با انتظارات اخالقی نیز هماهنگ باشد و 
تصمیم سازی شرکت ها باید توجه به ارزش های اخالقی، احترام به قانون، 

مردم و محیط انجام شود.
در این استاندارد فرایند تولید و عرضه محصوالت و خدمات به اندازه 

کند  اکتفا  قانون  به  فقط  کننده  تولید  اگر  و  دارد  اهمیت  محصوالت  خود 
بیانیه جهانی  در  نماید.  را جلب  نتواند رضایت مصرف کننده  ممکن است 
سازمان استاندارد در خصوص استاندارد 26000 آمده است که سازمان ها 
و  محصوالت  عرضه  از  غیر  به  دولتی"  و  عمومی  چه  و  خصوصی  "چه 
خدمات با کیفیت به مشتریان موظفند تا بر جنبه های اجتماعی تولیدات خود 

نگاه ویژه داشته باشند.
سازمان  تعریف  طبق   :)governance( سازمانی  حاکمیت   -1
و  رویه ها  از  است  عبارت  سازمانی  حاکمیت  اقتصادی  توسعه  و  همکاری 
فرایندهایی که طبق آن سازمان هدایت و کنترل می شود، ساختار حاکمیت 
شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت ها بین فعاالن مختلف سازمان مانند هیات 
مدیره، سهامداران و دیگر ذی نفعان را مشخص می کند و قواعد و رویه هایی 
را برای تصمیم سازی معین می کند. نکته مهم در حاکمیت سازمانی افشا و 

شفافیت و پاسخگویی می باشد.
و  اساسی ترین  بشر  حقوق   :)human right  ( بشر  حقوق   -2
ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان 
بودن از آن بهره مند می شود. مطابق اعالمیه حقوق بشر و سایر اسناد بین 
المللی این حقوق ویژگی هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، 
هم  به  طلبی،  برابری  و  تبعیض  عدم  ناپذیری،  تفکیک  ناپذیری،  انتقال 
 پیوستگی و در هم تنیدگی را داراست. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را

 می توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد و اعالمیه های 
بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه های  متحد،  ملل  سازمان  منشور  مانند  مرتبط 
نامه های  توصیه  و  مقاوله نامه ها  سیاسی،  و  مدنی  بین المللی حقوق  میثاق 

سازمان بین المللی کار و .... درک کرد. 
3- شیوه های کار)working methods(: شیوه های انجام کار در 
سازمان ها باید امنیت و سالمت کارکنان را تضمین نموده و حقوق قانونی و 
اجتماعی آنان را محترم بشمارد و در ماده چهارم اعالمیه جهانی حقوق بشر 
ذکر شده است."هیچ کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت. برده داری 
از  کارکنان  باشد."همه  ممنوع  آن  اشکال  تمامی  در  باید  برده  تجارت  و 
و  بوده  برخوردار  مساوی  حقوق  از  مساوی  کار  برای  جنسیت  و  نژاد  هر 
محیط های کار باید پیش بینی های الزم برای سالمت و ایمنی کارکنان را 

پای بندی به مسئوليت های اجتماعی
مبتنی بر الگوی تعالی سازمانی 

 دکتر احمد اثنی عشری

سازمان های متعالی ، همزمان با شرایط اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جوامع خود را با 
نگاهی درون زا و برون گرا بهبود می دهند. سازمان های متعالی با بهره گیری اندیشمندانه از محیط 
زیست از هر گونه اسراف، تباهی، زیاده طلبی و زیان رسانی پرهیز کرده و برای رفع مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تالش می کنند و با نهادهای محلی، ملّی و بین المللی مرتبط همکاری 

دارند.
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در برداشته باشد.
4- محیط زیست )environment(: محیط زیست به همه محیط هایی 
که زندگی در آن جریان دارد گفته می شود. مجموعه ای از عوامل فیزیکی 
 خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل

حفاظت  می گذارند.  تاثیر  موجودات  رفتار  و  نمو  و  رشد  بر  و  می دهند   
محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه 
هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می شود. فعالیت های بنگاه ها 
نباید عوامل تشکیل دهنده محیط زیست شامل آب، هوا و خاک را آلوده و 
تخریب  از  ممانعت  و  پیشگیری  و  محیط زیست  از  حفاظت  کند.  تهدید  یا 
آنان  فعالیت های  قبال  بنگاه های کسب و کار در  از وظایف  آلودگی آن  و 
می باشد. عالوه بر آن ها باید اقدامات برای کنترل عوامل محیطی موثر بر 
سالمت انسان ها، ایمنی از پرتوها و پسماند ها، حفظ نگهداری از مراقبت از 

زیست بوده به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
توانمندی   :)fair practice( جوانمردانه  عمل  شیوه های   -5
علت  به  انسان ها  برخی  است.  متفاوت  خود  حقوق  احقاق  برای  انسان ها 
ناتوانی و کم اطالعی از حقوق طبیعی خود صرف نظر می کنند. این وظیفه 
مدیران و رهبران است که بر رعایت عدالت و انصاف در برخورد با ذی نفعان 
سازمان اعم از مشتریان ، کارکنان، تامین کنندگان و سهامداران تاکید داشته 
و به آنان اهتمام بورزند و اجازه ندهند ارکان مختلف سازمان این فرصت و 
امکان را داشته باشند که حقوق زیر دستان و افراد ضعیف تر نادیده گرفته 
در  اغماض  و  نفسانی و گذشت  بر هواهای  پای گذاردن  شود. جوانمردی 
زمانی است که رهبران توانمندی کسب منفعتی را دارا بوده و از آن صرف 

نظر می کنند.
 :)consumer rights( کننده  مصرف  به  مربوط  مسائل   -6
به  برای رهنمود  پایه  عنوان حقوق  به  را  ملل حقوق هشتگانه ای  سازمان 
کشورهای عضو پیشنهاد کرده است عبارت اند از: حق برخورداری از سالمت 
و ایمنی، حق داشتن اطالع رسانی صحیح و کامل، حق برخورداری از بازار 
رقابتی و ضد انحصار، حق لحاظ شدن تامین نیازهای انسانی، حق داشتن 
جبران خسارت مصرف کننده، حق داشتن محیط زیست سالم و حق داشتن 
تشکل مصرف کنندگان، در این رابطه رهبران بنگاه های تولیدی باید خود را 
موظف بدانند در فرایند تولید، پخش و تحویل محصوالت خود حق مصرف 

کننده را مقدم داشته و بر آن مراقبت نمایند.
 society and development ( 7- مشارکت جامعه و توسعه
تشکل های  در  اقتصادی  بنگاه های  رهبران  حضور   :)participation
صنفی و حرفه ای مرتبط با کسب و کار و نیز توسعه پایدار از مسئولیت های 
اجتماعی رهبران است. امروزه کسب و کارها نمی توانند نسبت به آنچه در 
فضای اجتماع می گذرد بی تفاوت باشند. آثار فرهنگی، اجتماعی، محیطی و 

اقتصادی فعالیت ها بر توسعه محلی و ملّی باید مورد توجه قرار گیرد.
خوشنامی و پایبندی بنگاه ها به مسئولیت های اجتماعی باعث افزایش 
نهایتَا سودآوری  و  درامد  و  افزایش فروش  آن  تبع  به  و  گرایش مشتریان 
است.  ضروری  اجتماعی  توسعه  برای  اجتماعی  مشارکت  می شود.  بنگاه 
سازمان ملل توسعه اجتماعی را به عنوان طرفیت بیشتر ساختار اجتماعی 
به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در سطح زندگی تفسیر می کند. توجه به 
مشارکت و تاکید بر نقش آن یکی از عوامل اصلی توسعه در جوامع در حال 

توسعه است.

رهبران در سازمان های متعالی از ارزش های سازمانی حمایت 
می کنند و در پایبندی به قوانین و مقررات، مسئولیت های اجتماعی، 
درستی و رفتار اخالقی، در دو بعد درونی و بیرونی، الگوی دیگران 

هستند و بدین ترتیب بر خوشنامی سازمان می افزایند.
مسئولیت های  به  متعهدانه  عمل  و  مقررات  و  قوانین  به  پایبندی 
بروز  از  پیشگیری  و  شهروندان  حقوق  رعایت  برای  راه  بهترین  اجتماعی 
ناهنجاری در جامعه است. شرکت ها به عنوان شهروند اجتماعی باید مقررات 
اجتماعی را رعایت نموده و فراتر از آن در جامعه ای که حیات دارند مشوق 
را  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  اروپا  کمیسیون  باشند.  آن ها  به  پایبندی 
فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی می داند که به صورت داوطلبانه پذیرفته 
شده است. به این ترتیب عملکرد درونی )واقعیت اصلی( مسئولیت اجتماعی 
بشر  امور  از  را  آنان  که  می کند  مربوط  تجاری  رفتارهای  بر  را  شرکت ها 
دوستانه و خیرخواهانه شرکت ها جدا کرده و در عملکردهای خود شرکت 
تعریف می کند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها مرتبط با مسئولیت شرکت در 
برابر جامعه، انسان ها و محیطی است که شرکت ها در آن فعالیت می کنند و 
فراتر از جنبه های اقتصادی و مالی آن ها است. به عبارت دقیق تر مسئولیت 
اجتماعی شرکت فعالیت هایی است که پیش برنده سود و منافع اجتماعی 
الزام  قوانین  به  پایبندی و تعهد  از منافع سازمان است و آن  بوده و فراتر 
آور است. امروز سازمان ها برای مسئوالنه عمل کردن در قبال جامعه باید 
توسعه  به  خود  گذار  اثر  فعالیت های  و  باشند.  عمومی  افکار  پاسخگوی  با 
پایدار یعنی اقتصاد، جامعه و محیط زیست را با شدت و دقت مراقبت کنند. 
و  اجتماعی  انتظارات  به  پاسخگویی  گرو  در  سازمان ها  جانبه  همه  قوانین 
استانداردهای اخالقی و واکنش مناسب در قبال آن هاست. رعایت اخالق 
کار و مسئولیت اجتماعی و تلفیق آن ها با اهداف اقتصادی و کسب منفعت 
سازمان را برای دستیابی به اهداف متعالی تر یاری می کند. اگر چه ممکن 
است رعایت اصول اخالقی در کوتاه مدت بر عملکرد اقتصادی شرکت تاثیر 
مطلوب نداشته باشد اما در دراز مدت می تواند آثار مناسبی در توفیق کسب 

و کار سازمان ایجاد کند.
رهبران در سازمان های متعالی برای عملکرد خود در مقابل 
ذی نفعان و گستره جامعه شفاف و پاسخگو هستند و اطمینان 
با درستی  و  کارکنانشان اخالق مدارانه، مسئوالنه  می یابند که 

عمل می کنند.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها  تعهد مستمری است که از سوی آن ها با 
هدف رفتار اخالقی، مشارکت در توسعه اقتصادی با تاکید بر بهبود کیفیت 
زندگی نیروی کار و جامعه اجرا می شود و بخش های متفاوت گسترده ای 
مانند آموزش، بهداشت و ایمنی، حقوق بشر و حفظ محیط زیست را در بر 
می گیرد. برای تحقق مسئولیت اجتماعی عالوه بر رهبران، کارکنان نیز در 
سازمان ها باید مهارت های الزم برای اداره مسائل اجتماعی و پاسخگویی 
چنانچه  و  می کنند  اجرا  و  گرفته  فرا  را  محیطی  و  اجتماعی  نیازهای  به 
کارکنان مسئولیت خود را در قبال رویدادها و اتفاقات و بحران های جامعه 
این  خود  کاری  محدوده  در  بتوانند  فراگرفته  مهارت ها  با  و  نمایند  درک 
مشکالت و بحران ها را حل و فصل کنند و واکنش مناسب در برابر آن ها 
داشت.  خواهیم  بیشتر  آرامش  با  توام  و  سالم  جامعه ای  قطعَا  دهند  نشان 
اجتماعی  مسئولیت  احساس  و  کارکنان  اخالقی  تعهد  و  راستی  و  صداقت 
آنان منجر به سرمایه های انسانی و اجتماعی قدرتمندی می شود که سازمان 
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را در مواجهه با بحران نجات می دهد. درستکاری و اخالق مداری مهمترین 
عامل رضایت مشتری در سازمان است. تاکید بر ارائه محصول و خدمت با 
کیفیت مطلوب موجب باال رفتن حس اعتماد به خدمات و تولیدات سازمان 
می شود و ورنق اقتصادی را برای بنگاه و توسعه اقتصادی را برای جامعه در 
پی خواهد داشت. ار نتایج قطعی این تعهد سازمانی ایجاد برند معتبر برای 
سازمان خواهد بود که سرمایه ای ارزشمند برای هر کسب و کاری است. 
از خدمات و محصوالت  اجتماعی  تقاضای  اقتصادی که  امروزه موسسات 
آنان حمایت می کند بهترین سودآوری و درآمدها را در اختیار دارند. تشویق 
خیریه،  موسسات  به  کمک  مانند  اجتماعی  امور  در  مشارکت  به  کارکنان 
این  قبول  مصادیق  دیگر  از  خیرخواهانه  و  داوطلبانه  خدمات  در  فعالیت 

مسئولیت است. 
رهبران در سازمان های متعالی در اموری که در تعارض با 
یکدیگرند، توازن و پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 

را مبنای تصمیم گیری قرار می دهند.
"میلتون فریدمن" اقتصاد دان معتقد است که تنها مسئولیت اجتماعی 
کسب و کار افزودن به سود می باشد " این نظریه سال ها از سوی صاحبان 
کسب و کار مطرح می شد اما در اوایل دهه 1990 با توجه به ضرورت های 
جهانی و مخاطرات فراهم شده از سوی برخی بنگاه های اقتصادی  اهمیت 
توجه به مسئولیتهای اجتماعی آشکار شد. به گونه ای که امروز هنر مدیران 
ترکیب ایده آل و مطلوب هدف های کسب و کار و انتظارات رو به تزاید 
جامعه است. جامعه بخش مهم از ذی نفعان سازمان ها و بنگاه های کسب 
می کند  فعالیت  آن  در  که  جامعه ای  و  اقتصادی  بنگاه  بین  است.  کار  و 
اقتصادی  بنگاه  منافع  بین  است  ممکن  گاه  دارد  وجود  دوسویه  ای  رابطه 
این حالت منافع جامعه  بدیهی است در  باشد.  و جامعه تضاد وجود داشته 
دارای ارجحیت و اولویت می باشد. سند مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سند 
باید آگاه باشند که در کجای ساختار  شهروندی شرکت هاست و شرکت ها 
درآمد  و  نمی تواند صرفَا کسب سود  اهداف شرکت  لذا  دارند.  قرار  اجتماع 
پایداری  و  اجتماعی  منافع  به  احترام  با  باید  درآمد  و  سود  این  بلکه  باشد 
اقتصادی و محیط زیست باشد. رهبران کسب و کارها باید برای نیل به توان 
پاسخگویی اجتماعی در تعامل ذی نفعان و سایر افراد جامعه، به دغدغه های 
جامعه در خصوص محیط زیست، امور اجتماعی و بشر دوستانه، اهمیت داده 
و متناسب با فرهنگ سازمانی خود به تدوین سیاست های مسئولیت پذیری 
اجتماعی مبادرت کنند. مهم ترین قسمت مسئولیت اجتماعی شرکت ها این 
است که اهداف خود را براساس تفکر هم زیستی سازنده با جامعه و پیشرفت 

دوجانبه بنا کنند.
رهبران در سازمان های متعالی پایداری اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی را در استراتژی و زنجیره ارزش سازمان لحاظ 

کرده. منابع مورد نیاز را برای این منظور تخصیص می دهد.
قطعا توجه به مسئولیت های اجتماعی عالوه بر بعد نرم افزاری و تعهد 
اخالقی نیازمند برنامه ریزی و تامین بودجه مناسب می باشد. سازمان ها در 
تدوین برنامه های استراتژیک ساالنه خود و در چشم انداز ماموریت سازمان 
باید بر این مهم توجه داشته باشند. و عالوه بر تامین بودجه شاخص هایی را 
برای سنجش پیشرفت برنامه ها تعیین نموده و در دوره های متوالی و منطقی 
نسبت به اندازه گیری شاخص ها و ارزیابی و تحلیل نتایج آن ها بپردازند. روند 
تحقق این شاخص ها و مطابقت آن ها با برنامه های پیش بینی شده می تواند 

میزان کارآمدی تصمیمات و اقدامات سازمان را نشان داده و در صورت لزوم 
مورد بازنگری قرار گیرد. مسئولیت اجتماعی مسئله پیچیده ای است و برای 
تحقق این مسئولیت مدیران الزم است که به آن مانند سایر مسائل سازمان، 
به عنوان یک  اجتماعی  به مسئولیت  باید  آنان  نگاه کنند  با دید مدیریتی 
مسئله اساسی سازمان که احتیاج به برنامه ریزی، تصمیم گیری، هماهنگی و 

ارزشیابی دقیق دارد توجه داشته باشد.
در  مشارکت  برای  را  کارکنان  متعالی  سازمان های  رهبران 
ترغیب  می کند  کمک  وسیع تر  ای  جامعه  به  که  فعالیت هایی 
می کند. آگاهی کارکنان را در مسئولیت اجتماعی ارتقاء داده و آنان 

را به مشارکت در این امور تشویق می کند.
هستند.  انسانی  سرمایه های  همان  اقتصادی  بنگاه های  در  کارکنان 
سازمان متعالی دارای کارکنان متعالی و فرهیخته است و همواره سرمایه های 
اقدامات خیرخواهانه  اجتماعی،  فعالیت های  به مشارکت در  را  انسانی خود 
و حضور در تشکل های اجتماعی و غیر انتفاعی تشویق می کنند. بسیاری 
تعالی  امور  در  مشارکت  و  به همکاری  را  کارکنان خود  کارها  و  از کسب 
تشویق می کنند. برخی مدیران بنگاه ها امکان استفاده از مرخصی تشویقی، 
تعهد کسر از حقوق برای خدمات داوطلبانه و خیر خواهانه، تشکیل تیم های 
ورزشی، یاری رسانی به محرومین و آسیب دیدگان از بحران های طبیعی و 
کارکنان  برای  را  آن ها  نظایر  و  تشکل ها  با  داوطلبانه  همکاری  اجتماعی، 
با تشکیل کالس ها و  خود فراهم می آورند. برخی مدیران کسب و کارها 
محیط زیست،  نگهداری  و  حفظ  برای  را  خود  کارکنان  آموزشی  دوره های 
پایداری اقتصاد خانوار، ارتقای بهره وری و مانند آن ها آموزش داده و نسبت 
به توانمند سازی آنان اقدام می کنند و سیاست های تشویقی مناسب آن ها 
اتخاذ می کنند. در شرکت زیمنس در آلمان کارکنان بخشی از اقدامات خود 
برخی سازمان ها  در  و  توانخواهان می کنند.  و  معلولین  به  را صرف کمک 
برای افراد کم توان، کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، زنان سرپرست 
می شود.  اجرا  آنان  کارکنان  توسط  و  شده  طرح ریزی  برنامه هایی  خانوار 
در  که مشارکت  کارهایی  و  در کسب  انسانی  نیروی  به کارگیری  و  جذب 

فعالیت های اجتماعی دارند ساده تر از سایر سازمان ها است.
رهبرهای سازمان های متعالی با رعایت استانداردها و الزامات 
قانونی یا فراتر رفتن از آنها پیامدها زیست محیطی، محلی و جهانی 
را به حداقل می رسانند و با عملکرد ویژه و فعاالنه، استانداردهای 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بخش و حوزه فعالیت 

خود ارتقا می دهند.
زمینه  در  دانشگاهیان  و  پژوهشگران  از  کرول"  بی  آرچی  "آقای 
اجتماعی  " مسئولیت  می کند  تعریف  چنین  آن  را  اجتماعی  مسئولیت 
از  جامعه  که  اخالقی  و  قانونی  اقتصادی،  اختیاری،  انتظارات  شرکت، 
سازمان ها در هر زمان را دارد در بر می گیرد." او هرم مسئولیت اجتماعی 
قانونی،  مسئولیت های  اقتصادی  مسئولیت های  شامل  را   شرکت ها 

مسئولیت های اخالقی و مسئولیت های اختیاری تعریف می کند.
 مدیران کسب و کارها نباید منتظر شرایط اجباری قانونی باشند و سپس 
معنوی  و  اخالق  تعهدات  از  پوشی  نگرش چشم  این  دهند  نشان  واکنش 
بنگاه است. مسئولیت های  برای  سودجویانه  تفکر منحصراً  و  و کار  کسب 
اجتماعی سه سرفصل اصلی را در بر می گیرد: عملکرد اجتماعی و عملکرد 
اقتصادی و عملکرد زیست محیطی، حساس بودن به کلیه این سرفصل ها 
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و مراقبت از توجه به آن ها از وظایف مدیران کسب و کار است تا اطمینان 
عملکردها  این  برای  را  ای  مخاطره  آن ها  سازمان  فعالیت  نمایند  حاصل 
فراهم نمی کند. مسئولیت اجتماعی در بر گیرنده شفافیت فعالیت های کسب 
و کار بر اساس ارزش های اخالقی، تطابق با الزامات قانونی، احترام به افراد، 
تشکل ها و محیط زیست و حساس بودن به مسایل اجتماعی، فرا اجتماعی 
و در اصل ارزش آفرینی همه جانبه و یکپارچه است تا شرکت ها عالوه بر 
کسب سود، مسئولیت آثار و تبعات فعالیت های خود را بر تمام ذی نفعان اعم 

از انسان ها و منابع طبیعی در نظر بگیرند و بپذیرند. 

ارزیابی  و  شناسایی  در  متعالی  سازمان های  رهبران 
عملکرد،  بر  آن ها  پیامد  به  نوین  و  جایگزین  فناوری های 

قابلیت های سازمانی و محیط زیست توجه می کنند.
بنگاه های کسب و کار تولیدی در فرایند  تولید از تکنولوژی های گوناگونی 
استفاده می کنند. برخی تکنولوژی ها همسو و سازگار با محیط زیست نبوده و 
ممکن است آثار سویی را بر آب، خاک و هوا در برداشته باشد و یا سالمت 
انسان ها را به گونه ای دیگر به مخاطره اندازد. رهبران سازمان های متعالی 
در انتخاب تکنولوژی و جایگزینی تکنولوژی های قدیمی و منسوخ شده به 
این امر توجه دارند. تناسب قیمت تکنولوژی و اتوماسیون از یک سو و حفظ 
بنحو شایسته  باید  تکنولوژی  امکان سنجی  اشتغال در مطالعات  ارتقای  و 
مورد توجه قرار گرفته و قابلیت های سازمانی در استفاده از تکنولوژی مدنظر 
باشد. عالوه بر این مخاطرات، باید به ارتقا بهره وری و کاهش ضایعات در 
فرایند تولید و چرخه عمر محصول توجه کرد. از مراحل انتقال تکنولوژی 
مرحله جذب تکنولوژی می باشد که باید با فرهنگ و سایر تکنولوژی های 
مورد استفاده در سازمان تناسب داشته باشد و قابلیت های سازمان را افزایش 
داده و سرویس های پشتیبانی تکنولوژی فراهم باشد و سازمان دچار توقف 

عملیات نشود.
سازمان های متعالی محصوالت و خدمات خود را در سراسر 
چرخه عمرشان مدیریت می کنند و پیامدهای  و خدمات را بر 

بهداشت عمومی، ایمنی و محیط زیست در نظر می گیرند.
از مسئولیت های مهم رهبران سازمان های متعالی کسب اطمینان الزم 
از درستی و سالمت آثار محصوالت آنان در چرخه مصرف می باشد. استفاده 

از مواد اولیه سالم و بهداشتی که سالمت و ایمنی مصرف کننده را تضمین 
کرده و به او اطمینان می دهد با مصرف یا استفاده از محصول خطری او را 
تهدید نمی کند و یا راهکار های پیشگیری از بروز خطر و مشکالت را به او 
یادآوری نموده و آموزش می دهد. هر چند امروزه برای تولید کاالها در بیشتر 
موارد استانداردهای اجباری تعریف شده اما سازمان های متعالی عالوه بر در 
نظر داشتن و رعایت این استانداردها با نگاه فراگیر تمام جنبه های فرایند 
تولید خود را مد نظر قرارداده و اجازه نمی دهد حتی پس از تحویل و مصرف 
نا  عواقب  یا  و  برای مصرف کننده  ناگواری  رخداد  به کارگیری محصول  و 
مطلوبی را بر محیط زیست داشته باشد و نکات ایمنی را به مصرف کنندگان 
آموزش  دارند  عهده  به  را  فروش  از  پس  خدمات  وظیفه  که  آنها  و   خود 

می دهند. 
و  می پردازد  جامعه  به  خود  هشتم  معیار  در  سازمانی  تعالی  الگوی 
برداشت های جامعه، دیدگاه درک و طرز تلقی آن ها از سازمان مهم می باشند. 

نظر سنجی  جمله  از  مختلفی  منابع  از طریق  است  ممکن  برداشت ها  این  
سازمان های  عمومی،  نشست های  مطبوعاتی،  گزارش های  گزارش ها،  ها، 
همین  در  و  آیند  به دست  دولتی   مسئوالن  و  جامعه  نمایندگان  غیردولتی، 
رابطه شاخص های عملکردی جامعه شاخص های درونی هستند که سازمان 
به منظور پایش، درک، پیش بینی و بهبود عملکرد خود پیش بینی تاثیر آن ها 
بر برداشت جامعه استفاده می کند. شاخص های مناسب برای اندازه گیری در 
و  ملی  منافع  رعایت  از تصویر و شهرت سازمان،  عبارتند  معیار عمدتاَ  این 
اعتالی شأن و اقتدار کشور، رعایت عدالت و فرصت های برابر، شفافیت و 
پاسخگویی، پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی، پیامدهای محیط کار و 
چرخه عمر محصول، عضویت در تشکل های حرفه ای، رعایت ارزش های 
اخالقی، عملکرد زیست محیطی، اجتماعی، ایمنی و سالمت، قانون مداری، 
حمایت از بنیادهای خیریه سازمان های مردم نهاد، عضویت در تشکل های 
حرفه ای، همکاری با .... علمی و پژوهشی، تاثیر گذاری بر اقتصاد محلی و .....

نتیجه: سازما ن های متعالی نتیجه مسئولیت اجتماعی خود را به درستی 
زیست  محیط  و  اجتماع  بر  را  خود  اقدامات  و  تصمیمات  آثار  کرده  درک 
کاماَل سنجیده و تالش می کنند از بروز هر گونه بحران در شرایط زیستی 
عالوه  آن ها  کنند.  اجتناب  جامعه  در  بهداشتی  و  ایمنی  مخاطرات  نیز  و 
پایبند هستند  فرایندهای کسب و کار خود  قانونی در  الزامات  به  اینکه  بر 
را  بوده و خود  پای بند  فعالیت دارند  به جامعه ای که در آن  از آن ها  فراتر 
شهروند اجتماعی مسئول می دانند. شفافیت پاسخگویی، صداقت و دوستی، 
رعایت ارزش های اخالقی، قانون مداری از مشخصه های بارز آن ها بوده و 
در اقدامات خیرخواهانه و داوطلبانه مشارکت داشته و کارکنان خود را نیز 

ترغیب و تشویق به این همکاری ها می کنند.
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بزرگنمایی- از مدل کسب و کار به ارزش پیشنهادی
همانگونه که در تعریف معیار "فرایندها، محصوالت و خدمات" آمده است، سازمان 
های متعالی در طراحي، تولید و تحویل محصوالت و خدمات، خلق ارزش فزاینده براي 
مشتریان و سایر ذي نفعان را همواره مد نظر دارند و  مدل کسب و کار خود را با در نظر 
گرفتن ارزش پیشنهادي توسعه داده، اجرا مي کنند. لذا بر اساس این تعریف، توسعه مدل 
کسب و کار را با طراحی ارزش پیشنهادی آغاز می کنیم. برای اینکار دو قسمت "بخش 
های مشتری" و "ارزش های پیشنهادی" از مدل کسب و کار که در شکل )1( معرفی 
گردیده است را "بزرگنمایی" کرده و روی طراحی ارزش پیشنهادی متمرکز می شویم.

شکل )1(: تابلوی طراحی مدل کسب و کار
پروفایل )بخش( مشتری

برای طراحی ارزش پیشنهادی بایستی از بخش های مشتری آغاز کرده و پروفایل 
مشتری را مطابق شکل )2( تهیه کرد. پروفایل )بخش( مشتری توصیف کننده  بخش 
مشتری خاصی در مدل کسب و کار به صورت ساختارمندتر و با جزئیات بیشتر است . 

ارزش افزایی برای مشتریان
دکتر علی تقی زاده هرات
عضو کمیته علمی جایزه ملّی تعالی سازمانی

این پروفایل، مشتری را به کارها ، دردسرها و منفعت ها تقسیم می کند.

شکل )2( پروفایل مشتری

کارهای مشتری چیزهایی را توصیف می کند که مشتریان در شغل و زندگی خود 
سعی بر انجام آن دارند. کار مشتری می تواند فعالیت هایی باشد که مشتری سعی بر 
انجام و اتمام آن ها دارد، مشکالتی باشد که می کوشد تا حلشان کند یا نیاز هایی باشد 
که در تالش است تا آن ها را بر طرف سازد. دردسرهای مشتری توصیف کننده ی هر 
چیزی است که مشتری را قبل، در حین و بعد از تالش برای انجام کاری آزار می دهد یا 
به بیان ساده از انجام دادن یک کار جلوگیری می کند. منفعت های مشتری نتایج و فایده 
هایی را توصیف می کنند که مشتریان در طلبشان هستند برخی از منفعت ها ضروری، 
برخی مورد انتظار، برخی مطلوب مشتریان و برخی نیز برای مشتریان غیر منتظره هستند. 
منفعت ها شامل فواید کارکردی، منفعت های اجتماعی، احساسات مثبت و صرفه جویی 

در هزینه ها  می شود.
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در این نوشتار تالش می گردد ارزش و مفهوم بنیادین ارزش افزایی برای مشتریان در الگوی جایزه 
ملّی تعالی سازمانی تشریح و رویکردی برای طراحی و ارائه ارزش های پیشنهادی جذب برای مشتریان 
معرفی شود. در تهیه این مطلب عمدتاً از کتاب »طراحی ارزش پیشنهادی، چگونه محصوالت و خدماتی خلق 

کنیم که مشتری خواهان آن باشد«، استفاده شده است1.
بنا به تعریفی که الگوی تعالی برای ارزش افزایی برای مشتریان دارد، سازمان هاي متعالي مشتریان را 
علت وجودي اصلي خود مي دانند و همواره تالش ميکنند تا از طریق شناسایي و پیش بیني نیازها و انتظارات 
مشتریان به صورت مداوم براي ایشان ارزش خلق کنند. همچنین این مفهوم در دیگر مفهوم بنیادین تحت 
عنوان یادگیری، بهبود و نوآوری مورد توجه قرار گرفته است و بر خلق ارزش از طریق ارایه محصوالت و 

خدمات، یادگیري از تجارب، بهبود مستمر  و نوآوري تاکید شده است.
فوق  مفاهیم  بهتر  درک  در  جایزه  متقاضی  های  سازمان  و  تعالی  ارزیابان  به  تواند  می  نوشتار  این 
الذکر و نکات راهنمای مرتبطی که در الگوی تعالی آمده است، کمک کند؛ نکاتی مانند زنجیره ارزش )در 
جزء معیارهای: 1ج، 2ج، 2د، 3د و 5د(، خلق ارزش )در جزء معیارهای: 4الف، 5ب، 6الف و 6ب(، ارزش 

پیشنهادی ) در جزء معیارهای: 5ج و 5د( و مدل کسب و کار )2ب، 2د، 3ج و 5ج(.
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نقشه ارزش )پیشنهادی( 
پس از تهیه پروفایل مشتری، مرحله بعدی در طراحی ارزش پیشنهادی، تهیه 
نقشه ارزش پیشنهادی مطابق شکل )3( می باشد. نقشه ارزش )پیشنهادی( ویژگی 
های ارزش پیشنهادی خاصی در مدل کسب و کار را به صورت ساختارمند و با جزئیات 
توصیف می کند. این نقشه، ارزش پیشنهادی را به محصوالت و خدمات، دردسرکاه ها و 

منفعت سازها تقسیم می کند.

شکل )3( نقشه ارزش پیشنهادی

محصوالت و خدمات به بیانی ساده، فهرستی است از آنچه سازمان ارائه می دهد و 
در قالب تمام چیزهایی است که مشتری می تواند در ویترین فروشگاه سازمان- البته به 
بیان استعاره ای-  ببیند. این جزء شامل تک تک محصوالت و خدماتی است که ارزش 
پیشنهادی بر پایه آن ساخته می شود.  این مجموعه از محصوالت و خدمات، به مشتریان 
کمک می کند که کارهای کارکردی، اجتماعی یا احساسی خود را انجام دهند یا نیازهای 
اولیه  خود را برآورده کنند. الزم به ذکر است که محصوالت و خدمات به تنهایی ارزش 
خلق نمی کنند بلکه خلق ارزش در رابطه با بخشی خاص از مشتریان و کارها، دردسرها 
و منفعت هایشان است . فهرست محصوالت و خدمات ممکن است شامل محصوالت و 
خدمات پشتیبان نیز باشد یعنی آن هایی که به مشتریان کمک می کند تا نقش خریدار 
)آن هایی که در مقایسه ی پیشنهاد ها ، تصمیم گیری و خرید به مشتریان کمک می 
کند( ، هم آفرین )آن هایی که به مشتری کمک می کنند تا به طور مشترک با شما 
ارزش های پیشنهادی طراحی کنند( و انتقال دهنده )آن هایی که به مشتری کمک می 

کنند تا محصول را به فرد دیگر دهند  یا کنار بگذارند( را بازی کنند.
دردسرکاه ها توصیف می کنند که دقیقا چگونه محصوالت و خدمات دردسرهای 
خاصی از مشتری را برطرف می کنند. در واقع به طور صریح نشان می دهند که سازمان 
چگونه قصد دارد برخی از چیزهایی را که مشتری را قبل، در حین و بعد از انجام کار آزار 
می دهد یا مانع از انجام کار می شود، حذف کند یا کاهش دهد. ارزش های پیشنهادی 
عالی بر دردسرهایی متمرکزند که برای مشتری مهم است و به طور خاص دردسرهای 
شدیدی است. نیازی نیست که برای هر دردسری که در پروفایل مشتری شناسایی شده 
است، دردسرکاه نیز پیدا شود. هیچ ارزش پیشنهادی ای نمی تواند این کار را بکند. ارزش 
های پیشنهادی عالی اغلب بر تعداد اندکی از دردسرهایی متمرکز می شوند که به خوبی 
از پس کاهش شدتشان برمی آیند.منفعت ساز ها توصیف می کنند که چگونه محصوالت 
و خدمات سازمان برای مشتری منفعت ایجاد می کنند. در واقع به طور صریح نشان  
می دهند که سازمان قصد دارد چگونه نتایج و فایده هایی ایجاد کند که مشتریان انتظار 
یا آرزویش را دارند و یا از دیدنش شگفت زده خواهند شد. این نتایج و فایده ها شامل 
مطلوبیت کارکردی، منفعت های اجتماعی، احساسات مثبت و صرفه جویی در هزینه 
ها است. نیازی نیست منفعت سازها به تمام منفعت های شناسایی شده در پروفایل 
مشتری بپردازند. سازمان باید بر آن هایی که برای مشتریان اولویت دارند و بر جایی که 

محصوالت و خدمات می توانند تفاوت ایجاد کنند، تمرکز کند.

شکل )5(: کوچک نمایی- از ارزش پیشنهادی تا مدل کسب و کار

تناسب
پس از تهیه پروفایل مشتری و نقشه ارزش، برای نهایی سازی طراحی ارزش 
پیشنهادی الزمست تا سازمان "تناسب" بین محصوالت و خدمات، دردسرکاه ها و 
منفعت سازها خود را با کارها، دردسرها و منفعت های مورد نظر مشتریان برقرار کرده و 

بازنگری های الزم را به انجام رساند.

شکل )4(: تناسب پروفایل مشتری و نقشه ارزش
کوچک نمایی- از ارزش پیشنهادی تا مدل کسب و کار

پس از بزرگنمایی و طراحی ارزش پیشنهادی برای مشتریان، در این مرحله با درک 
و بینشی که سازمان نسبت به دو قسمت بخش های مشتری و ارزش های پیشنهادی 
کسب کرده است، همانگونه که در شکل )5( مشخص شده است، بایستی اقدام به تکمیل 
هفت قسمت دیگر مدل کسب و کار نماید.از بین رفتن کسب و کاری که درآمدش کمتر 
از هزینه هایش است، اجتناب پذیر خواهد بود حتی اگر موفق ترین ارزش پیشنهادی را 
نیز در اختیار داشته باشد. لذا همان گونه که در شکل )6( نمایش داده شده است، برای 
پایداری در ارایه ارزش پیشنهادی متمایز به مشتریان الزمست تا سازمان سودآور باشد تا 
پایداری کسب و کار نیز حفظ شد. لذا باید رابطه ای متقابل و چرخه علی و معلولی مثبتی 

بین خلق ارزش برای مشتریان و کسب و کار برقرار نمود.

شکل )6(: از خلق ارزش برای مشتریان تا خلق ارزش برای کسب و کار
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سازمان های ایرانی دوران سخت و پرچالشی را سپری می کنند. دوران خطرهای 
بزرگ و فرصت های بزرگتر!

تحوالت جهانی و داخلی، بسیار سریع، ناپیوسته و بعضاً ویران کننده اند و در عین 
حال فرصت های پیش روی ما علی رغم زودگذر بودن می توانند سرنوشت ساز باشند.

در چنین شرایطی سازمان هایی می توانند در عرصه رقابت و کسب و کار خود پیشتاز 
باشند که توجهی بیش از پیش به سرمایه های انسانی مناسب، خردمند و انعطاف پذیر 
خود معطوف دارند و از نیروي انساني متخصص، خالق، با انگیزه باال و متعهد برخوردار 
 باشند زیرا منابع انساني اساس ثروت واقعي یک سازمان  را تشکیل مي دهند.  رهبران 
از »  بهره گیری  با  است  موقعیتی الزم  در چنین  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی« نگرشی استراتژیک به حوزه منابع انسانی داشته 
باشند. این بدان معنی است که الزم است تمامی فرایندها، روش ها و سیستم های 
عملیاتی و اقدامات حوزه منابع انسانی در راستای حمایت از تحقق اهداف و استراتژی 
های سازمان باشد تا مدیریت منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک سازمان ایفای 

نقش نماید.
نگهداشت،  جذب،  نوین  و  استراتژیک  رویکردهای  به  سازمان ها  اکنون  هم 
انگیزش و توسعه منابع انسانی نیاز دارند تا بتوانند از طریق ارتقاء سطح عملکردی 
کارکنان خود به نتایج و دستاوردهای پایدار سازمانی دست پیدا کنند. در این رویکرد بر 
تعریف استراتژی هایی برای دستیابی به تعهد، عملکرد و مشارکت باال از طریق همراه 
کردن منابع انسانی با مأموریت، ارزش ها، اهداف و برنامه های سازمان و  آگاه کردن 

آنان از شرایط کسب و کار سازمان تأکید بیشتری می شود.
رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی تالش هماهنگ، سیستمی،  یکپارچه 
و سازمان یافته در حوزه منابع انسانی برای ایجاد هماهنگی و هم سویی با اهداف و 
استراتژی های کالن سازمان و در عین حال استقرار فرایندها و سیستم هایی عملیاتی 
در   که  گونه ای  به  است  انسانی  منابع  توسعه  و  نگهداشت  انگیزش،  جذب،  برای 

بلندمدت نیازهای اجرایی و توسعه ای سازمان را پاسخگو باشد.
انسانی  منابع  مدیریت  فرایندهای  است  الزم  رویکرد  این  با  آشنایی  برای   
بازطراحی شوند تا درک بهتری از چگونگی یکپارچگی و اثربخشی آن ها در مدیریت 
فراهم شود.  نقطه آغازین این برنامه تحول، تدوین استراتژی های منابع انسانی در 
سازمان است. استراتژی منابع انسانی، راهبردهای حوزه منابع انسانی سازمان است که 
در آن سیاست ها و خط مشی های مدیریت و توسعه منابع انسانی تبیین شده و خطوط 
راهنمای طراحی فرایندها و سیستم های عملیاتی این حوزه به عنوان استراتژی های 
سند  برای  پشتیبان  سند  یک  انسانی  منابع  استراتژی  می شود.  تدوین  کارکردی 
استراتژی کسب و کار سازمان تلقی می شود و هدف آن تضمین هم سویی و کفایت 

حوزه منابع انسانی برای تحقق چشم انداز و اهداف سازمان است.
مشاغل  طراحی  با  همراه  کارآمد  و  چابک  منعطف،  سازمانی  ساختار  طراحی 
که  انسانی  منابع  عملیاتی  برنامه ریزی های  سایر  نیز  و  مهارتی  چند  و  منعطف 
دربرگیرنده برنامه هایی برای جذب، ارتقاء، جانشینی و جابجایی تعداد مناسب نیروی 

انسانی شایسته و توان مند است مبتنی بر استراتژی منابع انسانی شکل می گیرند. 
طبقه بندی استراتژیک مشاغل به عنوان بخش مهمی از سند استراتژی منابع 
انسانی امکان ایجاد تمایز در کارکنان و سیستم های مدیریت منابع انسانی را فراهم 
می آورد. بر اساس این طبقه بندی، می توان از روش های تورمحدود یا تور بزرگ 
برای جذب نیروهای بازار استفاده کرد و یا با اجرای برنامه های مدیریت پیشرفت 
شغلی و جانشین پروری بخشی از نیروهای استراتژیک و کلیدی مورد نیاز را از داخل 

سازمان تأمین کرد. 
منابع  حوزه  در  مهم  موضوعات  از  دیگر  یکی 
انسانی، طراحی نظام جبران خدمت منصفانه است تا 
همزمان بتواند عدالت بیرونی )ناشی از پرداخت های 
منصفانه به نسبت بازار( و عدالت درونی )برخواسته 
از ارزیابی منصفانه مشاغل و افراد و تناسب حقوق 
متغیر  پرداخت های  کند.  فراهم  را  شایستگی ها(  با 
مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد نیز تأثیر بسیار زیادی 

بر انگیزش نیروی انسانی دارد و بخشی از پتانسیل های نهفته در آنان را آزاد می کند 
تا با شور و اشتیاق درونی باالتری فعالیت های خود را انجام دهند. داشتن برنامه 
گروه های  مطلوبیت های  بر  مبتنی  بهداشت  و  های سالمت  برنامه  و  رفاهی  های 
فراهم می کند و  برای کارکنان  بیشتری  آرامش فکری  و  امنیت  مختلف کارکنان، 
به  زندگی  و  کار  مسئوالنه  توازن  ایجاد  و  کارکنان  زندگی  کیفیت  استاندارد  ارتقاء 
ویژه در کشور ما از اهمیت باالیی در نگهداشت کارکنان برخوردار است.نظام های 
انسانی  از فرآیندهای مدیریت منابع  آموزش و مدیریت دانش بخش های دیگری 
هستند که بر اساس الگوهای نوین جهانی به سازمان کمک می کنند تا دانش درون 
و بیرون سازمان را کشف و استخراج کنند و از تسهیم و توسعه دانش و توانمندسازی 
 کارکنان برای استفاده مؤثر در عملیات روزانه و دستیابی به عملکردهای فراتر از انتظار 
 بهره ببرند.به طور طبیعی وقتی عملکرد کارکنان سازمان به طور مستمر مدیریت 
شود و نتایج کلیدی و موفقیت های پایدار به دست آید امکان دستیابی به سطوح 
عملکردی باالتر و قدردانی از آن ها و پرداخت پاداش های متنوع مبتنی بر عملکرد 
فراهم می شود.  در چنین شرایطی ارتباطات نزدیک رهبران و کارکنان و مشارکت 
به  تواند منجر  اجرایی شرکت می  خالق کارکنان در تصمیم گیری ها و عملیات 
افزایش میزان صحت و دقت تصمیمات و تشریک مساعی بیشتر برای حل مسائل 

سازمانی باشد. 
در سازمان های متعالی سبک های نوین رهبری مبتنی بر اصالت، توان مندسازی 
و آرمان گرایی کمک می کنند سازمان ها از سرمایه های فکری و دانایی همکاران 

شان بیشترین بهره را ببرند و به عملکردهای برتر و فراتر از انتظار دست پیدا کنند.
توسعه کیفی سرمایه انسانی، ساختن برند منابع انسانی و توجه به مسئولیت های 
اخالقی و اجتماعی همزمان با دستیابی به نتایج عملکردی مطلوب موجب می شود 
سازمان های متعالی نه فقط برای کارکنان خود ادراکی مثبت و امیدوارکننده بسازند 
بلکه به عنوان الگویی برتر برای سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی عمل کنند و 

یادگیری های خود را با دیگران سخاوتمندانه به اشتراک بگذارند.  
در رویکردهای نوین رهبری سرمایه انسانی، گرایش به سوی ساختن محیط کار 
آرمانی بیش از پیش فزونی یافته است. محیط کاری که در آن رهبران و کارکنان به 
هم اعتماد متقابل دارند و در محیطی سرشار از صمیمیت به حرفه، شغل و سازمان 
خود افتخار می کنند. در یک محیط کار آرمانی، اهداف سازمانی و فردی محقق می 
شوند و افراد با تمام توان و انرژی خود در قالب یک خانواده و تیم همکاری می کنند.
پایان سخن این که رهبران از مدل های تعالی برای توسعه پایدار از 
ساختن  و  متعهد  و  باانگیزه  خشنود،  انسانی  های  سرمایه  توسعه  طریق 
برآوردن  ضمن  تا  می برند  بهره  آور  تاب  و  چابک  منعطف،  پویا،  سازمانی 
نیازهای ذی نفعان کلیدی، به مسئولیت های اجتماعی خود نیز عمل کنند و در 

ساختن جامعه ای سالم و مولد نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

موفقيت از طریق سرمایه های انسانی
دکتر عبدالرضا حافظی
عضو کمیته علمی جایزه ملّی تعالی سازمانی
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مثلث ارزیابی مدل کسب وکار
هر چند مدل های گوناگونی برای مدل کسب و کار ارائه شده است )از جمله 
می توان به مدل های ریپورت و یاوورسکی، آفوآ، و استراوالدر اشاره کرد( که در هر 
یک عامل و اجزای آن و فرایند تدوین آن مطرح می شود، اما روح مشترک هر مدل 
کسب و کاری را می توان در یک چارچوب سه گانه مطرح کرد که از آن تحت 

عنوان مثلث ارزیابی کسب و کار نام برده می شود. 

شکل1. مثلث ارزیابی مدل کسب و کار
شما نیاز به مشتری دارید )معمواًل تعداد زیادی مشتری( و مشتریانی که می 
خواهید جذب کنید، کسانی هستند که "درد1" خاصی دارند و محصول یا خدمات 
لذتی  به  نیاز  منظور  این  برای  کند.  درد خالص  آن  از شر  را  آن ها  شما می تواند 
منحصر به فرد دارید، چیزی که محصول شما را فوق العاده و آن را از محصول رقبا 
متمایز کند. اما این کافی نیست! شما نیاز به روشی برای جذب مشتری و یک مدل 
پایدار برای کسب و کار خود دارید. این اجزاء یعنی لذت، جذب مشتری و فروش در 

کنار هم هسته اصلی  ارزیابی مدل کسب و کار را می سازند.

تعامل با مشتری 
است  این  آن ها  درد  کشف  و  بالقوه  مشتریان  شناسایی  برای  راه  بهترین 
باشید.  داشته  تعامل  و  کنید  مشارکت  آن ها  با  بگیرید،  نظر  زیر  را  آن ها  که 

1. Pain 

لذت مشتری

فروش
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مثلث ارزیابی مدل کسب وکار
هر چند مدل های گوناگونی برای مدل کسب و کار ارائه شده است )از جمله 
می توان به مدل های ریپورت و یاوورسکی، آفوآ، و استراوالدر اشاره کرد( که در هر 
یک عامل و اجزای آن و فرایند تدوین آن مطرح می شود، اما روح مشترک هر مدل 
کسب و کاری را می توان در یک چارچوب سه گانه مطرح کرد که از آن تحت 

عنوان مثلث ارزیابی کسب و کار نام برده می شود. 

شکل1. مثلث ارزیابی مدل کسب و کار
شما نیاز به مشتری دارید )معمواًل تعداد زیادی مشتری( و مشتریانی که می 
خواهید جذب کنید، کسانی هستند که "درد1" خاصی دارند و محصول یا خدمات 
لذتی  به  نیاز  منظور  این  برای  کند.  درد خالص  آن  از شر  را  آن ها  شما می تواند 
منحصر به فرد دارید، چیزی که محصول شما را فوق العاده و آن را از محصول رقبا 
متمایز کند. اما این کافی نیست! شما نیاز به روشی برای جذب مشتری و یک مدل 
پایدار برای کسب و کار خود دارید. این اجزاء یعنی لذت، جذب مشتری و فروش در 

کنار هم هسته اصلی  ارزیابی مدل کسب و کار را می سازند.

تعامل با مشتری 
است  این  آن ها  درد  کشف  و  بالقوه  مشتریان  شناسایی  برای  راه  بهترین 
باشید.  داشته  تعامل  و  کنید  مشارکت  آن ها  با  بگیرید،  نظر  زیر  را  آن ها  که 

1. Pain 

لذت مشتری

فروش

کارآمدتر  بسیار  آن ها  به  اولیه  نمونه  فروختن  و  بالقوه  مشتریان  با  صحبت کردن 
از صرف ساعت های طوالنی در جلسات، نوشتن بر روی تخته و بحث در مورد 
فوق العاده محصوالت است. مهم تر از همه این است که می فهمید چرا مشتریان 
کاالی شما را میخرند؛ شاید دلیل آن ها با دلیل شما برای فروش محصولتان یکی 
نباشد! ایده هایی برای بهبود به شما می دهند و خیلی زود خواهید فهمید که چه 
چیِز محصول را دوست دارند وچه چیِز آن را دوست ندارند. بهتر است اولین نسخه 

را خیلی سریع روانه بازار کنید!
متقاعد کردن مشتریان بالقوه )و کاربران نهایی( برای وقت گذاشتن و بررسِی 
یک محصول جدید کاری بسیار دشوار است. در ابتدا، حتی جلب کردِن توجهشان 
یا  باشند  نداشته  تغییر  ایجاد  به  است عالقه ای  ممکن  باشد  می تواند سخت  هم 
ترجیح  شما  که  دهند  انجام  را  کاری  و  شوند  خارج  خود  عادی  روال  از  نخواهند 
کنید  متقاعد  نوعی  به  را  خود  بالقوه  مشتریان  بتوانید  باید  دهند.  انجام  می دهید، 
که آنچه که دارند به اندازه کافی خوب نیست و اگر به اندازه کافی وقت بگذارند، 
ارزشش را دارد تا جایگزین شگفت آوری را که شما به آنها معرفی می کنید، بررسی 

کنند.  
کنید  سعی  اول،  دارد.  وجود  هم  دیگر  گزینه  دو  مشتری  رفتار  تغییر  برای 
محصول را تغییر دهید. اگر مشتری شما ماشین میراند، چرا ماشین متفاوتی به او 
ارائه نکنید؟ رفتار مشتری تغییر نمی کند )او هنوز هم ماشین می راند(، اما انتخاب 
به  محصولی  که  است  این  دوم  گزینه  می کند!  تغییر  شما(  نفِع  )به  او  محصول 
مشتری معرفی کنید که چیزی بیش از آنچه انتظار دارد به او دهد. برای مثال، اولین 
تلفن های همراه به مردم امکان داد تا 24 ساعته و 7 روِز هفته در دسترس باشند. 
پیشرفتی شگفت انگیز در ارتباطات! اما پس از آن گوشی های هوشمند آمد. در حال 
حاضر مردم نه تنها میتوانند با گوشی های خود صحبت کنند، بلکه می توانند در هر 
جایی و در حال انجام هر کاری، ایمیل خود را چک کنند، به موسیقی گوش کنند و 

بازی کنند. به این می گویند ارزش افزوده!
از درد تا محصول

اکنون درباره اینکه مشتریان شما چه کسانی هستند دارید و اینکه چگونه درد 
آن ها را می توانید با محصول خود کاهش دهید، دیدگاه نسبتًا خوبی دارید. چالش 
بعدی انتقال اطالعات به تیم خود و ایجاد راه حلی تمام عیار و قابل عرضه به بازار 

مثلث ارزیابی مدل کسب و کار
دکترفرید خوش الحان
عضو کیته علمی جایزه  ملّی تعالی سازمانی

مقدمه
یکی از کلید واژه های اساسی که زاییده عصر فناوری اطالعات است و با یکپارچگی کسب و کارهای 
آنالین و آفالین، در همه عرصه های کسب و کار نفوذ پیدا کرد و گاه در کنار مفاهیم مرسوم استراتژی در 
سازمان ها مطرح شده است، مدل کسب و کار است. با تغییر مبانی کسب و کار در عصر اطالعات، مفاهیم 
و و موضوعات دیگری که قبال مطرح نبودند و یا کمتر به آن ها توجه می شد نیز در مدل ها و چارچوب های 
ارزیابی و عارضه یابی و خودارزیابی های سازمانی وارد شدند که مدل های تعالی هم از این امر مستثنا نیستند.

در این نوشتار، به این سوال پاسخ می دهیم که در یک محیط رقابتی، فرایند عارضه یابی و خودارزیابی 
شرکت ها، برای ارزیابی ساختار و چگونگی مدل کسب و کار شرکت )که ارزش آفرینی و نوآوری در دل آن 
قرار دارد(، چه چارچوبی را باید در نظر گرفت و چه سواالت را باید پرسید؟ چارچوبی که برای این ارزیابی 
مطرح می شود، مثلث ارزیابی مدل کسب و کار نام دارد که بر طبق یافته های اخیر تحقیقات انجام شده در 

دانشگاه های استنفورد و هاروارد است.
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برای درمان درد مشتریان است. تجربه و تخصص تیم روی طراحی پروژه ای که 
روی آن کار می کنید، تأثیرگذار است. درد مشتری حاال تبدیل به تعریف یک پروژه 
شده است که تیم مهندسی آن  را به صورت یک نقشه راه2 ترجمه می کند که دارای 

وقایع کلیدی3 و موارد قابل تحویل4 است.

شکاف مشتریان
پس از جذب اولیه مشتریان، باید فراتر از گروه کوچک خود حرکت می کنید و 
وارد توده بازارهای بزرگ شوید؟ بر اساس مدل چرخه حیاِت پذیرش فناوری5 بیشتر 
شرکت ها هرگز نمی توانند در حالت رقابتی، بازارهای انبوه را تسخیر کنند. دلیل آن 
به طور خالصه، این است که آن ها درک نمی کنند که گروه های مختلِف مشتریان، 
دردهای متفاوتی دارند. در نتیجه، موفق نمی شوند "فناوری" خود را به محصولی 
تبدیل کنند که بتواند با خواسته های در حال تغییر بازارهای مختلف منطبق شود. 
اکثر شرکت ها هنگام عبور از این شکاف مشتری، با چالشهای جدی مواجه میشوند. 
مشتریان جدید شما اکنون خواسته های دیگری دارند. باید با مشتری های در حال 
تکامل خود سازگار شوید و شرایط بازار را تغییر دهید و شرکای جدیدی پیدا کنید. 
قطعًا باید در مورد روش درمان درد مشتریان خود تجدید نظر کنید. این یعنی عبور 

از پرتگاه و شکاف مشتریان!
نمونه سواالتی که می توان پرسید:

 آیا دردی را که تعداد زیادی از مشتریان بالقوه شما به طور مشترک دارند، پیدا 
کرده اید؟ )از کجا می دانید؟(

 آیا شما و تیم شما برای درمان این درد به اندازه کافی اشتیاق دارید؟
 آیا میدانید اولین مشتریان شما چه کسانی هستند؟

 آیا می توانید یک نمونه اولیه درست کنید که درد مشتریان را درمان کند؟
 اگر وقتش برسد، آیا آماده عبور از پرتگاه هستید؟

هرم نیازهای مشتری
آیا مشتریان خود را "مشعوف" کرده اید؟ به عبارت دیگر، آیا محصول شما 
ورق را برگردانده است؟ اگر چنین است، محصول شما چه چیزی دارد که باعث 
می شود قلب مشتری به تپش بیفتد؟ چه چیزی آن را یکتا و قابل قبول میکند؟ 
آیا مشتری را آنقدر شگفت زده می کند که آن را به همه توصیه کند؟ چه چیزی 
باعث میشود تجربه خرید از شما آنقدر عالی باشد تا مشتریانی که برای اولین بار از 
شما خرید می کنند، تبدیل به طرفداران پر و پا قرص شما شوند؟ این همان ویژگی 
نامیده می شود مشعوف کردن مشتریان کار آسانی نیست. آن ها  هست که لذت 
توقع یک ارائه پر زرق و برق و یا بدل کاری فوق العاده برای بازاریابی را ندارند. 
آن ها می خواهند شما دردشان را درمان کنید! بنابراین، اگر می خواهید لذت ایجاد 

کنید، اول باید از قاعده "هرم نیازهای" مشتری شروع کنید. 

شکل2. هرم نیازهای مشتری
2. Road map
3. milestone
4. deliverables
5. The  Technology Adoption Life Cycle

در حداقل مطلق، باید کارکرد6 ارائه کنید. این قاعده ی هرم نیازها است. اگر 
قرار است محصول شما درد مشتریان را درمان کند، باید کار کند. یک ماشین قرار 
است راننده را از نقطه A به نقطه B برساند. گوشی هوشمند باید به مشتری امکان 

صحبت کردن، ارسال متن، چک کردن ایمیل، بازی و غیره بدهد. 
سطح دوِم هرم، کارآیی7 است. اگر می خواهید محصول شما قدرت رقابت پیدا 
کند، باید فراتر از کارکرد برود و درد مشتری را سریع تر و یا ارزان تر از هر چیز 
دیگری که در بازار است، درمان کند. آیا مصرف سوخت ماشین در حد عالی است؟ 

آیا قیمت گوشی هوشمندی که ساخته اید، از محصوالت رقبا کمتر است؟ 
همانجا  سپس  و  می یابند  دست  کارآیی  و  کارکرد  به  شرکت ها  از  بسیاری 
متوقف می شوند. اطرافتان را نگاه کنید! هر بازاری روی  کره  زمین پر از محصوالت 
نیست.  کافی  موفقیت،  برای حفظ  تنهایی  به  کارآیی  و  کارکرد  اما  است.  مشابه8 
لذت، که در باالترین بخش این هرم قرار گرفته است، عامل هیجانی9 است، یعنی 
ویژگی یکتا و ماورایی که باعث می شود، محصول شما یک سر و گردن باالتر از 
باقی محصوالت باشد. اگر بتوانید این را خلق کنید، مشتریان عاشق شما می شوند 

و نمی خواهند هرگز شما را از دست بدهند.
در هر صورت باید لذتی که ایجاد می کنید، یکتا باشد. قطعًا تقلید کردن از 
اما آن وقت چرا مشتری  انجام میدهند، خیلی آسانتر است،  کارهایی که دیگران 
به  که  دیگری  کار  را؟  دیگری  نه محصول  و  کند،  انتخاب  را  باید محصول شما 
همان اندازه مهم است، این است که مطمئن شوید تقلید از لذت شما برای دیگران 
دشوار باشد. زیرا به محض اینکه رقبا بفهمند چطور می شود کار شما را تقلید کرد، 
لذت فوق العاده محصول شما تبدیل به کارکردی فانی خواهد شد. ُو لوو سرش به 
سنگ خورد تا این درس را یاد بگیرد. زمانی که اولویت اصلی اکثر تولید کنندگان 
ایمنی را لذت  العاده امن نبود، ولوو تصمیم گرفت  خودرو، تولید خودروهای فوق 
خود قرار دهد. دیگر هیچ شکی وجود نداشت: اگر یک ماشین خانوادگی قابل اعتماد 
می خواستید که درصورت تصادف از کودکان شما محافظت کند، ولوو می خریدید. 
اما امروزه، ایمنی دیگر عامل متمایزکنندهای نیست، چرا که اکثر وسایل نقلیه تولید 
شده توسط تولید کنندگان عمده خودرو از نظر تجهیزات ایمنی استاندارد هستند. در 
نتیجه، آنچه که زمانی برای ُولوو لذت بود )ایمنی( اکنون تبدیل به کارکرد شده بود.

برگردید و روی  به عقب  نکرده اید،  ایجاد  لذتی  هر وقت فهمیدید که هنوز 
رویکرد خود برای درمان درد مشتری کار کنید. تا وقتی این بخش را درست نکنید، 
پیشروی هیچ لطفی ندارد! اگر جواب شما به هر یک از سواالت زیر منفی است، تا 
زمانی که مشتریان شما خوشحال شوند و شروع به ترویج شما کنند، دوباره همه 

فرایند را بررسی کنید.
نمونه سواالتی که می توان پرسید:

 آیا هرم نیاز مشتریان خود را درک می کنید؟
 آیا لذتی ایجاد کرده اید که محصول شما را به مراتب برتر از محصوالت دیگران 

کند؟
 آیا مجموعه ای از داستان های بدون اصطکاک خلق کردهاید؟

 آیا مشتریان شما این داستانها را بازگو می کنند؟ یعنی آیا هم همه ایجاد کرده اید؟
 آیا میزان لذتی را که ایجاد می کنید، می سنجید؟

جذب مشتری
تمرکز بر جذب مشتری موضوعی ضروری و کلید رشد یک کسب و کار است. 
برای اینکه بتوانید در جذب مشتری موفق باشید، قبل از هر چیز باید آنچه را که ما 

6. Functionality
7. Efficiency
8. Me-too products 
9. The wow factor
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فراوانی10 می نامیم درک کنید. سپس باید بین فراوانی و دو عامل دیگر یعنی لذت 
را  فرایند جذب مشتری  برقرار کنید.  تعادل  اندازه مهم هستند،  به یک  و سود که 
میتوان به خط لوله ای تشبیه کرد که با تعریف مشتریان رهبر11 شروع می شود: چه 
کسی بیشتر از همه احتمال دارد که محصول شما را بخرد؟ هرچقدر مشتریان رهبر 
خود را با دقت بیشتری تعریف کنید، هدایت آن ها در طول خط لوله و تبدیل شان به 
مشتریان پرداخت کننده آسانتر می شود. در اسرع وقت باید چگونگی ورود مشتریان 
بالقوهای را که به قیف خط لوله شما وارد میشوند، مشاهده کنید. کار شما با شناخت 
سیستم تان به اتمام نمی رسد. ممکن است اشتباه کنید یا هرازگاهی مجبور باشید 
تغییرات و اصالحاتی به وجود بیاورید و دوباره از اول شروع کنید. در تمام این مدت 
باید با مشتریان و شرکای خود در تعامل باشید تا بتوانید سیستمی خلق کنید که کپی 

برداشتن از آن برای تمام رقبا غیرممکن باشد 
به دنبال فراوانی بودن یعنی به دنبال مشتری بودن، تعامل با آن ها و متقاعد 
کردنشان به خرید محصول شما. اما اگر محصول شما عامل لذت را با خود داشته 
باشد، دیگر نیازی نیست دِر خانه مشتریان را بزنید. آن ها دِر خانه شما را می زنند و 

التماس میکنند که محصول شما را بخرند. این امر سه پیامد مهم دارد:
1.  لذت، فرسایش مشتری را کاهش می دهد.

را  فروش  هزینه های  و  می دهند  افزایش  را  فراوانی  مشعوف،  مشتریانی   .2
پایین می آورند..

3. بازخورد مشتریان مشعوف نکات زیادی به همراه دارد و هرچه بیشتر مذاکره 
کنید، یعنی هرچه فراوانی را افزایش دهید، مطالب بیشتری درباره افزایش لذت یاد 

می گیرید. 
سود

برای اینکه نقش سود را در جذب مشتری به درستی ارزیابی کنید، باید به سه 
سوال مهم پاسخ دهید. اول، هزینه های جذب یک مشتری جدید چقدر است؟ دوم، 
چه تعدادی از مشتریان بعد از آن که محصول شما را برای اولین بار امتحان کردند، 
می روند؟ )که به آن نرخ فرسایش یا ریزش مشتری می گویند.( سوم، طول عمر 

مشتری های خود را چقدر تخمین می زنید؟ 
هزینه کل جذب مشتری )12COCA(، شامل فروش، بازاریابی و فعالیت های 
تبلیغاتی می شود. ارزش طول عمِر )LTV13(  مشتریان خود را ارزیابی کنید. ارزش 
10. Frequency 
11. Leads 
12. Cost of customer acquisition
13. Lifetime value

طول عمِر مشتری، توقع شما از میزان سهم هر یک از مشتریان در گذر زمان است. 
باید تمام تالش خود را بکنید تا مطمئن شوید که LTV شما از COCA بیشتر باشد. 
اگر LTV بسیار کمتر از COCA باشد، پس باید با احتیاط گام بردارید. اگر به نظر 
می رسد که امیدی برای بیشتر شدن LTV از COCA  نیست، در این صورت با 

مشکل بزرگی مواجه هستید.  
شرکت های بزرگی که تاکتیک های فروش خود را برای به کمال رسیدن بهبود 
داده اند، میدانند که اجرای موثر فروش یعنی به حداکثر رساندن درآمد و سود، با در نظر 
داشتن عامل لذت. این شرکت ها از خود می پرسند "بازار هدف کدام است؟ چگونه 
می توان مشتریان رهبر را حفظ کرد؟ چگونه می توان مشتریان رهبر را به مشتری 
خود تبدیل کرد؟" کتاب، مقاله و ابزارهای زیادی برای بررسی و معرفی شیوه های 
مختلِف ایجاد فرهنگ های عالِی فروش در یک شرکت موجود است. اما در نهایت 
خود شما هستید که باید فرمول یکتای فروش خود را خلق کنید. توجه داشته باشید 
که هرچه روش فروش شما یکتاتر باشد، کپی کردنش برای دیگران سخت تر خواهد 
شد. این موضوع مهمی است، زیرا فرمول فروش یکتا، خط دوم دفاعی )پس از لذت( 
برای حفظ سهم بازار است. بنابراین حتی اگر با گذشت زمان رقبای شما بخواهند از 
عامل لذتی که شما ایجاد می کنید، تقلید کنند، برای ادامه کار و سبقت گرفتن از شما 

مجبور خواهند شد، فرمول فروش شما را رمزگشایی کنند.
قبل از اینکه بخواهید از فرمول جدید فروش خود استفاده کنید، باید مطمئن 
شوید که فرمول فعلی خود را به خوبی درک کرده اید و کارهای درست قبلی را 
دوباره تکرار خواهید کرد. به این فکر کنید که اولین مشتریان خود را از کجا پیدا 
کردید و اینکه چطور آنها را به سمت خود کشاندید. سپس، فهرستی از آن منابع 
کنید.  مشخص  را  مشتری  جذب  راه های  سودآور ترین  و  سریع ترین  کنید.  تهیه 
اختیارتان  آینده در  بینشی برای استراتژی فروش در  پیدا می کنید که  الگویی  آیا 
بگذارد؟ آیا چالشی در پیش رو وجود دارد؟ اگر بتوانید بفهمید که چگونه مشتریان 

فعلی خود را جذب کرده اید، افزایش تعداد مشتریان کار راحت تری خواهد شد.

نمونه سواالتی که می توان پرسید:
 آیا خط لوله خود را به درستی می شناسید؟

 آیا فرمول فروش شما یکتا است؟
 آیا می دانید بهترین روش برای کاهش هزینه ها، کاهش  ریزش مشتری و به 

حداکثر رساندن ارزش طول عمر مشتریان چیست؟
 آیا تیمی دارید که اهمیت ایجاد تعادل میان فراوانی، لذت و سود را برای تمام 

محصوالت، درک کند؟
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ارائه تعاریفی از شفافیت و پاسخگویی 
اساسا مفهوم شفافیت به دلیل انتزاعی بودن آن، از تعاریف گوناگونی 
گسترده ای  اصطالح  شفافیت  می گوید،  پنکک1)2008(،  است.  برخوردار 
دارد.  داللت  اطالعات  آزادی  و  تصمیم گیری  آزاد،  دسترسی  بر  که  است 
انتخاب  به  رسیدن  برای  مصرف کننده،  برای  نیاز  مورد  اطالعات  تهیه 
)اینگلیش،  ارزیابی عملکرد منجر می شود  افزایش شفافیت در  به  آگاهانه، 
2003(. همچنین، شفافیت می تواند موجب افزایش رقابت و ارتقای کیفیت 

تصمیم گیری شود)هان، 2008(.
بالکین )1999(، سه نوع شفافیت »اطالعاتی، مشارکتی و پاسخگویی« 
توصیف  شرح  این  به  را  شفاف  بنگاه  هیس،  طرفی  از  کرد.  شناسایی  را 
کرد:»دسترسی عمومی به تمام اطالعات-اعم از مثبت یا منفی که از نظر 

1. Pencek

قانونی به شیوه ای دقیق، به موقع، متعادل و بدون ابهام قابل انتشار است- 
در  بنگاه ها  پاسخگویی  و  مردم  عموم  استدالل  توانایی  افزایش  هدف  تا 
اعمال، سیاست ها و شیوه های خود محقق شود« )کوترل2، 2000(.  برابر 
بوشمن3 و همکاران در سال 2004، چارچوبی برای شفافیت بنگاه مطرح 
کردند، آن ها گزارش دهی بنگاه ها، دسترسی به اطالعات خصوصی و انتشار 

اطالعات را در این چارچوب قرار دادند.
پس بر اساس تعاریف فوق، می توان ارائه و افشای واضح، دقیق، کامل 
بنگاه  که  فعالیت هایی  و  تصمیمات  سیاست ها،  کافی،  و  منطقی  حد  در  و 
بر  آن ها  احتمالی  و  اثرات قطعی  ابراز  نیز  و  است  آن ها مسئول  به  نسبت 

ذی نفعان از سوی بنگاه را »شفافیت سازمانی« نامید.

2. Cottrel
3. Bushman

اهميت شفافيت 
و پاسخگویی در سرآمدی بنگاه ها

مهندس مرتضی روغنی
)عضو کمیته علمی و ارزیاب ارشد جایزه ملّی تعالی سازمانی (

مقدمه
اگر به طور خالصه تعالی سازمانی را حرکت به سمت رشد متوازن و حصول پایداری در کسب 
و کار یک بنگاه تعریف نماییم، » شفافیت و پاسخگویی بنگاه « در برابر ذی نفعان، امری الزم و 
پر اهمیت جلوه خواهد نمود. چرا که بدون ارائه اطالعات صحیح، به موقع و شفاف به ذی نفعان و 
نیز در صورت نبود وجود حس مسئولیت و پاسخگویی در قبال ذی نفعان مختلف و محقق نشدن 
تعهدات و مسئولیت های بنگاه، حرکت در مسیر تعالی و کسب سرآمدی، امکان پذیر نخواهد بود. 
این پاسخگویی باید در حوزه ها و ابعاد مختلف یک بنگاه وجود داشته باشد تا بتوانیم آن  را بنگاهی 

در مسیر سرآمدی، تلقی نماییم. 
پاسخگویی در مقابل تصمیمات نسبت به سهامداران، مشتریان، کارکنان، همکاران تجاری و نیز 
 پاسخگویی در برابر تعهدات و تاثیرات بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست، باید توسط بنگاه مد نظر 

قرارگیرد.
اصطالح »شفافیت« به عنوان مفهومی مرتبط با پاسخگویی، بدین معنی است که یک بنگاه 
باید در مورد تصمیمات و فعالیت هایی که بر ذی نفعانش اثر می گذارد، به نحوی آشکار و شفاف عمل 
کند . البته بدیهی است که این شفافیت با رعایت محدودیت ها و مالحظات مربوط به فاش کردن 
اطالعات خصوصی و در دسترس گذاردن اطالعات انحصاری یا حفاظت شده از نظر قانونی و یا 

اطالعاتی که افشای آن به حریم امنیتی، تجاری و یا شخصی افراد، باید انجام بپذیرد.
به نظر می رسد، »شفافیت و پاسخگویی« از جمله مباحث مهمی می باشند که رهبران بنگاه 
های طی کننده  مسیر سرآمدی، باید آن ها را مورد توجه قرار دهند تا در بلند مدت، موجبات رضایت 

ماندگار ذی نفعان خود را فراهم آورند.
در این نوشتار، به صورت اجمالی به ارائه تعاریفی از این مفاهیم  اقدام کرده و در ادامه به 

بررسی اهمیت آن در سرآمدی بنگاه ها می پردازیم.
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از سوی دیگر، پاسخگویی نیز، یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است. 
یک  نمی توان  پاسخگویی  موضوع  خصوص  در  موجود  ادبیات  تمامی  در 
از  برخی  بحث،  به  ورود  برای  لیکن  یافت.  را  مشترک  دیدگاه  یا  تعریف 

تعاریفی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند ارائه می شود.
پالمتریک)1988(، پاسخگویی را تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده 
تعریف می کند. از دید جنسن4)2000(، پاسخگویی مبنای مشروعیت برای 
زمانی  تصمیم  یک  شود.  می  گرفته  جمع  جانب  از  که  است  تصمیماتی 
مشروع خواهد بود که از نظر عقالیی دالیلی از یک منظر خاص برای آن 

قابل ارائه باشد.
در تعریفی دیگر، )پائول، 1991: 5(، پاسخگویی را نیرویی پیش برنده 
تعبیر می نماید که بر بازیگران کلیدی فشار می آورد تا در برابر ارائه عملکرد 
خوب و اطمینان از آن احساس مسئولیت نمایند. از نظر هیوز )1377: 284( 
پاسخگویی یعنی اینکه فرد سرزنش یا ستایش ناشی از اخذ یک تصمیم یا 

انجام یک اقدام را بپذیرد.
از تعاریف فوق می توان چنین استنتاج نمود که پاسخگویی مدیریت 
یک بنگاه را ملزم می کند تا در مورد منافع مهم سازمان پاسخگو باشد و 
بنگاه را ملزم می کند در برابر ذی نفعان و خصوصا نهادهای قانونی، در رابطه 

با قوانین و مقررات پاسخگو باشد.
و  شفافیت  مفاهیم  گره زدن  و  قسمت  این  در  جمع بندی  عنوان  به 
به  دادن  اجازه  شفافیت،  از  »هدف  گفت:  باید  یکدیگر  به  پاسخگویی 
ذی نفعان برای پاسخگو نگه داشتن بنگاه در قبال سیاست ها و عملکردها 
است. بنابراین شفافیت را می توان به منزله اطالعاتی دانست که توسط بنگاه 
منتشر می شوند و ارزیابی بنگاه را آسان تر و روشن تر می سازند و این امر 

سبب حفظ پاسخگویی آن می شود«.

چرا شفافیت و پاسخگویی مهم است؟
با توجه به چند بعدی بودن مفاهیم شفافیت و پاسخگویی، لذا اهمیت 
این موضوع را می توان در ابعاد مختلف بررسی نمود. به نظر می رسد، مهم 

ترین دالیل در این رابطه می توانند به شرح زیر باشند:
سبب  شفافیت  کلی،  به طور  بنگاه:  تصمیم گیری  کیفیت  بهبود 
افزایش دقت در  در اختیار قرار گرفتن اطالعات شده و پاسخگویی سبب 
تصمیم گیری رهبران بنگاه می شود تا تالش نمایند منافع حداکثری را در 
تصمیم گیری لحاظ کنند. قاعدتا این امر تاثیری شگرف در آینده بنگاه و 

ذی نفعانش خواهد داشت.
بهبود روابط با ذی نفعان: بیشتر ذی نفعان بنگاه ها، خصوصا مشتریان 
که  باشند  داشته  تعامل  سازمان هایی  با  که  ترجیح می دهند  و سهامداران، 
دارای شفافیت بیشتر در عملکرد بوده و در قبال تعهداتشان پاسخگو باشند. 

این امر در بلند مدت سبب افزایش اعتماد و حفظ روابط می شود.
است، کسانی  اعتماد  قابل  سازمان شما  وقتی  بهبود شرایط کاری: 
تاثیر  کارشان  در کیفیت  و  دارند  بهتری  احساس  کار می کنند  با شما  که  

مثبتی دارد.
مشارکت بیش تر اجتماعی: ذی نفعان از هم کاری با بنگاه هایی که 

4. Jensun

نشان داده اند به طور شفاف عمل می کنند، بیشتر استقبال می کنند چرا که به 
دلیل ارائه اطالعات بیشتر، پاسخگویی باالتری را می توانند از آن ها مشاهده 
نمایند. این امر می تواند سبب خرید بیشتر توسط مشتریان، تمایل به سرمایه 
گذاری سهامداران، تصویر سازمانی مناسب تر در نزد جامعه و انگیزه بیشتر 

برای کارکنان شود.
تسهیل کردن هم کاری با سازمان های دیگر: شفافیت پاسخگویی 
و توسعه هم کاری با سازمان های دیگر را به دلیل افزایش قابلیت اطمینان 

میان بنگاه ها، آسان تر می کند.
بهبود کیفیت کسب و کار: ابزار پاسخ گویی و شفافیت به شما کمک 
می کنند که فعالیت های خود را بهتر ارزیابی و بررسی کنید تا بتوانید کیفیت 
کسب و کار خود را افزایش دهید. لذا این امر نقش بسزایی در رشد و ارتقا 
بنگاه خواهد داشت. چرا که مشکالت در کوتاه ترین زمان ممکن کشف شده 
با  را  آن ها  بعضا می توان  پیچیده تر شدن مشکالت،  از  و ضمن جلوگیری 

هزینه های کمتری رفع کرد.

جمع بندی:
بنگاه ها زمانی سرآمد تلقی می شوند که رشد متوازنی در ابعاد گوناگون 
این مسیر،  در  نمایند.  را حاصل  نفعان خود  و رضایت ذی  منافع  و  داشته 
بنگاه هایی که طریق »شفافیت در عملکرد« و »پاسخگویی در تصمیمات«، 
در ایجاد اعتماد میان ذی نفعانشان، موفق تر بوده اند، می توانند جایگاه خود 
را نزد ایشان ارتقا داده و با اتکا بر این سرمایه اجتماعی، دستیابی به اهداف 

خود را تسهیل نمایند.
مدل تعالی سازمانی، این امر خطیر را از باالترین سطح رهبران سازمان 
را  پاسخگویی،  و  شفافیت  ایجاد  که  می کند  عنوان  چنین  و  دارد  انتظار 
تاکید  ذی نفعان  منافع  حفظ  بر  طریق  این  از  و  دانسته  رهبران  وظیفه  از 
عدم  از  ناشی  می توان  را  بنگاه ها  مشکالت  از  بسیاری  چراکه  می نماید. 
سیالیت الزم در جریان اطالعات و تصمیمات ناصحیحی دانست که در اثر 

نبود اطالعات شفاف ایجاد می شوند.
بنابراین بنگاه هایی که در مسیر تعالی می باشند، باید تالش نمایند تا به 
منظور ایجاد اعتماد روزافزون و پایدار در میان ذی نفعان خود که منشا تداوم 
کسب و کار ایشان نیز می باشد، در جهت بیشینه نمودن شفافیت سازمانی و 

همچنین پاسخگویی خود در قبال ذینفعان، همواره تالش نمایند.
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مقدمه
جهان امروز را سه فرآیند اساسي شکل مي دهد که عبارتند از علم، فناوري و 
توسعه. علم بدنبال کشف قوانین طبیعت است که دانش هاي پایه جهان را تشکیل 
مي دهد. اما فناوري نتیجه و حاصل خالقیت بشر است. فناوري حاصل ارتباط 
مستمر با علم و کشفیات علمي از یک طرف و بازار و نیازهاي آن از طرف دیگر 
مي باشد که خود از دو جز اختراع و نوآوري تشکیل شده است. شایان ذکر است 
که اختراع با نوآوري متفاوت بوده و نباید با هم اشتباه  شوند. اختراع یک پدیده یا 
اتفاق)Event (است، اما نوآوري یک فرآیند. اختراع معمواًل باعث جهش فناورانه 
مي گردد، اما نوآوري فرآیند بهبود یا تغییر تدریجي در محصوالت ) کاال و خدمات 
( مي باشد . اختراع معمواًل توسط افراد خارج از سازمان انجام مي شود، اما نوآوري 
یکي از فرآیندهاي سازماني محسوب مي شود. واحد سازماني نوآوري، واحد تحقیق 

و توسعه مي باشد. نکته اشتراک اختراع و نوآوري در خالقیت مي باشد. ]1[
شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي که معمواًل از فناوري در راستاي افزایش 
سودآوري و کسب منافع مادي بهره برداري مي نمایند، اواًل باید تعهدات اجتماعي-

انساني خود را در برابر جامعه فراموش نکنند و ثانیاً در انتخاب و بکارگیري آن ها 
بر اساس راهبردهاي رقابتي عمل نمایند تا بتوانند در عرصه تجارت و کسب و 

کار موفق باشند. ]1[
در سال 1993 لستر تارو در کتاب مشهور خود "رویارویي بزرگ" پس از 
گذر از منابع انساني، منابع طبیعي، منابع مالي و بازار مصرف، فناوري را مهم ترین 
مزیت رقابتي دوران حاضر و آینده دانست و آن را محور اصلي رقابت در صنایع 

مختلف معرفي کرد
راهبرد و خط مشي فناوري

و  زماني  موقعیت  به  توجه  با  اهداف  به  دست یابي  راهبرد،  تعریف،  طبق 
مکاني را بازگو مي کند، در حالي که خط مشي جهت تحقق استراتژي بوده و باید و 

نباید هاي تصمیم گیري در مقاطع مختلف را روشن مي سازد.
راهبرد طرحی زماندار است که برای دست یابی به هدف یا اهداف مشخص 

تدوین می گردد و فرآیند راهبرد بر این نکته استوار است که یک راهبرد چگونه، 
توسط چه کسانی و در چه زمانی تدوین، اجرا و کنترل می گردد. به عبارت دیگر 
راهبرد به معنای گزینش مجموعه اقدامات و تخصیص منابع الزم برای دست یابی 

به این هدف ها است.
راهبرد شناخت آینده و برنامه ریزی برای آن است و ابزاریست که اهداف 
دراز مدت به  واسطه آن قابل تحقق می باشد. راهبرد در مفهوم تجاری، فرمولی 
گسترده است که سازمان برای نیل به موفقیت، به کار می گیرد و برنامه و طرح 
الزم برای پیروزی در رقابت، به طور کامل و به تفضیل در آن منعکس می شود. 
تدوین راهبرد یک چالش مستمر است، از این رو، راهبرد در گام اول باید " محور"  
اصلی فعالیت های سازمان را تأئید کرده و سپس آنچه را که سازمان می تواند انجام 
دهد، تدوین نماید و فعالیت برنامه ریزی راهبردي را نهادینه نماید. این امر به آن ها 

کمک می کند تا بهتر رقابت کرده، و موقعیت خود را در بازار تقویت کنند. 
از مباحث اصلي،  تعیین راهبرد فناوري در  در فرآیند توسعه فناورانه یکي 
یا  سازمان  یک  در  فناوري  راهبرد  باشد.  مي تواند  منطقه اي  یا  سازماني  سطح 
شرکت شامل: سیاست ها، برنامه ها و رویه هاي الزم براي دست یابي به دانش ها 
و توانایي هاي جدید و بهره گیري از آن ها در راستاي سود آوري و بهره وري بهتر 

مي باشد.
یک راهبرد فناورانه منسجم هم جایگاه رقابتي فعلي شرکت را به کار مي گیرد 
و هم آن را ارتقا مي دهد و سمت و سویي براي توسعه آتي شرکت را فراهم مي کند. 
تدوین یک راهبرد فناورانه نخست نیازمند ارزیابي دقیق جایي است که شرکت 
در حال حاضر در آن قراردارد . این کار سپس نیازمند تعیین یک هدف راهبردي  
دراز مدت و بلند پروازانه اي است که بر شالوده  شایستگي هاي اصلي شرکت استوار 
مي شود و همه سطوح سازمان را به کار مي گیرد- هدفي که شکافي میان منابع 
و قابلیت هاي موجود شرکت و منابع و قابلیت هایي که براي دست یابي به مقصود 
شرکت الزمند، ایجاد مي کند. توانایي شرکت در به  کارگیري کلیه منابعش برگرد 
یک رویاي واحد مي تواند آن را قادر سازد تا مزیتي رقابتي خلق کند که تقلید از 

 نقش مدیریت راهبرد  فناوري در شيوه هاي نوین 
مدیریت نگهداري دارایی  ها

Effect of Technology Management in New Methods of Maintenance
تدوین و نگارش : مهندس هوشنگ رستمیان
             عضو کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی

چکیده
توان رقابت تجاری، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقاء و حضور در بازار جهانی است. تحقق اهداف 
سازمانی و رقابت موفق در محیط، به شدت متغیر تجاری، نیازمند تدوین راهبردهاي فناوري در ساخت، تولید، 
بهره برداري و نگهداري مناسب و دقیق است. این مقاله به بحث پیرامون اصول مدیریت راهبردي فناوري و 
نقش آن در شیوه هاي نوین مدیریت نگهداري می پردازد، به نکات کلیدی در تدوین راهبرد فناوري اشاره کرده 

، هم چنین بر اهمیت پیوند راهبرد فناوري  با راهبرد مدیریت نگهداري تأکید شده است.
کلمات کلیدي 

فناوري، راهبرد فناوري، راهبرد مدیریت نگهداري ، مدیریت فناوري، قابلیت محوری، برنامه ریزي
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آن براي رقبا بسیار دشوار باشد.
براي ارزیابي جایگاه راهبرد فناوري در مدیریت نگهداري و تعمیرات شرکت 
، مفید خواهد بود که کار را با برخي ابزارهاي استاندارد تحلیل راهبرد شرکت آغاز 

کنیم. ]5[
باید طی  پورتر پیشنهاد می کند که در تدوین راهبرد فناوري، مراحل زیر 

شود: ]3[
شناسایی تمامی فناوري، فناوري های فرعی و متمایز کننده زنجیره ارزشی.

شناسایی فناوري هاي سایر صنایع یا فناوري  هایی که هنوز مراحل توسعه را 
می گذرانند و از این  پتانسیل برخوردارند که در زنجیره ارزشی مورد استفاده قرار 

گیرند.
تعیین مسیر تغییرات فناوري های کلیدی و تغییرات بالقوه فناوري.

تعیین این که کدام فناوري ها، بیش ترین تأثیر را بر مزیت رقابتی و ساختار 
صنعت بر جای می گذارند. 

 ارزیابی توانایی های نسبتی شرکت در فناوري های مهم و هزینه بهبود آن ها. 
 انتخاب راهبرد کلی رقابتی شرکت را تقویت کند. باید راهبرد های فناوري 

تمام واحدهای کسب و کار، در  سطح باالی سازمان حمایت شوند.
مسیر حرکت راهبرد 

جهت گیری راهبردي، امری حیاتی برای موفقیت هر سازمان است. تنظیم 
و مشخص کردن جهت، به تغییرات تکنولوژی ما، نیازهای مشتریان و عوامل 
محیطی بستگی دارد. مفهوم اساسی و زیر بنایی در تدوین راهبرد فناوري، همانا 
» قابلیت محوری « است. قابلیت های محوری هر سازمان به محصوالت و یا 
خدمات محوری تبدیل می شوند که می توانند در قالب یک یا چند محصول نهایی 
ظاهر شوند. این محصوالت نهایی سازمان را به مشتریان متصل می کند. مدیریت 
باید قابلیت های محوری شرکت را به مثابه مزیت خاص بداند و راهبرد فناوري 

کسب و کار را حول این قابلیت تدوین کند.
فنی  محوری  توانایی های  قابلیت  شناسایی  برای  کلی   روشی 
])Core Technical Competencies( CTC[ این فرآیند، نظام مند و 
جامع بودن، نیازمند مشارکت گروه زیاد و متنوعی از پرسنل است. و در فعالیت های 
تحلیلی مربوطه، خالقیت و دقت را با هم می طلبد. هنگامی که این فرآیند بخوبی 
پیاده شود، زمینه بسیار مستحکم و مناسبی برای قابلیت های آتی فراهم می آورد، 
مزایای جانبی فراوانی از آن حاصل می شود و چندین دستاورد ارزشمند را نیز به 

دنبال دارد.
ماشین توان رقابتی و خلق ثروت را می توان به صورت مونتاژ قطعات در 

نظر گرفت:
1- تدوین راهبرد با جهت گیری مشخص،

2- به کارگیری قابلیت های فناورانه،
3- رسیدن به سطح باالیی از بهره وری ، 

4- انجام فعالیت های تهاجمی و پیگیر در بازاریابی. 

مدیریت فناوري
در سال 1987، شوراي ملي تحقیقات آمریکا تعریف زیر را براي مدیریت 

فناوري ارایه کرد:
» مدیریت فناوري « علمي است که رشته ه اي مهندسي، علوم 
با برنامه ریزي و  پایه و علوم مدیریتي را به هم پیوند مي دهد تا 
توسعه، توان فناوري الزم، اهداف راهبردي و عملیاتي سازمان را 

شکل داده و محقق سازد «.
ارایه  فناوري  مدیریت  براي  را  زیر  تعریف  فناوري  مدیریت  اروپایي  بنیاد 

کرده است: ]6[
مدیریت فناوري به شناسایي مؤثر، گزینش، جذب، توسعه، 
بهره برداري و حفظ فناوري )در محصوالت، فرآیندها و زیرساختارها( 
اطالق مي شود که براي حفظ موقعیت در بازار و عملکرد تجاري با 

در نظر گرفتن اهداف سازمان ضروري است ...
این تعریف دو جنبه بسیار مهم مدیریت فناوري را برجسته مي کند:

1- استقرار و حفظ ارتباط بین منابع فناورانه و اهداف مؤسسه بسیار حیاتي 
موضوع  این  است.  گوناگون  مؤسسات  درون  در  مستمر  چالش هاي  بیانگر  و 
مستلزم ارتباطي مؤثر بین اجزا و نیز مدیریت دانش است که توسط ابزار مناسب و 

فرآیندهاي مرتبط پشتیباني مي شوند. 
و  است  مدیریتي  فرآیندهاي  از  نیازمند شماري  کارا  فناورانه  مدیریت   -2
فرآیند  پنج  فناوري« شامل  مدیریت  اروپایي  »بنیاد  از سوي  ارایه شده  تعریف 
است که از سوي گرگري )1995( پیشنهاد شده است: شناسایي، گزینش، جذب، 
بهره برداري و حفظ فناوري. این فرآیندها همیشه در درون مؤسسه قابل رؤیت 
نیستند و در میان سایر فرآیندهاي تجاري هم چون استراتژي، نوآوري و عملیات 

در درون مؤسسه توزیع شده اند.
مدیریت فناوري شامل مراحل پنجگانه : شناسایی و تحلیل عوامل محیطی، 
راهبرد فناوري ، بررسی روش بهینه برای اکتساب فناوري ، فرآیند پیاده سازی 
فناوري ، و یادگیری و تسلط بر فناوري است. هم چنین برنامه ریزی )راهبردي( 
با راهبرد فناوري است.  پس بهتر است راهبرد فناوري به عنوان یکی  همراه 
از مراحل فرآیند مدیریت فناوري حفظ گردد. البته مدیریت راهبردي نیز مقوله 

دیگری است.
از دیدگاه کالن، مدیریت فناوري به تعریف کلي تري هم چون تعریف زیر 

نیاز دارد:
  »حوزه اي از دانش که با تعیین و اجراي سیاست هاي الزم براي توسعه و 
به کارگیري فناوري، و طبیعت سروکار دارد و هدف آن، ترغیب نوآوري، ایجاد رشد 

اقتصادي، و رواج کاربرد مسوالنه ي فناوري براي رفاه بشر است.«]2[
در مباحث مدیریت راهبرد  فناوري در شیوه هاي نوین مدیریت نگهداري 

تالش می شود به سؤاالت زیر پاسخ داده شود: 
1- فناوري در مدیریت نگهداري چگونه خلق مي شود؟

2- چگونه مي توان آن را براي ایجاد فرصت هاي کسب  و کار به کار بست؟
3- چگونه مي توان استراتژي فناوري در مدیریت نگهداري را با استراتژي 

کسب وکار یکپارچه نمود؟
4- چگونه مي توان از فناوري در مدیریت نگهداري براي کسب مزیت رقابتي 

استفاده کرد؟
5- فناوري در مدیریت نگهداري چگونه مي تواند انعطاف پذیري سیستم هاي 

تولیدي و خدماتي را بهبود بخشد؟
6- چگونه مي توان سازمان هایي طراحي نمود که با  تحوالت فناورانه در 

مدیریت نگهداري سازگار باشند؟
7- چه وقت باید به سراغ فناوري در مدیریت نگهداري رفت و چه  وقت باید 

آن را کنار نهاد؟
تمامي این سرفصل ها در یکدیگر تنیده اند و بافت مدیریت فناوري در مدیریت 
نگهداري را تشکیل مي دهند. این مقوالت داراي پیامدهاي مهمي براي مدیران 
و مهندسان هستند. مهندسان با مولفه هاي فیزیکي فناوري در مدیریت نگهداري 
با سیستم هاي  را  نگهداري  مدیریت  در  فناوري  بتوانند  باید  ولي  دارند  سروکار 
اقتصادي و بازار مرتبط سازند. مدیران نیز باید بتوانند پیامدهاي فناوري در مدیریت 
نگهداري را براي کسب  و کار خود پیش بیني کنند. ضروري است که همه ي 
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دست اندرکاران درک کاملي از ارتباط فناوري در نگهداري و تعمیرات با بازار و 
تولید ثروت داشته باشند و مفاهیم پایه ي آن را بشناسند. ]2[

مدیریت فناوری زمانی موفق خواهد بود که میان راهبرد کسب و کار و راهبرد 
ارتباطی مناسب برقرار شود. راهبرد فناوري، همانا بکارگیری، توسعه و  فناوري، 
نگهداری کلیت دانش و توانایی شرکت است. گرچه فناوري عامل بسیار مهمی به 
شمار می رود، ولی به تنهایی برای تضمین موفقیت کسب و کار، کافی نیست. کسب 
و کار موفق، همانا یکپارچه سازی نوآوری فناوري با تولید، نگهداري و تعمیرات، 

بازاریابی، مالی و نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف تعیین شده است. ]3[ 

در  پیشرفته  فناوري هاي  مدیریت  و ضرورت  مزایا  چالش ها، 
مدیریت نگهداري

مي شود.  بیشتر  روز  روزبه  تغییر  این  سرعت  و  است  تغییر  حال  در  دنیا 
مي زنند.  برهم  را  بازرگاني  معادالت  و  مي کنند  ظهور  جدیدي  فناوري هاي 

سیستم هاي مدیریت نیز باید بتوانند با این تغییرات کنار بیایند.
مهم ترین تفاوت دنیاي امروز با دیروز، سرعت تحوالت فناورانه عنوان شده 
رقابت  است.  همراه  فناوري  به  کارگیري  قلمرو  در  تغییر  با  موضوع  این  است. 
جهاني نیز تقریباً مقوله ي جدیدي است. در دهه هاي 1980 و 1990، با ظاهر 
شدن کشورهاي جدیدي در صحنه ي بین الملل، رقابت جهاني شدت گرفت. از 
آن به بعد، موازنه ي قدرت اقتصادي دائماً در حال تغییر بوده است. هم اکنون اکثر 
کشورهاي جهان تجارت آزاد جهاني را تجربه مي کنند و شکل گیري بلوک هاي 

تجاري به یکي از ویژگي هاي بارز عصر حاضر تبدیل شده است.
مدیریت  به  توجه  دالیل  مهم ترین  که  گفت  مي توان  به عنوان جمع بندي 

فناوري در مدیریت نگهداري در دنیاي کنوني عبارتند از:
1- سرعت گرفتن تحوالت فناورانه

2- تغییر در قلمرو )از تولید انبوه به انبوه سازي طبق سفارش(
تغییر  و  رقابت  در صحنه ي  )حضور کشورهاي جدید  رقابت  در  تغییر   -3

قوانین رقابت(
4- شکل گیري بلوک هاي تجاري

5- غیر قابل تحمل بودن خطا
6- هزینه ها

7- بهبود و توسعه نامحدود
8- آمادگي براي تغییر

ویژگي ها و چالش ها:
1- پیچیدگي ها، ریسک هاي پیاده سازي و عدم قطعیت هاي فراوان

2- بازارها، فناوري ها و قواعد به شدت متغیر
3- محدودیت منابع، انتظارات زیاد، الزامات سخت عملکردي

4- مالحظات کل چرخه عمر پروژه
5- سازمان ها و روابط پیچیده فرابخشي

6- فرآیندهاي کاري پیچیده و ذینفعان متعدد
7- نیاز به بهبود، ارتقاء و تقویت مستمر

8- معیارهاي پیچیده موفقیت و خروجي هاي پروژه
9- تفاوت ارزش ها و فرهنگ هاي سازماني

10- نیاز به مهارت هاي انساني پیچیده

جمع بندي:
مدیریت فناوري توان هاي بالقوه فراواني براي پشتیباني از توسعه، تدوین و 

اجراي طرح هاي مربوط به کسب و کار، استراتژي محصول و بازار، سوق دادن 
شرکت ها به سوي کسب اطالعات ، فرآیندها و ابزارهاي الزم براي تولید آنها را 
و  نگهداري  در  فناوري  مدیریت  ویژگي هاي عمومي  عنوان  به  زیر  موارد  دارد. 

تعمیرات شناخته شده است:
1- مدیریت فناوري در مدیریت نگهداري، افراد را با سایر بخش هاي کسب 
و کار درگیر مي کند و فرصتي را براي به اشتراک نهادن اطالعات و جنبه هاي 

گوناگون سازمان فراهم مي آورد. 
از  یکي  اغلب  حاضر  حال  در  نگهداري  مدیریت  در  فناوري  مدیریت   -2

مهم ترین اهرم رقابتي در بسیاري از صنایع به شمار مي آید.
3- عامل افزایش اهمیت مدیریت فناوري در مدیریت نگهداري تا حد زیادي 
جهاني شدن بازارها و ظهور فناوري هاي پیشرفته بوده است که طراحي سریع تر 
اقتصادي به صرفه  از نظر  را  تولید  امکان پذیر و دوره هاي کوتاه تر  را  محصول 

مي سازند.
داشته  جامعه  بر  مهمي  اثرات  نگهداري  مدیریت  در  فناوري  مدیریت   -4
است، از جمله میدان دادن به افزایش GDP، فراهم کردن امکان ارتباطات و 

تحرک بیش تر و ...
از  عمیق  درک  نیازمند  موفق  نگهداري  مدیریت  در  فناوري  مدیریت   -5
پویایي فناوري، یک راهبرد استادانه و سنجیده براي نوآوري و فرآیندهاي نظام مند 

و ساخت یافته براي اجراي راهبرد فناوري است.
6- مدیریت فناوري در مدیریت نگهداري براي کسب منافع تجاري، مستلزم 
منابع  تطابق  تضمین  توانایي  که  است  سیستم هایي  و  کارا  فرآیندهایي  وجود 

فناورانه اي را با وضعیت فعلي و آتي سازمان ایجاد کنند.
منابع مورد استفاده:

1- مدیریت فناوري و توسعه، مولف مهندس حسین احمدي، مرکز آموزش 
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2- مقاله مدیریت فناوري، نویسنده علیرضا بوشهري، 1387 
3- راهبرد تکنولوژی ، واحد پژوهش پایگاه اطالعات صنعتی ایران

غالم رضا  مهندس  تدوین  و  ترجمه  فناوري،  استراتژیک  مدیریت   -4
ملک زاده، نشر جهان فردا،1384

5- مدیریت استراتژیک نوآوري فناوریک، ملیسا ا .شلینگ، ترچمه دکتر سید 
محمد اعرابي، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1387

6- ره نگاري فناوري: تخصیص منابع فناوریکي به اهداف تجاري، روبرت 
فال، کلیر فرخ، دیوید رابرت، مرکز مدیریت فناوري دانشگاه کمبریج، برگردان به 

فارسي: مرکز مطالعات و برنامه ریزي گروه سایپا
ثامهاین،  هانس  بنیان،   – فناوري  سازمان هاي  در  فناوري  مدیریت   -7
موسسه  کمالي،  هادي  سید  و  رضاپور  مرتضي  باقري،  کامران  سید  مترجمین: 

خدمات فرهنگي رسا،1387 
8- Knowledge Management, Sudhir Warier, 2004
9- Knowledge Management in Theory and Prctice, 
Kimiz Dalkir, 2007
10- Technology and Problem-Based Learning, Lorna 
Uden and Chris Beaumont, 2006
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همایش مّلی تعالی سازمانی
 به روایت تصویر

سال 1383- " به سوی تعالی سازمانی " سال 1382- " آغاز راه تعالی "

سال 1385-  " مشتری و بازار " سال 1384- " رهبری"    

اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی از سال 1382، برای کمک به ارتقاء رقابت پذیری بنگاه ها با هدف تشویق 
سازمان ها بر ارزیابی رویکردها، نظام های مدیریتی، شناخت سیستماتیک نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود و 

ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق آغاز شد.
همه ساله در اسفند ماه مراسم اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی در قالب همایش تعالی سازمانی برگزار می شود. 

این همایش بزرگترین گردهمایی در نوع خود در کشور است. 
در این همایش ضمن ارائه تالش های یکساله مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی از سازمان های سرآمد با 

حضور مقامات کشوری، صاحب نظران و مدیران ارشد سازمان ها تقدیر می شود.
امسال نیز شاهد پانزدهمین دوره از این همایش ملّی خواهیم بود.
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سال 1387- " یادگیری و نوآوری" سال 1386- " نتایج پایدار"

سال 1389- "تعالی سازمانی و فضای کسب و کار" سال 1388- " در مسیر تعالی"

1391- "تعالی سازمانی آینده پایدار" سال 1390- " تعالی سازمانی و ارزش ها"

همایش مّلی تعالی سازمانی
 به روایت تصویر
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1393- " توسعه قابلیت" 1392- "نتایج متوازن و توسعه پایدار"

1395- "تعالی در خدمت جامعه" 1394- "چابکی و تاب آوری"
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