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امسال برگزاری هفدهمین همایش تعالی سازمانی با روز مهندسی و بزرگداشت خواجه نصیرالدین سخن آغازین
طوسی همراه شده است. از این رو، موضوع محوری همایش هفدهم و کنفرانس علمی- کاربردی 

تعالی سازمانی به »مهندسی تعالی در سازمان های ایرانی برای رونق تولید« اختصاص یافت.
مهندسی کردن تعالی از الزامات هر سازمانی است که برای رشد و ترقی آن سازمان و رضایت 
تمامی ذینفعان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مهندسی تعالی در سازمان ها منجر به اتحاد و 
انسجام ذینفعان می شود و میان نیازها و انتظارات آنها تعادل برقرار می کند تا مدیران سازمان ها 

بتوانند اثربخش تر آنها را مدیریت نمایند.
مهندسی در تعریف عبارتست از کاربرد خالقانه علوم  با استفاده از قوانین طبیعت و فیزیکی به 
حقیقت  در  طراحی مواد، ساختارها، ماشین ها، ابزار و سیستم ها یا پردازش.  و  ساخت  منظور 
مهندسی به معنی انجام عملیاتی به منظور تولید محصولی با تبعیت از مجموعه قواعد مشخصی و 
در یک کالم انجام سیستماتیک یک عملیات است. مهندسی از منظر دیگر، مفهوم شناخت مسئله 
و ارائه راه حل دارد. هنر یک مهندس در طراحی و یا تولید این است که همه جوانب موضوع را 
بررسی کرده و راهکارهای مناسبی برای آن ارائه دهد. مهندسین از دانش علم، ریاضیات، منطق 
و اقتصاد و تجربه و دانش ضمنی برای یافتن راه حل های مناسب استفاده می کنند. معموال راه 
حل های منطقی مختلفی وجود دارد، بنابراین مهندسین باید گزینه های طراحی مختلفی را ارزیابی 

و بهترین و برترین راه حل ها را انتخاب  کنند.  
مثال  است.  داده  نو شکل  مفاهیمی  و  شده  تلفیق  جدید  واژه هایی  با  مهندسی  واژه  امروزه 
مهندسی ارزش که روشی منسجم برای رسیدن به باالترین ارزش به ازای هر واحد پولی است 
که هزینه می شود به طوری که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری محصول 

حفظ شده و یا ارتقاء یابد.
واژه مهندسی تعالی نیز از جمله واژگانی است که می تواند در ادبیات مهندسی و مدیریتی 
تسری یابد. یک سازمان در مهندسی تعالی باید با استفاده از اصول علمی و البته خالقانه، یک 
نگاه سیستمی و منسجم به 5 معیار مهم رهبری، کارکنان، استراتژی، همکاری و منابع، و فرآیندها 
محصوالت و خدمات داشته و با بهبود مستمر و نوآوری، این معیارها را توانمندتر از پیش نماید 
تا بتواند در عرصه رقابت و پویایی و تغییرات محیط، نه تنها واکنش سریع داشته باشد بلکه حتی 

کنشگرا عمل کند. 
در مهندسی تعالی از سازمان انتظار می رود بطور سیستماتیک 4 معیار نتایج مشتریان، کارکنان، 

جامعه و سازمان را بصورت متعادل و متوازن به پیش ببرد. 
مهندسی تعالی در سازمان باید دارای یک چرخه کامل باشد بطوری که سازمان همواره و 
بصورت مستمر شاهد یادگیری، بهبود و نوآوری در معیارها بوده و ذینفعان سازمان آن را در قالب 

تعریف و اجرای پروژه های بهبود مشاهده و لمس نمایند.
یادمان باشد که رسیدن به استانداردی تعریف شده، تعالی نیست بلکه تعالی یعنی رفتن به فراتر 
از آنچه مورد انتظار است. مهندسی تعالی عالوه بر رسیدگی براساس استاندارد، ارزیابی تعدادی 

فرصت را نیز برای تیم مدیریتی فراهم می  آورد. 
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که رونق تولید از سازمان ها و بنگاه های متعالی حاصل 
می شود و زمانی می توانیم به رونق تولید امید داشته باشیم که سازمان های تولیدی و خدماتی 
و دستگاه های پشتیبان آنها یعنی دستگاه های دولتی و اجرایی در مسیر تعالی قرار گیرند. برای 
تحقق این موضوع الزم است همه سازمان های کشورمان پیاده سازی ارزش ها و مفاهیم بنیادین 
تعالی سازمانی را در دستور کار خود قرار دهند و تا حصول نتیجه آن را مهندسی و مدیریت کنند.

مرکز تعالی سازمانی

مهندسی تعالی 
در سازمان های ایرانی 
برای رونق تولید 
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گزارش جایزه ملّی تعالی سازمانی در سال 1398

در  برگــزاری،  موفــق  تجربــه  ســال  شــانزده  پشــتوانه  بــا  ســازمانی  تعالــی  ملــی  جایــزه 
هفدهمیــن  برگــزاری  بــه  اقــدام  ســازمانی  تعالــی  مرکــز  ســاختار  قالــب  در   1398 ســال 
ارکان  هــای  فعالیــت  راهبــری  هــدف  بــا  ســال،  هــر  روال  بــا  مطابــق  و  نمــود  جایــزه  دوره 
جایــزه،  اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه هماهنگــی و نظــارت جایــزه ملّــی تعالــی ســازمانی کــرد.

شورای راهبری، کمیته علمی و داوری هفدهمین همایش تعالی سازمانی

ارزیابان ارشد و ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی

سازمان های برتر 16 دوره گذشته جایزه ملّی تعالی سازمانی

بــه متقاضیــان حائــز شــرایط اعطــا مــی شــود و ســازمان هــا را  ایــن جایــزه در ســه ســطح 
در دســتیابی بــه تعالــی متمایــز مــی کنــد. فراینــد جایــزه در هــر یــک از ایــن ســطوح و در 
هــر کــدام از بخــش هــای جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی بــه تفکیــک بــه اجــرا گذاشــته شــده 
ــوند. ــی ش ــی م ــاب و معرف ــه انتخ ــور جداگان ــه ط ــروه، ب ــر گ ــطوح در ه ــک از س ــر ی ــدگان ه و برن

سازمان های متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی در هفدهمین  دوره

در سال 1398 ، 15 شرکت در سطح تندیس، 31 شرکت در سطح تقدیرنامه برای تعالی و 12 
شرکت در سطح گواهی تعهد به تعالی، اقدام به ثبت نام در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی 

کردند.

دستاوردهای شرکت های حاضر در هفدهین دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی

جایزه ملّی تعالی سازمانی به روایت تصویر

تعالی ســازمانی  جایزه مّلی 
17
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گزارش عملکرد مرکز تعالي سازماني در سال 1398

زهرا احدي
 مسئول اجرایی
 جایزه مّلي تعالي سازماني

همكاران مركز تعالي سازماني در سال 98
زهرا احدي، مسئول اجرای جایزه تعالی  

آرزو موسوی- مجید عباس زاده، کارشناسان آموزش و توانمند سازي  
  محترم السادات ریاضت کش، کارمند تعالی سازمانی

اركان
قالب همکاري کمیته هاي مختلف  در  اجرایي جایزه  فعالیت هاي  مجموعه 
تعالي سازماني،  ملّي  جایزه  دبیرخانه  و  سازماني  تعالي  مرکز  جایزه،  ارکان 
دستگاه ها،  بزرگ،  سازمان هاي  همراهي  و  حمایت  و  ارزیابي  تیم هاي 
شوراي  شامل  جایزه  ارکان  مي گیرد.  صورت  و...  تخصصي  انجمن هاي 
کمیته  و  ارزیابي ها(  بر  نظارت  و  هماهنگي  علمي)کمیته  کمیته  راهبري، 
داوري هستند که از ابتداي فعالیت  جایزه، در قالب جلسه هایي برنامه ریزي 
شده نسبت به تأیید و تصویب روند جایزه و کلیه فعالیت هاي در حال اجرا 

تصمیم گیري مي کنند.
در  بیشتر  به  منظور هماهنگي هاي  در طول سال  جایزه  اساس،  بر همین 
حین  در  نظارت  و  جایزه  دستورالعمل هاي  و  رویه ها  بررسي  جایزه،  فرایند 
در  ارکان مي نماید.  برنامه ریزي و تشکیل جلسات  به  اقدام  ارزیابي  فرایند 
سال 1398 تعداد 12 جلسه اعضای کمیته علمی بصورت منظم در هر ماه 

یک جلسه با موضوعات مختلف از جمله:
ویرایش روش ارزیابی 94+   

روش های ارزیابی  
تغییرات رویه پشتیبانان فرایند ارزیابی  

EFQM  2020تغییرات مدل  
بحث و بررسی در خصوص ویرایش الگوی تعالی سازمانی سال 1400   

جایزه ملی تعالی سازمانی 
در قالب جلسات کمیته علمی تشکیل و تصمیم گیری های الزم انجام و 
و  ارزیابی  نتایج  بررسی  جهت  نظارت  و  هماهنگی  کارگروه  گردید،  ابالغ 

کنترل فرآیند ارزیابی در سال 98 برگزار گردید. 

 
تركیب و وظایف شوراي راهبري

شوراي راهبري با حضور مدیران و نمایندگان سازمان ها و دستگاه ها، اعم 
تعالي  حوزه  و صاحب نظران  تخصصي  انجمن هاي  و خصوصي،  دولتي  از 

سازماني تشکیل مي شود. 

وظایف:
انتخاب اعضاي کمیته علمي  

تصویب سطوح تعالي و حد نصاب ها بر اساس پیشنهاد کمیته علمي  
بر  آن ها  تعاریف  و  گروه ها  و  بخش ها  تعداد  کاهش  یا  افزایش  تغییر،   

اساس پیشنهاد کمیته علمي
استماع گزارش عملکرد اعضاي شورا در زمینه ترویج یا اجراي جایزه  

ارائه  جایزه  مدیر  توسط  که  جایزه  قبل  دوره  عملکرد  گزارش  استماع   
مي گردد

بررسي و تصویب اصالحات نظام نامه و سایر موارد مرتبط   
تصویب کلیات برنامه زماني عملیات اجرایي جایزه  

تعیین راهبردها، سیاست ها و خط مشي هاي اجرایي در مورد فعالیت هاي   

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

عمومي کشورمان برخوردار است. 
جايزه ملّي تعالي سازماني با پشتوانه شانزده سال تجربه موفق در برگزاري 
به  اقدام  تعالي سازماني  قالب ساختار مرکز  ملّي، در سال 1398 در  جايزه 
شده  تالش  گزارش  اين  در  است.  کرده  جايزه  دوره  هفدهمين  برگزاري 

عملكرد جايزه به اختصار آورده شود.

1717
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جایزه 

ارائه سایر رهنمودهایي که توسط کمیته هاي علمي و داوري باید مورد   
توجه قرار گیرد

نظارت بر حسن اجراي فعالیت هاي ارکان جایزه  
رفع  و  برنامه ها  بهتر  هرچه  اجراي  جهت  الزم  مساعدت هاي  انجام   

مشکالت احتمالي
تصویب آیین نامه هاي مرتبط  

جلسه شورای راهبری جایزه ملی تعالی سازمانی به عنوان باالترین رکن جایزه 
ملی در تاریخ 17 تیر ماه 1398 با حضور مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی 
و روسا، معاونین و نمایندگان وزارتخانه های مختلف ) وزارت نیرو، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(و انجمن ها و سازمان 
های منتخب و همچنین تعدادی از اعضا کمیته علمی جایزه ملی تشکیل شد. 

تركیب و وظایف كمیته علمي
کمیته علمي مرکب از 21 نفر از افراد مسلط بر مفاهیم و موضوعات مرتبط 
با الگوي تعالي سازماني است که توسط شوراي راهبري و برای یک دوره 3 

ساله انتخاب مي شوند. از مهترین وظایف کمیته علمی:
انتخاب اعضاي کمیته داوري  

تصویب الگوي تعالي سازماني و ویرایش هاي مختلف آن  
پیشنهاد شرایط احراز و حد نصاب امتیازها در هر یک از سطوح تعالي   

به شوراي راهبري
معرفي نامزدهاي عضویت در شوراي راهبري   

نظارت بر حسن انجام رویه هاي تعیین صالحیت ارزیابان و ارزیابان ارشد   
نظارت بر تعیین ترکیب تیم هاي ارزیابي  

بررسي و تعیین حد نصاب هاي امتیاز تفکیک سطوح تعالي   
مختلف  سطوح  در  متقاضیان  ارزیابي  براي  اجرایي  رویه هاي  تصویب   

تعالي و نظارت بر حسن انجام آن
ارائه پیشنهادهاي الزم به شوراي راهبري  

ارائه پیشنهادهاي الزم به مدیر جایزه  
کمیته  اعضای  از  متشکل  تخصصی  های  کارگروه  علمی  کمیته  کنار  در 
نتایج در  پردازند و  به بررسی موضوعات مهم جایزه می  علمی تشکیل و 

جلسات کمیته علمی به تصویب می رسد.

تركیب و وظایف كمیته داوري 
کمیته داوري مرکب از 9  نفر از افراد خوشنام، داراي تحصیالت دانشگاهي، 
بي طرف و با سابقة مدیریت است که بر اساس شاخصه ها و رویه هاي تعیین 

شده توسط کمیته علمي و براي یک دوره سه ساله انتخاب مي شوند.
وظايف :  

انتخاب سازمان سرآمد سال   
تصویب نهایي احراز سطوح مختلف تندیس ها  
تهیة گزارش هاي الزمه جهت شوراي راهبري  

بررسي روند رسیدگي به شکایات و اعتراضات متقاضیان  

دامنه شمول
کلیه سازمان ها و بنگاه هاي ایراني که در زمینه هاي مختلف فعالیت مي کنند، 
بخش  پنج  در  تفکیک  به  جایزه  باشند. این  جایزه  این  متقاضي  مي توانند 
ساخت و تولید، خدمات، سالمت، آموزش و عمومي به اجرا درمي آید. هر 

یک از بخش  هاي پنج گانه فوق نیز مي توانند در دو گروه بنگاه هاي کوچک 
و متوسط و بنگاه هاي بزرگ تقسیم بندي  شوند که متناسب با تعداد کارکنان 

آن ها این تقسیم بندي صورت مي پذیرد. 
و  بزرگ  بنگاه هاي  گروه  در  بیشتر  یا  نفر   150 کارکنان  تعداد  با  بنگاه ها 
و  بنگاه هاي کوچک  نفر، در گروه  از 150  تعداد کارکنان کمتر  با  بنگاه ها 
شاغالن  میانگین  کارکنان،  تعداد  محاسبه  مالك  مي گیرند.  قرار  متوسط 

سازمان در سه ماهه اول دوره اعطاي جایزه است. 

سطوح جایزه تعالي
این جایزه در سه سطح به متقاضیان حائز شرایط اهدا مي شود و سازمان ها 
را در دستیابي به تعالي متمایز مي کند. فرایند جایزه در هر یک از این سطوح 
و در هر کدام از بخش هاي جایزه ملي تعالي سازماني به تفکیک به اجرا 
جداگانه  طور  به  گروه،  هر  در  از سطوح  یک  هر  برندگان  و  شده  گذاشته 

انتخاب و معرفي مي شوند.
از  سازمان هایي که به هر یک از سطوح تعالي دست پیدا کنند، می توانند 
استفاده  خود  تبلیغات  در  تعالي(  هاي  سطح)نشان  همان  به  مربوط  نشان 
در  امتیاز کسب شده  میزان  به  فوق  از سطوح  هر یک  به  دستیابي  کنند. 

ارزیابي بستگي دارد. 

تنديس:   
زیر  ویژگی های  دارای  باید  “تندیس”  کسب  برای  متقاضي  سازمان های   

باشند:
1- اظهارنامه تعالی در موعد مقرر به جایزه ملّی تحویل شده باشد.

2- یکی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب شده باشد.
3- فرآیند خودارزیابی در سازمان بطور سیستماتیک نهادینه شده و در زمان 

ارسال اظهارنامه، از آخرین خودارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.
4- تدوین، توسعه، اولویت بندی و جاری سازی برنامه های بهبود، مبتنی بر 

نتایج حاصل از خودارزیابی صورت گرفته باشد.
معنا  این  به  باشد  داشته  نتایج وجود  و  توانمندسازها  امتیاز  بین  تعادل   -5
امتیاز کل سازمان  از %10  نتایج  امتیاز  و  توانمندسازها  امتیاز  اختالف  که 

بیشتر نباشد. 
6- امتیاز معیارهای فرایندها، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکرد برای 
دستیابی به تندیس های بلورین و سیمین باید در بازه 41 تا 50 درصد، یا 
بیش از آن و برای دستیابی به تندیس زرین در بازه 51 تا 60 درصد یا بیش 

از آن باشد.
7- همه مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی دارای مصادیق بارز و آشکار باشند 
و در مورد مفاهیم بنیادین یا عملکرد سازمان، انعکاس منفی بارز و آشکار در 

اذهان ذینفعان مشهود نباشد.
8- روند بهبود قابل مالحظه یا عملکرد خوب پایدار، حداقل طی سه سال 

اخیر قابل ارائه باشد.
بهینه کاوی های  از طریق  باشد که  بلوغ رسیده  از  به سطحی  9- سازمان 
بیرونی، اعم از فرایندها و شاخص های عملکردی، درصدد کسب بهبود باشد.
10- جهت دستیابی به تندیس بلورین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج 

کلیدی با بهترین سازمان های ایرانی در کالس خود قابل مقایسه باشد.
11- جهت دستیابی به تندیس سیمین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج 

کلیدی با سازمان هایی در کالس جهانی قابل مقایسه باشد.
12- جهت دستیابی به تندیس زرین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج 
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کلیدی با سازمان هایی در کالس جهانی قابل مقایسه باشد و نقش الگو  در 
سطح ملّی داشته و در بسیاری از فرایندها توسط دیگر سازمان های ایرانی  

مورد الگوبرداری قرار گرفته باشد.
با شرط کسب حد نصاب تعیین شده و ویژگي هاي مربوط به این سطح، به 

تندیس هاي بلورین، سیمین و زرین دست خواهند یافت.
تندیس زرین:  براي امتیاز در بازه 651 تا 1000  
تندیس سیمین: براي امتیاز در بازه 551 تا 650   
تندیس بلورین: براي امتیاز در بازه 451 تا 550   

 

تقديرنامه براي تعالي:  
سازمان های متقاضي کسب "تقدیرنامه برای تعالی “باید دارای ویژگی های 

زیر باشند:
1- یکی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب شده باشد.

تعالی سازمانی،  الگوی  در  از رویکردهای معرفی شده  اساس یکی  بر   -2
قابل  زمینه های  و  قوت  نقاط  که  نحوی  به  باشد  شده  انجام  خودارزیابی 
آخرین  از  گزارش،  ارسال  زمان  در  و همچنین  باشد  استخراج  قابل  بهبود 

خودارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.
3- تدوین، توسعه، اولویت بندی و جاری سازی برنامه های بهبود، مبتنی بر 

نتایج حاصل از خودارزیابی صورت گرفته باشد.
4- سازمان متقاضی، باید نتایج حاصل از اجرای حداقل یکی از برنامه های 
بهبود ناشی از فرآیند خود ارزیابی را که نشان دهنده اثربخش بودن استقرار 

مدل تعالی سازمانی باشد، ارائه کند.
سازمان های  متوسط  با  کلیدی  نتایج  اغلب  در  باید  متقاضی  5- سازمان 

ایرانی در صنعت خود قابل مقایسه باشد.
 با شرط احراز و کسب حد نصاب 251 امتیاز یا بیشتر، تقدیرنامه براي تعالي 
اعطا مي شود. با توجه به دامنه نسبتّا وسیع امتیازها در سطح تقدیرنامه براي 
تعالي و تمایل متقاضیان و ارزیابان براي تفکیک این سطح به دامنه هاي 
کوچک تر که نشان دهنده ارتقاي سازمان ها باشد، امتیاز این سطح با توجه 
به میزان امتیاز کسب شده به پنج گروه 1 ستاره، 2 ستاره، 3 ستاره، 4 ستاره 

و 5 ستاره به شرح زیر تقسیم شد:
 5 ستاره براي امتیاز 451 و بیشتر

 4 ستاره براي امتیاز بین 401 تا 450
 3 ستاره براي امتیاز بین 351 تا 400
 2 ستاره براي امتیاز بین 301 تا 350

 1 ستاره براي امتیاز بیش از 250

گواهي تعهد به تعالي:   
سازمان های دریافت کننده »گواهی تعهد به تعالی«، باید دارای ویژگی های 

زیر باشد:
1- در سطح مدیران ارشد و میانی آشنایی مناسبی با الگوی تعالی سازمانی، 
مفاهیم و معیارهای آن وجود داشته باشد. برای این منظور بایستی یک نفر 
از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب و دوره های آموزشی 

مرتبط با الگوی تعالی سازمانی برگزار شده باشد.
تعالی سازمانی،  الگوی  در  از رویکردهای معرفی شده  اساس یکی  بر   -2
قابل  زمینه های  و  قوت  نقاط  که  نحوی  به  باشد  شده  انجام  خودارزیابی 
آخرین  از  گزارش،  ارسال  زمان  در  و همچنین  باشد  استخراج  قابل  بهبود 

خودارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.
3- تعهد رهبران شرکت به اجرای برنامه های بهبود و انجام خود ارزیابی های 

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

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

سازمان سرآمد سال
در  زرین  تندیس  برنده سطح  تنها  سازمان سرآمد سال سازماني است که 
باالترین بازه 50 امتیازي در آن سال است. در صورتي که در باالترین بازه 
50 امتیازي بیش از یک سازمان برنده تندیس زرین وجود داشته باشد، یکي 
از این سازمان ها توسط کمیته داوري به عنوان سازمان سرآمد در آن سال 

انتخاب و معرفي مي شود.
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در سال 1398، تعداد 15 شرکت در سطح تنديس، 31  شرکت 
گواهي  در سطح  12  شرکت  و  تعالي  براي  تقديرنامه  در سطح 
تعهد به تعالي، در مجموع 58 شرکت اقدام به ثبت نام در فرايند 

جايزه ملی تعالی سازمانی کرده  اند.
در  27  شرکت  تنديس،  در سطح  11 شرکت  تعداد  نهايت،  در 
سطح تقديرنامه براي تعالي و 8  شرکت در سطح گواهي تعهد به 
تعالي، در مجموع 46  شرکت در فرايند جايزه ملی تعالی سازمانی 

مورد ارزيابی قرار گرفتند.
از آنجایی که از ویژگی های مهم جایزه ملی تعالی سازمانی داوطلبانه بودن و 
مستقل بودن آن است بدین معنی که جایزه ملی از حمایت مالی یا پشتیبانی 
نهاد یا ارگان خاصی برخوردار نیست و از طرفی شرکت در فرایند ارزیابی 
در  است  زمان بری  فرآیند  و  می باشد  سازمان ها  سوی  از  آمادگی  نیازمند 

نتیجه فرآیند ارزیابی جایزه نسبتا سختگیرانه است.

فرایند انتخاب ارزیابان و تشكیل تیم های ارزیابی 
 ،1398 سال  ارزیابي  فرایند  اجراي  به منظور  سازماني،  تعالي  ملي  جایزه 
گسترده اي  به صورت  ارزیابان  فراخوان  اعالم  به  گذشته  سال هاي  همانند 
جایزه  سایت  و  اجتماعی  های  شبکه  الکترونیک،  پست  طریق   از 
اطالع رساني  بسته هاي  ارسال  و   )www.IRANAWARD.org(
با  ارزیابي را دارند،  تا متقاضیاني که تمایل به حضور در فرایند  اقدام کرد 
ارسال رزومه علمي و کاري خود، در قالب تعیین شده از سوي مرکز تعالی، 
در صورت گذراندن دوره هاي پیش نیاز و شرکت در کارگاه آموزشي تربیت 
ارزیاب ویژه جایزه و کسب امتیاز الزم از سوي مرکز تعالی به عنوان ارزیاب 

انتخاب شوند.
با توجه به استقبال گسترده متقاضیان همکاري به عنوان ارزیاب در فرایند 
سال 1398، حجم گسترده اي از تعامالت با سازمان ها و ارزیابان سال هاي 

گذشته ایجاد شد و تعداد 323 رزومه در بانک اطالعاتي جایزه ثبت شد که 
از این بین 260 نفر از ارزیابان سال هاي قبل تمایل خود را براي همکاري 
اساس  بر  و  اولیه  بررسي هاي  از  پس  کرده اند.  اعالم  دبیرخانه  با  مجدد 
رزومه و دوره هاي طي شده توسط متقاضیان، تعداد 64 نفر براي شرکت 
در کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه به واحد آموزش مرکز تعالي 
سازماني معرفي شدند که 3 کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه در 
مرکز تعالی سازمانی اجرا شد و تعداد 27 نفر موفق به کسب نمره قبولي 
شدند. در پایان هر یک از دوره هاي مرحله اول ارزیابي، مدرسان دوره به 
ذیل،  معیارهاي  به  توجه  با  و  مي پردازند  دوره  در  ارزیابي شرکت کنندگان 
شرکت کنندگان را به رده هاي ممتاز، قبول، قابل ارتقا، کمتر از حد نصاب 

تفکیک کرده اند.
 مهارت ها و تجربیات مرتبط

 کار قبل از دوره )شامل ارزیابي کامل یک اظهارنامه واقعي(
 مشارکت در کارهاي گروهي

 نتیجه آزمون ها
 مشاهدات از رفتار فردي و حرفه اي

 سن و تجربه مدیریتي
سال  نهایي  ارزیابان  انتخاب  به منظور  سازماني  تعالي  ملّي  جایزه  دبیرخانه 
1398 و تشکیل تیم هاي هفدهمین دوره، به امتیازدهي ارزیابان سال هاي 

گذشته بر اساس معیارهاي زیر اقدام کرد:
 امتیاز کارنامه-کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه 

 سابقه همکاري به عنوان ارزیاب 
 سابقه همکاري به عنوان ارزیاب ارشد 

 ارزیابي دبیرخانه 
 تخصص ویژه  

 ارزیابي ارزیاب ارشد/ ارزیاب 
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 ارزیابي سازمان متقاضي 
 دوره بازآموزي ارزیابان 

 نتایج مصاحبه کمیته علمي 
با حضور  ارزیابان، نظرات جمع بندي و در جلسه اي که  امتیازدهي  از  پس 
اساس  بر  شد،   تشکیل  ارزیابي  بر  نظارت  و  هماهنگي  کمیته  اعضاي 
و طبقه بندي  ارزیابان  رزومه  از خالصه  استفاده  با  و  امتیازهاي کسب شده 
ارزیابان بر اساس معیارهاي ذکر شده، ارزیابان سال 1398  انتخاب و سپس 

از طرف جایزه تعالی براي ارزیابي شرکت هاي متقاضي دعوت شدند.
همچنین  و  امتیازات  روي   شده  انجام  بررسي هاي  از  پس  کمیته  این 
دبیرخانه  با  همکاري  متقاضي  که  جدیدي  افراد  مصاحبه  و  آزمون  نتیجه 
در هفدهمین دوره جایزه بوده اند، اقدام به انتخاب ارزیابان سال 1398 کرد. 
در نهایت، تعداد 202 نفر به عنوان ارزیاب جایزه انتخاب شدند و در ترکیب 
تیم ها قرار گرفتند که از این تعداد  177 نفر از ارزیابان سال هاي قبل و 25 
نفر از متقاضیان جدید بودند و تعداد 12 نفر مسئولیت ارزیابي را در بیش از 

یک تیم به عهده داشتند. 
به اختصاص  ارزیابان، کمیته علمي و دبیرخانه جایزه  از نهایي شدن  پس 
ارزیابان به شرکت هاي متقاضي اقدام کرد. دبیرخانه جایزه تعالي و کمیته 
تالش  تیم ها  این  ترکیب  تعیین  و  ارزیابي  تیم هاي  تشکیل  امر  در  علمي 
کرده است شاخص هاي مختلفي نظیر سابقه مدیریتي، وجود تخصص هاي 
ارزیابان،  تخصص  و  تجربه  مربوطه،  با صنعت  آشنایی  تیم ها،  در  مختلف 
تعادل سني تیم ها و نبود تضاد در منافع میان ارزیابان و شرکت هاي متقاضي 

را در نظر داشته باشد.
پس از انتخاب ارزیابان جایزه، در نهایت تیم هاي ارزیابي در ترکیب هاي 4 
الی 6  نفره برای سطوح تندیس و تقدیرنامه شکل گرفتند و پس از بررسي 
توزیع  به  تعالی  جایزه  متقاضي،  شرکت هاي  و  ارزیابان  بین  تضاد  رفع  و 

اظهارنامه سازمان ها بین ارزیابان اقدام کرد.
 پس از در اختیارگذاشتن اظهارنامه ها به ارزیابان،  فرایند ارزیابي بر اساس 
برنامه زماني اعالم شده از سوي دبیرخانه جایزه آغاز شد.  پس از جمع بندي 
ارزیابي هاي انفرادي، کلیه تیم هاي ارزیابي متقاضیان سطح تندیس و تقدیرنامه 
در پنج نوبت در تاریخ هاي 21و 22 آبان ماه برای اجماع در سطح تندیس  و در 
27 آذر و 19دی و 3 و 8 بهمن ماه برای  اجماع در  سطح تقدیرنامه، در محل 
مرکز تعالی سازمانی به صورت متمرکز و زیر نظر دبیرخانه جایزه به ارزیابي 

تیمي و اتفاق نظر در مورد ارزیابي هاي انجام شده، پرداختند. 
ارزیابان جایزه در اولین روز اجماع در جلسه افتتاحیه شرکت کردند در این 
جلسه برنامه زماني سال 1398 تشریح و بر رعایت زمان بندي توسط کلیه 
ارزیابان تاکید شد. سپس در ادامه به تشریح  تغییرات فرایندهاي ارزیابی در 
ارزیابي، اهمیت شناخت عوامل کلیدي  سال 1398، نقش پشتیبان فرایند 
سازمان متقاضي در فرایند ارزیابي و  مهارت هاي اجتماعي ارزیابي پرداخته 
شد.  در پایان، منشور اخالقي جایزه و سوگندنامه به صورت جمعي توسط 

ارزیابان قرائت شد.
فرمت هاي  اساس  بر  اجماع  جلسه  در  نظر  اتفاق  از  پس  ارزیابي  تیم هاي 
طرح ریزي  به  تعالي،  ملّي  جایزه  توسط  شده  تعیین  قبل  از  و  مشخص 
با  جایزه  کردند.  اقدام  جایزه  متقاضي  شرکت هاي  محل  از  بازدید  برنامه 
دعوت از مدیران تعالي سازماني در جلسات اجماع  با هدف آشنایي مدیران 
در  ابهام  هرگونه  رفع  همچنین  و  ارزیابي  تیم  با  متقاضي  سازمان هاي 
اظهارنامه و موجبات شناخت و آشنایی هرچه بیشتر فضاي سازمان متقاضي 

توسط تیم ارزیابي قبل از بازدید از محل را فراهم نموده است.

برنامه بازدید از محل طبق فرمت ارائه شده تهیه و پس از هماهنگی های 
الزم با مدیرتعالی شرکت و پشتیبان فرایند ارزیابی برای مرکز تعالی ارسال 
شد و پس از کنترل های دبیرخانه جایزه با نامه رسمی در اختیار سازمان 

های متقاضی قرار گرفت.
بر این اساس، تیم هاي ارزیابي با هماهنگي جایزه تعالي براي انجام بازدید 
از محل کلیه سازمان هاي حاضر در سطح تندیس و تقدیرنامه اقدام کردند.  
جایزه به منظور هماهنگي در برگزاري جلسات افتتاحیه و اختتامیه، به تهیه 

فرمت یکسان براي ارائه در این جلسات اقدام کرد.
ارزیابي هاي  از  بازخورد  گزارش  تهیه  ارزیابي  فرایند  از  مرحله  آخرین 
انجام شده می باشد که این مرحله نیز با حساسیت خاصی توسط مرکز تعالی 
جایزه دنبال شده است.  بدین ترتیب که گزارشات بازخورد پس از دریافت از 
ارزیاب ارشد برای اظهار نظر در اختیار پشتیبان فرایند ارزیابی قرار می گیرد 
و پس از اصالحات محتوایی،  به دبیرخانه جایزه ارجاع می گردد. اصالحات 
نهایی با هماهنگي ارزیابان ارشد، در گزارش اعمال و در اختیار سازمان های 

متقاضی قرار داده شود. 

پشتیبان فرایند ارزیابي 
فرایندهاي  رعایت  و  درك  از  اطمینان  ارزیابي،  کیفیت  ارتقاي  به منظور   
تعالي سازماني در  تدوین شده و جاري سازي تغییرات فرایندي، جایزه ملّي 
سال 1398 به انتخاب فردي تحت عنوان پشتیبان فرایند ارزیابي از میان 
اعضای کمیته علمی و ارزیابان ارشد با تجربه در سطح تندیس براي هر 

یک از تیم هاي ارزیابي اقدام کرد. 
اهداف و مأموریت هاي اصلي پشتیبانان فرایند ارزیابی به شرح زیر است:

 پشتیباني علمي و فني ارزیابان ارشد و اطمینان از درك مدل، منطق و 
فرایندهاي ارزیابي توسط تیم هاي ارزیابي 

 کمک به جایزه براي در میان گذاشتن تغییرات فرایندي مصوب و اطمینان 
از جاري سازي آن ها توسط تیم هاي ارزیابي 

 اطمینان از هماهنگي و سازگاري دروني و بیروني تیم هاي ارزیابي
 مراقبت از انجام فعالیتها مطابق برنامه زماني مصوب توسط مرکز تعالی و 

ارائه بازخوردهاي عملکردي
 مراقبت و حصول اطمینان از رعایت سازگاري دروني در امتیازدهي

 بازبیني، اظهارنظر و تأیید نهایي گزارش بازخورد به لحاظ انطباق با رویه ها 
و منطق ارزیابي
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عدم پذیرش اعتراض

فرایند ارزیابي در جایزه ملّي تعالي سازماني بر اساس دستورالعمل ها، مقررات 
الزاماتي که در راهنماي متقاضیان جایزه ملّي تعالي سازماني درج شده  و 
است، صورت مي گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابي 
طي  از  پس  ارزیابي  تیم  نتیجه  اجماع،  و  محل  از  بازدید  تیمي،  انفرادي، 
تمامي مراحل توسط مرکز تعالی سازمانی اعالم مي شود و متقاضیان جایزه 
با آگاهي از این فرایند در جایزه حضور مي یابند. بنابراین، نتیجه نهایي براي 

آن ها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضي پذیرفته نخواهد شد.
متقاضیان تنها در صورتي که در گزارش بازخورد ارائه شده ابهاماتي وجود 
داشته باشد، مي توانند از مرکز تعالی درخواست کنند تا پس از هماهنگي هاي 
الزم،  با ارزیاب ارشد براي رفع ابهامات احتمالي جلسه رفع ابهام برگزار کند.

مروری بر هفده دوره اعطای جایزه مّلی تعالی سازمانی
در مدت هفده دوره برگزاری جایزه ملّی تعالی سازمانی بیش از 1400 بار 
سازمان های ایرانی در صنایع مختلف توسط تیم های ارزیابی مورد ارزیابی 

قرار گرفته اند. 

درصد حضور سازمان ها در 17 دوره برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی از 
لحاظ ابعاد سازمانی

درصد حضور سازمان ها در 17 دوره برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی بر اساس 5 بخش جایزه ملی
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نتایج حاصل از هفدهمین سال اجراي موفق این جایزه، حاکي از روي آوردن 
سازمان ها به مدل هاي نوین مدیریتي است. 

براي  چارچوبي  و  ابزار  به عنوان  سازماني  تعالي  مدل  به  سازمان ها  امروز 
تعریف و اجراي برنامه هاي بهبود در سازمان خود مي نگرند و نسبت به نقش 

آن به عنوان ابزاري تشویقي در بهبود عملکرد سازمان ها نگاهي مثبت دارند. 
امید است که این حرکت ملّي با عزمي راسخ در تمامي بخش هاي جایزه  
اجرا و تمامي سازمان ها بتوانند با اجراي موفقیت آمیز از مزایاي آن بهتر و 

بیشتر استفاده کنند.

سطوح مختلف اعطا شده به سازمان ها طی سالهای 98-82 
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شورای راهبری هفدهمین دوره

شبكه مشاوران مديريت 
و مهندسی ايران

وزارت آموزش
 و پروزش

وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی
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رديف    عنوان    نام       نام خانوادگي
1          دکتر   علي اصغر      آزادي

2          دکتر     احمد      اثني عشري
3          مهندس    مرتضي      اخوان خرازي
4          مهندس    عابدین       اسماعیل پور
5          دکتر    مهدي      اسماعیلي رخ

6          مهندس    سید مهدي     اسمعیلي عراقي
7          مهندس    رضا      اشرف سمناني

8          دکتر     الهوردي      تقوي
9          دکتر     علي      تقي زاده هرات

10        مهندس    جعفر      جنامي نیا
11        مهندس   محمد      چینی فروشان

رديف    عنوان    نام       نام خانوادگي
1           مهندس    رضا       اشرف سمناني

2           دکتر    جعفر       توفیقي
3           مهندس    محسن       خلیلي

4           دکتر    حسن       عباس زاده
5           مهندس    محّمد حسن     عرفانیان
6           دکتر    مجید       قاسمی
7           دکتر    سید مسعود      همایونفر

كمیته علمی هفدهمین دوره
رديف    عنوان    نام       نام خانوادگي

12        دکتر     عبدالرضا      حافظي
13        دکتر     فرید     خوش الحان

14        مهندس   هوشنگ      رستمیان
15        مهندس    سعید      روحانی ملک

16        مهندس    مرتضی      روغنی
17        مهندس    نیما      زاهدی طاهری

18        دکتر     محمد حسین   ساالریان زاده
19        دکتر    محمد علی     محمدی
20        دکتر    منوچهر      نجمي

21        دکتر    سید مسعود     همایونفر

كمیته داوری هفدهمین دوره
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نام  نام خانوادگی 

احمد   اثنی عشری 

محمد  احمدی  

داود  ادایی  

علیرضا  اسماعیلی  

عبدالحمید  اقتداریان  

محمد  الهی اصل  

صمد  بابایی  

رضا  بهرامی دراسله 

علی اصغر  تندرو  

بابک  توژان  

محمد  جبل عاملی فروشانی 

آیدین  جدید بناب  

جلیل  حبیبی  

فیروز  حسین زاده  

محمد  حیدری بهبهانی 

علیرضا  خراسانی   

علیرضا  دادرس  

بهنام  دهبان  

علی اکبر  دیوساالر  

نام نام خانوادگی 

علی اصغر  رجبی  

مرتضی  روغنی  

حمید  زاهدی  

مریم  سلماسی  

سیروس  شجاعی  

میثم  شریفی  

محمدرضا  صادقی نژاد  

حسین  صفری  

یحیی  صمدی مقدم 

عباس  علمدار  

پدرام  فرخ پیکر  

علی  فالح حسینی 

علیرضا  قاسمی  

بهمن  گل محمدزاده 

وحید  مجدی  

غالمعلی  مقصود بیگی 

امیرحسین  میرزاخانی  

عبداله  هندیانی  

محمد  یوسفی  

ارزیابان هفدهمین دورهارزیابان ارشد هفدهمین دوره
نام  نام خانوادگی 

داود  ادایی  

محمدرضا  افتاده  

رضا  بهرامی دراسله 

علی اصغر  تندرو  

محمد  جبل عاملی فروشانی 

آیدین  جدید بناب  

جلیل  حبیبی  

فیروز  حسین زاده  

محمد  حیدری بهبهانی 

علیرضا  خراسانی   

علیرضا  دادرس  

بهنام  دهبان  

علی اکبر  دیوساالر  

علی اصغر  رجبی  

مرتضی  روغنی  

رامبد  سعی الدین  

میثم  شریفی  

محمدرضا  صادقی نژاد  

حسین  صفری  

علی  فالح حسینی 

علیرضا  قاسمی  

وحید  مجدی  

غالمعلی  مقصود بیگی 

محمد  یوسفی  

نام خانوادگی       نام

محمدرضاابراهیم زاده جوریاب
حامدابراهیمی
علیاحمدوند
سید احساناحمدی
علیرضااستکی

علیرضااسداللهی
علیرضااسالمی

امیراسماعیلی
جمالاسمعیلی
رضااصالنی
ایمانالبرزی

اشکان امیرمدحی
آرشامیری

مهدیایروانی منش
ایمانآدمی

محسن آریان فرد
محمدرضاآزادی

آزادهآقایی فر
ابراهیمباقری
مجیدباقری

زهرابرجعلی لو
علیرضابرلیان
زهرهبقائی 

سمیرابکر
محمودبهادری

زهرهبهرامیان
ندابی نظیر
نادرپردیس

امیرپورآقا
سید مهدیپورباقری
صیادپی سپار
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حسینتقوی علیداش
علیتوان

سعیدتوتونچی درزه کنانی
منصورثابتی جمال آباد

محمدرضاجاویدی
مهدیجعفرزاده
کاظمجعفری

احمدجوان جعفری بجنوردی
علیچراغی
زینبحاتمی

سیده بنت الهدیحسینی رستمی
امیدحیدری

علیرضاخاتمی نو
عبدالعلیخان احمدی

فرزامخانبابایی
حسینخانکی
حجت اهللخرمک
هادیخواجه
میعاددادبین

هادیدرخشانی کیا

نام خانوادگی        نام

حمیدعلیدرویشی
پارسادیدبان
رضاذوالقدر
معصومهربیعی

هاجررحمانی
صادقرسولی
رضارضائی
سیدمحمد فوادرضوی
مجیدروحانی

مجیدریاحی نسب
حمیدزحمتکش

سعیدزرآبادی پور
آزادهزندی
جعفرزنگنه
مریمزیاری

محسن زیوه
سیدافضلسجادی

رضاسرمد
ساراسعدزاده
مصطفیسلیمی

محمدعلیسوختانلو
سید محمدسید جواد

پریساسیدی
علیسیروس کبیری

عصمتشریعتی
مهدیشریفیان

میتراشهاب
نگارشیرازی

حسینصابری نیا
علیرضاصادقی

امیربهشادصادقیان
فرشادصالح محمد علی نژاد

محسن صدیف
امیررضاصفدر توره ای

الهامصنعتی
گلوریاصوفی راد
عباسصیحانی

شهابضیاءبخش کلخوران
محمدضیایی 

شهزادطباطبایی

نام خانوادگی        نامنام خانوادگی        نام

ارزیابان هفدهمین دوره
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مهدیعادلی زاده
حامدعباسی
رضاعباسی

سید حسینعزالدین زنجانی
رسولعطار

حمیدرضاعلیخانی
محسن عیسایی

مهدیفاضل کلباسی
سید مصطفیفقری
حمیدرضافقیه
مژگانفالح

سپهرقاسمی
رضاقاسمی اخالقی

احمدقدس الهی
علی اصغرقدسی

سید داودقفقازی 
نوید رضاقنات آبادی

پژمانقهرمانی
علیرضاکاشفی االصل

محمدکاشی
حمیدکاظم

حسنکرد

سانازکریمیان
امیرحسینکوفی گر

محمودرضاکوهی اصفهان
غالمرضاکیانی

علیکیانی 
صادقگرجی ارزان فودی

مهدیگرشاسبی
کامبیزگلچین راد

نیمالطفی
مرجانلطیفی نژاد

اردالنلک
بهراممحمدخانی غیاثوند

انورمحمدی
شیرینمرادی

محسن مرادی مقدم
اصغرمردی

رضامشگین راد
حمیدرضامالزاده مقدم

مهدیمالمحمدا
احسانمالیجردی

مهدیملکی
حسینمنوچهری

محمدحسینمنوچهری
غالمعلیموالیی

احمدمهدی جو
زهرامهردارساران

بهروزمیرزایی
سیده مهدیسنبوی گیلده

امیر محمدنبئی
حامدنجاران طوسی

حسننحوی
محمدعلینسیمی
محمدحسیننصیری
بهروزنصیری

نادرنعمت پور
اشکان نوآور

علینوش مهر
یوسفنیک اختر

محمدهجرتی
علییامینی
علی اکبریحیایی
افشینیوسفی

نام خانوادگی        نامنام خانوادگی        نامنام خانوادگی        نام

ارزیابان هفدهمین 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 تندیس ها 
تعالی سازمانی  در دومین دوره جایزه ملّی 
هیچ یک از شرکت های متقاضی حاضر در این 

فرآیند موفق به دریافت سطح تندیس ها نشدند. 

ب. سطح تقدیرنامه برای تعالی 
1. شرکت فوالد مبارکه

2. شرکت ساپكو
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
استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  شرکت   .13

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
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 تندیس  بلورین
1.  شرکت فوالد مبارکه 

2. شرکت ساپكو 

سازمان های برتر 
16 دوره گذشته جایزه مّلی تعالی سازمانی 
)1382 تا 1397(
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ب. سطح تقدیرنامه 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 

لوازم  و  قطعات  توزیع  و  تهیه  4.  شرکت 
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 تقدیرنامه 
که به سطح گواهی نامه دست یافته 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 
که حایز شرایط دریافت 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 
الیاف مصنوعی  اولیه  مواد  تولید  5. شرکت 

)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 تندیس 
1. شرکت ایران خودرو 

2. شرکت تولیدی صنعتی فراسان 
3. شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات 

ایران خودرو )ساپكو( 

4. شرکت فوالد مبارکه 

 ب. سطح تقدیرنامه 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

5. شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران-ایدم 
)IDEM)

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 تقدیرنامه 
که به سطح گواهی نامه دست یافته 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
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13. شرکت مالیبل سایپا

نیروگاهی  پروژه های  مدیریت  14. شرکت 
ایران )مپنا(

15. شرکت مهندسی و قطعات ماشین آالت 
راه سازی ایران

16. گروه صنایع باتری صدر

  متقاضیان گواهی نامه
که حائز شرایط دریافت 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
تامین  و  مهندسی  طراحی  11.  شرکت 

قطعات کاوه خودرو سایپا
12. شرکت فراورده های نسوز پارس

13. شرکت کمباین سازی
14. شرکت لوله سازی اهواز

15. شرکت لیزینگ خودروکار
صنعتی  خدمات  مهندسی  16. شرکت 

ایران خودرو )ایسیكو(
توربین  ساخت  و  مهندسی  17. شرکت 

مپنا)توگا(
18. شرکت نیروترانس

 نتایج پنجمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1386(

سطح تندیس بلورین 
 بخش ساخت و تولید/گروه شرکت های 

کوچک و متوسط 
بازه 451 تا 500 

1. شرکت تولیدی صنعتی فراسان

سطح تندیس بلورین 
بخش خدمات مهندسی 

گروه شرکت های بزرگ | بازه 501 تا 550 
1. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات 

ایران خودرو ) ساپكو(

سطح تندیس بلورین
بخش ساخت و تولید /گروه شرکت های 

بزرگ | بازه 501 تا 550 
1. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

2. شرکت ایران خودرو
3. شرکت فوالد مبارکه

ب. سطح تقدیرنامه برای تعالی
 تقدیرنامه برای تعالی )سه ستاره(

| بازه  بخش بهداشت، درمان و سالمت 
351 تا 400

1. مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

 تقدیرنامه برای تعالی )سه ستاره(
سازمان های  خدمات/گروه  بخش 

کوچک و متوسط | بازه 351 تا 400
1. شرکت رایان سایپا

 تقدیرنامه برای تعالی )سه ستاره( 
بخش خدمات/گروه سازمان های بزرگ | 

بازه 351 تا 400
1. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

2. شرکت امدادخودرو ایران
3. شرکت تام ایران خودرو

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

1. شرکت سازه گستر سایپا

 تقدیرنامه 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

 تقدیرنامه برای تعالی 
)چهار ستاره(

بخش ساخت و تولید / بازه 401 تا 450
1. شرکت فوالد خوزستان

2. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
ایران- تولیدی موتورهای دیزلی  3. شرکت 

)IDEM) ایدم

ج.سطح گواهی تعهد به تعالی
 سطح گواهی تعهد به تعالی 

 بخش عمومی
جمهوری  انتظامی  نیروی  آگاهی  پلیس   .1

اسالمی ایران

 سطح گواهی تعهد به تعالی 
 بخش آموزش

تربیت  دانشگاه  مهندسی  فنی  دانشكده   .1
مدرس

 سطح گواهی تعهد به تعالی
 بخش بهداشت، آموزش و سالمت

امام  درمانی  آموزشی  پزشكی،  مرکز   .1
حسین )ع( تهران



25 24

17
 سطح گواهی تعهد به تعالی 

بخش خدمات
خراسان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   .1

رضوی
2. شرکت برق منطقه ای اصفهان

3. شرکت خدمات بیمه ایران خودرو
4. شرکت خدمات بیمه رایان سایپا

نوسازی  و  گسترش  ساختمانی  شرکت   .5
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
نیروگاهی  پروژه های  مدیریت  شرکت   .12

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

 ) ساحل   ( صنعتی  تولیدی  شرکت   .15
مازندگاز

16. شرکت چرخشگر
17. شرکت رادیاتور ایران

18. شرکت رینگسازی مشهد
ابزار  و  ماشین  ساخت  شرکت   .19

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
قطعات  ساخت  و  فرآوری  شرکت   .28

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 تندیس ها
 سطح تندیس سیمین

 بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه

 سطح تندیس بلورین 
بخش خدمات

1. شرکت سازه گستر سایپا

 سطح تندیس بلورین
 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( تقدیرنامه برای تعالی 
 تقدیر نامه برای تعالی )چهار ستاره(

بخش بهداشت
و  کلیه  بیماریهای  تخصصی  فوق  مرکز   .1

مجاری ادرار شهید هاشمی نژاد

 تقدیر نامه برای تعالی )چهار ستاره(
 بخش خدمات | سازمان های کوچک و 

متوسط
1. شرکت رایان سایپا

 تقدیر نامه برای تعالی )چهار ستاره( 
بخش خدمات | سازمان های بزرگ
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1. شرکت امداد خودرو

2. شرکت بوتان
3. شرکت تام ایران خودرو

4. ایساکو 

 تقدیر 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

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

2. گروه بین المللی ره شهر

 تقدیر 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

 تقدیر نامه برای تعالی )دو ستاره(
 بخش خدمات | سازمان های کوچک و 

متوسط
1. شرکت مزدا یدک

2. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات 
کاوه خودرو سایپا

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

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

ایران  صنعتی  خدمات  مهندسی  شرکت   .3
خودرو) ایسیكو (

نوآوری صنایع خودرو  و  تحقیقات  مرکز   .4
سایپا

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

کوچک و متوسط
1. شرکت تولیدی لعابیران

2. شرکت تولیدی واال قطعه
3. شرکت فراکلون

4. شرکت مهندسی و قطعات ماشین آالت 
راهسازی ایران

 تقدیرنامه برای تعالی )دو ستاره(
بخش ساخت و تولید 

 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
1. دانشكده پرستایی و مامایی- دانشگاه علوم 

پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 سطح گواهی تعهد به تعالی 
 بخش بهداشت، درمان و سالمت

استان  خون  انتقال  منطقه ای  کل  اداره   .1
تهران

2. مرکز پزشكی، آموزشی و درمانی آیت ا... 
طالقانی

امام  درمانی  آموزشی  پزشكی،  مرکز   .3
حسین )ع( تهران 

 سطح گواهی تعهد به تعالی 
 بخش خدمات | سازمان های کوچک و 

متوسط
1. شرکت آب منطقه ای قزوین

استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت   .2
مرکزی

3. شرکت آب و فاضالب کاشان
نیروگاه های  توسعه  و  احداث  شرکت   .4

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
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صنعتی  های  پروژ ه  مدیریت  شرکت   .12

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

8. شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران
ایران  قطعات  تامین  و  مهندسی  9. شرکت 

خودرو دیزل )اپكو(
10. شرکت مهندسین مشاور موننكو ایران

) موسسه  مهر  اعتباری  و  مالی  11. موسسه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان(

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

کوچک 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
خلیج  بین المللی  نقل  و  حمل  شرکت   .7

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 تندیس ها
 سطح تندیس سیمین 

بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه

 سطح تندیس بلورین 
 بخش خدمات

1. شرکت تام ایران خودرو

 سطح تندیس بلورین 
بخش ساخت و تولید

1. شرکت ذوب آهن اصفهان
2. شرکت فوالد خوزستان

3. شرکت مالیبل سایپا 
4. شرکت نیرومحرکه

 سطح تندیس بلورین 
 بخش سالمت

1. مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

ب( سطح تقدیرنامه برای تعالی
 سطح تقدیرنامه برای تعالی

 )چهار ستاره( 
 بخش خدمات

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

2. شرکت بوتان
3. شرکت رایان سایپا

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)چهار ستاره( 

 بخش ساخت و 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 تقدیرنامه برای تعالی 
)سه ستاره( 

 بخش خدمات
1. شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)سه ستاره( 
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 بخش ساخت و تولید

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

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 تقدیرنامه برای تعالی 
)سه ستاره(

  بخش سالمت 
1. بیمارستان شهید چمران

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)دو ستاره( 

بخش عمومی
انتظامی  نیروی  آگاهی  پلیس  ستاد   .1

جمهوری اسالمی ایران

سطح تقدیرنامه برای تعالی )دو ستاره( 
 بخش خدمات

1. شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
نیروگاه های  توسعه  و  احداث  شرکت   .2

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 تقدیرنامه 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 تقدیرنامه برای تعالی 
)دو ستاره( 

 بخش سالمت 
امام  درمانی  و  آموزشی  پزشكی،  مرکز   .1

حسین )ع(
2. مرکز پزشكی، آموزشی و درمانی آیت ا... 

طالقانی

ج( گواهی تعهد به تعالی
 سطح گواهی تعهد به تعالی 

 بخش آموزش 
پتروشیمی  شرکت  فرهنگی  مجموعه   .1

شهید تندگویان

 سطح گواهی تعهد به تعالی 
 بخش عمومی

علوم  دانشگاه  منابع  و  مدیریت  توسعه   .1
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه 

همدان

 سطح گواهی تعهد به تعالی 
 بخش سالمت

1. بیمارستان شهید هاشمی نژاد. مشهد
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشكی   .2

فارابی
3. مرکز آموزشی- درمانی امین 

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

5. مرکز آموزشی درمانی پور سینا
لقمان  و درمانی  آموزشی  پزشكی،  6. مرکز 

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

ویژه  پروژه های  توسعه  و  احداث  5. شرکت 
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
خلیج  بین المللی  نقل  و  حمل  شرکت   .12

فارس
13. شرکت خدمات فنی رنا

نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت   .14
ایران- منطقه تهران

نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت   .15
فارس

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

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

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

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

احیاء  معادن  و  صنایع  مجتمع  شرکت   .24
سپاهان

25. شرکت مخابرات استان قم
26. شرکت ملی صادرات گاز ایران

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت   .27
منطقه قم

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

تدبیر
30. موسسه حسابرسی مفید راهبر

خودرو  ایران   1204 مجاز  نمایندگی   .31
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

)هولدینگ(  تخصصی  مادر  شرکت   .26
خاورمیانه  معدنی  صنایع  و  معادن  توسعه 

)سهامی عام(
داروسازان  تولیدی  مجتمع  شرکت   .27

سیمرغ
توسعه  پرسی  مجموعه های  شرکت   .28

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 تندیس ها
 سطح تندیس سیمین 

 بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه

 سطح تندیس بلورین 
بخش ساخت و تولید

1. شرکت فوالد خوزستان
2. شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 

)مپنا(
مپنا  توربین  ساخت  و  مهندسی  شرکت   .3

)توگا(
4. شرکت مالیبل سایپا

ب( سطح تقدیرنامه برای تعالی 
 سطح تقدیرنامه برای تعالی

 )چهار ستاره( 
بخش خدمات

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

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)چهار ستاره(

 بخش سالمت
1. بیمارستان شهید چمران

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)چهار ستاره(

بخش ساخت و تولید
1. شرکت استام صنعت

2. شرکت پاالیش نفت بندرعباس
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 تقدیرنامه برای تعالی
 )سه ستاره( بخش خدمات

1. بانک مهر اقتصاد
2. شرکت پایانه های نفتی ایران

سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)سه ستاره(
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  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

تندگویان  شهید  نفت  پاالیش  شرکت   .4
) 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 تقدیرنامه برای تعالی 
)دوستاره(

بخش آموزش
انتظامی  نیروی  انتظامی  علوم  دانشگاه   .1

جمهوری اسالمی ایران

 سطح تقدیرنامه 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 تقدیرنامه 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

 ( اصفهان  سیمان  سهامی  شرکت   .7
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
صنایع  توسعه  پرسی  مجموعه  شرکت   .15

خودرو
16. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل 

مپنا ) مكو(
قطعات  ساخت  و  فرآوری  کارخانه   .17

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

فوق  تخصصی،  درمانی،  آموزشی  مرکز   .5
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
استان  دارائی  و  اقتصادی  امور  سازمان   .6

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
درخشان  آفتاب  بازرگانی  شرکت   .10

خاورمیانه ) سهامی خاص(
11. شرکت تامین اندیش پارس

12. شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی 
گسترش

خلیج  بین المللی  نقل  و  حمل  شرکت   .13
فارس

14. شرکت خدمات فنی رنا
15. شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی راه 

جنوب
لوله و مخابرات منطقه  16. شرکت خطوط 

مرکزی
نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت   .17

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

تهران منطقه خوزستان
نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت   .19

منطقه لرستان
20. شرکت راه سازی و ساختمانی 115

21. شرکت سایان کارت
22. شرکت سهامی برق منطقه ای باختر
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23. شرکت فرهنگی ورزشی سایپا

24. شرکت گاز استان خراسان شمالی
25. شرکت گاز استان قم

مشاور سرمایه گذاری  مهندسین  26. شرکت 
مسكن

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

استان  ذهنی  پرورش خالقیت های  مرکز   .29
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

داروپخش  اولیه  مواد  تولید  شرکت   .11
)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 تندیس ها
سطح تندیس سیمین
بخش ساخت و تولید

1. شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 سطح تندیس بلورین
 بخش ساخت و تولید

نیروگاهی  های  پروژه  مدیریت  شرکت   .1
ایران)مپنا( 

2. شرکت ذوب آهن اصفهان 
3. شرکت فوالد خوزستان

 سطح تندیس بلورین 
 بخش خدمات

1. شرکت سازه گستر سایپا 
2. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات 

ایران خودرو )ساپكو( 

ب( سطح تقدیرنامه برای تعالی
 سطح تقدیرنامه 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

 سطح تقدیرنامه برای تعالی
 )چهار ستاره( 

 بخش ساخت و 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

 سطح تقدیرنامه برای تعالی
 )سه ستاره(  
بخش آموزش

انتظامی  نیروی  انتظامی  علوم  دانشگاه   .1
جمهوری اسالمی ایران

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)سه ستاره( 

 بخش خدمات
1. شرکت سهامی بیمه ایران

نیروگاه های  توسعه  و  احداث  شرکت   .2
سیكل ترکیبی مپنا )توسعه2(

3. موسسه حسابرسی مفید راهبر
4. شرکت گاز استان گیالن

5. شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)سه ستاره( 

بخش ساخت و تولید
تندگویان  شهید  نفت  پاالیش  شرکت   .1

)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 
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8. شرکت فوالد آلیاژی ایران 

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

توسعه  پرسی  مجموعه های  شرکت   .10
صنایع خودرو 

11. شرکت سیمان داراب
 

سطح تقدیرنامه 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( 

ویژه  پروژه های  توسعه  و  احداث  4. شرکت 
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 

خودرو  ایران   1204 مجاز  نمایندگی   .11
کرج.سرافراز

 سطح تقدیرنامه 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 
توربین  پره  ساخت  و  مهندسی  شرکت   .5

مپنا-پرتو

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)دو ستاره(  

بخش سالمت
چشم  علمی  قطب  فارابی  بیمارستان   .1

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

تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان   .1
حضرت زینب )س( 

2. بیمارستان جامع زنان تهران 
3. بیمارستان سید الشهداء 

4. بیمارستان فوق تخصصی نفت 
علوم  دانشگاه  دندانپزشكی  دانشكده   .5

پزشكی وخدمات بهداشتی 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( 

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

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

کیان خودرو 
6. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

منطقه جنوب شرق 
ایران-  نیروگاهی  7. شرکت سرمایه گذاری 

سنا 
8. شرکت سیمان بجنورد )سهامی عام( 

9. شرکت سیمان خوزستان 
10. شرکت شیمی دارویی داروپخش 

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

مپنا  بویلر  ساخت  و  مهندسی  شرکت   .13
)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 
استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت   .3

لرستان 
4. شرکت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران 
مپنا  تعمیراتی  و  بهره برداری  شرکت   .5

 )O&M)
6. شرکت بیمه رازی 

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

9. شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور 

نوسازی  و  10. شرکت ساختمانی گسترش 
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 
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15. شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 
یک  ایران-منطقه  گاز  ملی  شرکت   .16

عملیات انتقال گاز 
17. شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 
استان  اتكا  زنجیره ای  فروشگاه های   .18

خراسان رضوی 
19. منطقه هشت عملیات انتقال گاز

 نتایج دهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1391(

الف( سطح تندیس ها
 سطح تندیس زرین 

 بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 سطح تندیس سیمین 
 بخش ساخت و تولید

1. شرکت فوالد خوزستان

 سطح تندیس بلورین
 بخش ساخت و تولید
1. شرکت پارس خودرو

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

 سطح تندیس بلورین
 بخش خدمات

1. بانک پاسارگاد

ب( سطح تقدیرنامه
 سطح تقدیرنامه برای تعالی

 )چهارستاره(
  بخش آموزش

انتظامی  نیروی  انتظامی  علوم  دانشگاه   .1
جمهوری اسالمی ایران

 سطح تقدیرنامه برای تعالی
 )چهارستاره(  
بخش خدمات

1. شرکت گاز استان گیالن

 سطح تقدیرنامه برای تعالی
 )چهارستاره(

  بخش ساخت و تولید
1. شرکت توربو کمپرسور نفت

2. شرکت فوالد آلیاژی ایران
3. شرکت مادر تخصصی )هلدیندگ( توسعه 
) سهامی  خاورمیانه  معدنی  صنایع  و  معادن 

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 تقدیرنامه برای تعالی )سه ستاره(
  بخش ساخت و تولید

) شهید  تهران  نفت  پاالیش  شرکت   .1
تندگویان(

2. شرکت پتروشیمی پارس
3. شرکت سرمایه گذاری مسكن شمال شرق

4. شرکت کالسیمین ) سهامی عام(
مسكن  سرمایه گذاری  گروه  شرکت   .5

)سهامی عام(

 سطح تقدیرنامه برای تعالی )سه ستاره( 
 بخش خدمات

1. شرکت گاز استان قم

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

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

 سطح تقدیرنامه برای تعالی )دو ستاره(
بخش سالمت

1. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

 سطح تقدیرنامه 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
مپنا  بویلر  ساخت  و  مهندسی  شرکت   .11

) مپنا بویلر(

 سطح تقدیرنامه 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
نوسازی  و  گسترش  ساختمانی  شرکت   .4

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



33 32

17
9. فروشگاه اتكا شهید چمران

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

خراسان رضوی

 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 

فوق  و  تخصصی  درمانی،  آموزشی  مرکز   .1
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

سیمان  کارخانجات  عام  سهامی  شرکت   .7
صوفیان

8. شرکت سیمان تهران
9. شرکت سیمان فارس
10. شرکت سیمان قاین

11. شرکت صنایع سرام آرا
سرامیک  و  کاشی  کارخانجات  شرکت   .12

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

نفت  13. شرکت مهندسی پژوهش صنعت 
صدرا ساحل

استان  اتكا  ای  زنجیره  های  فروشگاه   .14
اصفهان

15. شرکت پارس آنالین

نتایج یازدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1392(

 سطح تندیس سیمین
الف( بخش ساخت و تولید 

)بازه امتیازی 551 تا 600(
1. شرکت فوالد خوزستان

 

 سطح تندیس بلورین
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
نژاد  هاشمی  شهید  گاز  پاالیش  شرکت   .2 

) خانگیران(
3. شرکت کیسون

و  معادن  توسعه  تخصصی  مادر  شرکت   .4
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 تقدیرنامه 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 تقدیرنامه 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
ونوسازی  گسترش  ساختمانی  شرکت   .4
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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 تقدیرنامه دو ستاره
الف ( بخش ساخت و تولید

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

صنعتی  گازی  های  توربین  شرکت   .4
خاورمیانه

5. شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید
6. شرکت سرمایه گذاری مسكن پردیس
7. شرکت سرمایه گذاری مسكن تهران

صنایع  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شرکت   .8
الستیک

سیمان  کارخانجات  عام  سهامی  شرکت   .9
صوفیان

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

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

سرامیک  و  کاشی  کارخانجات  شرکت   .14
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

استان  اتكا  ای  زنجیره  فروشگاههای   .5
اصفهان

استان  اتكا  ای  زنجیره  فروشگاههای   .6
خراسان رضوی

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
شهر  دو  منطقه  فاضالب  و  آب  شرکت   .4

تهران
5. شرکت پترو تدبیر پارس

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

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 تندیس زرین
الف( بخش ساخت و تولید

 )بازه امتیازي 700-651(
1. شرکت فوالد مبارکه

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

1. شرکت فوالد خوزستان
ب( بخش خدمات 

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

1. شرکت تولیدي صنعتي فراسان

 سطح تندیس بلورین
الف( بخش خدمات

 )بازه امتیازي 500-451(
سایپا  فروش  از  پس  خدمات  سازمان   .1

)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 تقدیرنامه 5 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید
1. شرکت پتروشیمي پارس

سطح تقدیرنامه 4 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

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

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 تقدیرنامه 3 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

و  بویلر  ساخت  و  مهندسي  شرکت   .1
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

نوسازي  و  گسترش  ساختماني  شرکت   .2
صنایع ایرانیان-مانا

3. شرکت پرداخت الكترونیک بانک پاسارگاد
4. شرکت گاز استان خوزستان

 سطح تقدیرنامه 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
)دانشكده  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه   .1

پرستاري و مامایي(
د(بخش عمومي

خراسان  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان   .1
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

جنوبي-  پارس  گاز  مجتمع  شرکت   .13
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
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4. شرکت بازرگاني سرمایه گذاري مسكن

فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  شرکت   .5
)MVS( شرکت مدیران خودرو

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

اقتصادي صنایع معدني و  12. منطقه ویژه 
فلزي خلیج فارس

ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  شرکت   .13
پاسارگاد آریان)فناپ(

14. شرکت خدمات بازرگاني و کاالي گاز پارس

نتایج سیزدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی)1394(

  سطح تندیس سیمین 
الف (  بخش ساخت و توليد 
) بازه امتيازي 600 تا 650 ( 

1- شرکت فوالد خوزستان

ب(  بخش خدمات  
)بازه امتيازي551 تا 600 ( 

1- بانک پاسارگاد 
ج ( بخش ساخت و توليد 

)بازه امتيازي551  تا 600 (
1- شرکت تولیدي صنعتي فراسان 

 سطح تندیس بلورین 
الف ( بخش ساخت و توليد 

) بازه امتيازي 451  تا 500(  
1- شرکت پتروشیمي پارس 

2- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
معدني  صنایع  و  معادن  توسعه  شرکت   -3

خاورمیانه )میدکو(   
4- مجتمع فوالد خراسان 

5- شرکت مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
ب(  بخش خدمات  

1- شرکت کارگزاري بیمه سایپا 
 

سطح تقدیرنامه 4 ستاره
الف ( بخش خدمات

1- شرکت سهامي بیمه ایران
ب ( بخش ساخت و توليد 

1- شرکت استام صنعت 

  سطح تقدیرنامه 3 ستاره 
الف(  بخش ساخت و توليد

1- شرکت بهمن دیزل 
2- شرکت پاالیش گاز ایالم 
3- شرکت پاالیش نفت جي 

4- شرکت صنایع سرام آرا 
5- شرکت صنعتي زرماکارون 
6- مجتمع گاز پارس جنوبي 

طبیعت  گیاهي  داروهاي  البراتوار  شرکت   -7
زنده )سینره( 

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

3- گروه ارتباطات ماهواره ای سامان 
4- بانک دي  

5- شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
خاورمیانه  معیارصنعت  مهندسی  شرکت   -6

)ممسکو(

7- شرکت مهندسي پترو تدبیر پارس

 سطح تقدیرنامه 2ستاره 
الف ( بخش ساخت و توليد  

1- شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران
2- شرکت سیمان فارس 
3- شرکت صنعتي آرد زر 

4- شرکت فوالد اکسین خوزستان 
5- شرکت نیر پارس 

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

3- شرکت ریل پرداز سیر 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  شرکت   -4

پارسارگاد آریان )فناپ( 
5- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

 سطح تقدیرنامه 1 ستاره 
الف (  بخش ساخت و توليد  

1- شرکت صنایع سیمان سامان غرب
 ب( بخش خدمات  

1- شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه
2- شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

3- شرکت حمل و نقل توکا 
4- شرکت ژئوفیزیک دانا کیش 

5- شرکت فرایند نو 
6- موسسه فرهنگي دیجیتال کلید طالیي جهان 

معاصر  

 سطح گواهي تعهد به تعالي
الف(  بخش خدمات  

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

3- بانک آینده 
خوردگی  کنترل  و  فنی  بازرسی  شرکت   -4

)تکین کو( 
مسکن  گذاري  سرمایه  بازرگاني  شرکت   -5 

) سهامي خاص( 
الکترونیک راشد سامانه -  6- شرکت پردازش 

پارسا 
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7- شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران

8- شرکت ریل پرداز نوآفرین 
9- شرکت صنعت پخش مژده 

10- شرکت فن آوا کارت 
11- شرکت کارت اعتباري ایران کیش

12- شرکت گاز استان لرستان 
13- شرکت گاز استان مرکزي

ب ( بخش ساخت و توليد 
1- شرکت اوزان - کارخانه شهید دکتر فقیهی

2- شرکت تولید روی بندرعباس 
3- شرکت جي پورنر پارس 

4- مجتمع ذوب و احیاء روی قشم 
5- شرکت سرمایه گذاري مسکن زاینده رود

6- شرکت سیمان هرمزگان 
7- شرکت فرآورن زغال سنگ پابدانا

8- شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
9- شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 

ج ( بخش آموزش  
ایران پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه   -1

2- دبستان دکتر عبدالحمید چوبینه 

نتایج چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی 
سازمانی)1395(

 سطح تندیس سیمین 
الف( ساخت و توليد

 ) بازه امتيازي 601 تا 650 ( 
1- شرکت فوالد خوزستان 

2- شرکت تولیدي صنعتي فراسان 
ب( بخش خدمات 

) بازه امتيازي 601 تا 650 ( 
-1 بانک پاسارگاد 

سطح تندیس بلورین 
الف( بخش ساخت و توليد 

) بازه امتيازي 501  تا 550  (
1- شرکت مادر تخصصی میدکو 

2- شرکت مپنا

3- مجتمع فوالد خراسان
ب( بخش ساخت و توليد 

) بازه امتيازي 451  تا 500  (
1- پاالیش نفت تهران

2- شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(
قطعات  تامین  و  مهندسی  طراحی  شرکت   -3

ایران خودرو )ساپکو( 
4- شرکت استام صنعت 

ج( بخش خدمات 
) بازه امتيازي 451 تا 500 (

1- شرکت بیمه ایران 

 تقدیرنامه چهار ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شرکت ساخت تجهیزات سپاهان
2- شرکت بهمن موتور
ب( بخش خدمات

1- ایسیکو 
2- شرکت گاز استان خوزستان

3- گروه ارتباطات ماهواره ای سامان
4- بانک دی

 تقدیرنامه سه ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شرکت فوالد اکسین خوزستان 
2- شرکت نفت ایرانول

3- شرکت راهسازی و ساختمانی 115
4- شرکت سیمان خوزستان

5- شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران
6- شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

ب( بخش خدمات
1- شرکت ریل پرداز سیر 

 تقدیرنامه دو ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات :

1- شرکت گاز استان مرکزی
2- شرکت حمل و نقل ریلی رجا 

3- شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
4- شرکت کارت اعتباری ایران کیش

5- شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
6- بانک آینده

7- شرکت ریل پرداز سیستم
8- شرکت گاز استان لرستان
9- شرکت حمل و نقل توکا

10- شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
ب( بخش ساخت و توليد

1- شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
2- شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 

 تقدیرنامه یک ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد :

1- شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران )سنا(
2- شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا

 تقدیرنامه یک ستاره براي تعالي 
ب( بخش خدمات 

1- شرکت کارگزاری بانک دی
 

 گواهي تعهد به تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد

1- شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان
2- صنایع خاك چینی ایران

3- شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان
4- شرکت فوالد هرمزگان جنوب

5- شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
 ب( بخش خدمات 

ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت  اداره کل   -1
شهرداری تهران
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2- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان
3- شرکت ایران گارمنت
4- شرکت آسیا سیر ارس

5- شرکت بهسازان خاورمیانه
6- شرکت بیمه دی

و  سیستمها  مهندسی  المللی  بین  شرکت   -7
اتوماسیون- ایریسا

8- شرکت تامین دکل صبا
9- شرکت سرمایه گذاری بوعلی

10- شرکت صنایع برش ورق فوالدی مبارکه
11- شرکت گاز استان ایالم

12- شرکت گاز استان قزوین
13- شرکت مهندسی فوالد مبارکه

نتایج پانزدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی)1396(

 سطح تندیس سیمین
الف( بخش ساخت و توليد

) بازه امتيازي 601 تا 650(
1- شرکت فوالد خوزستان 

2- شرکت تولیدي صنعتي فراسان 
ب( بخش ساخت و توليد 

) بازه امتيازي 550 تا 600 ( 
مپنا  توربین  ساخت  و  مهندسی  شرکت   -1

)توگا(

 سطح تندیس بلورین 
الف( بخش  ساخت و توليد 
) بازه امتيازي 501 تا 550(
1- شرکت مادر تخصصی میدکو 

2- شرکت پتروشیمی پارس  
ب( بخش  خدمات 

 )بازه امتيازي 501 تا 550(
1- شرکت کارگزاری بیمه سایپا 

ج( ساخت و توليد 
) بازه امتيازي 451 تا 500(

قطعات  تامین  و  مهندسی  طراحی  شرکت   -1

ایران خودرو )ساپکو( 
2- شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(
3-شرکت  مهندسی و ساخت پره توربین مپنا - پرتو

د( خدمات  
)بازه امتيازي 451 تا 500( 

1- شرکت گاز استان مازندران 
2- شرکت سایپا یدك   

 
 تقدیرنامه چهار ستاره براي تعالي 

الف( بخش ساخت و توليد : 
1- شرکت پاالیش نفت بندرعباس 

2- شرکت صنعتی نیرومحرکه 
3- شرکت سازه پویش  

4- شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

 تقدیرنامه سه ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات 

1- شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد  
2- شرکت ریل پرداز سیر 

3- شرکت کارت اعتباری ایران کیش
4- شرکت گاز استان مرکزی 

ب( بخش ساخت و توليد : 
1- شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران 

 تقدیرنامه دو ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا 
2- شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 

ب( بخش خدمات : 

1- سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
2- شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا 

3- شرکت بیمه دی  
4- شرکت حمل و نقل ریلی رجا 

5- شرکت گاز استان ایالم 
6- شرکت گاز استان فارس 

   
 تقدیرنامه یک ستاره براي تعالي 

الف( بخش ساخت و توليد 
1- شرکت آلومینای ایران 

2- شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان 
3- شرکت صنایع برش ورق فوالدی مبارکه

4- شرکت کاشی  مرجان 
5- شرکت گسترش و توسعه بهپرور  

6- مجتمع ذوب و احیاء روی قشم 
ب( بخش خدمات 

1- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی 
ایران خودرو  

2- شرکت سمند ریل  

 گواهی تعهد به تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
2- شرکت صنعت فوالد شادگان 

3- شرکت لوله گستر خادمی 
ب( بخش خدمات 

1- شرکت ایده پردازان صنعت فوالد 
2- شرکت آب کوثر 116 

3- شرکت بهره برداری و تعمیرات 
صبا نیروگاه 

4- شرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ( 
5- شرکت توکا ریل  

6- شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان 
7- شرکت سرمایه گذاری هالل احمر ایران

8- شرکت گاز استان بوشهر 
9- شرکت نقش  اول کیفیت 

10- گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند 
ج( بخش سالمت:

1- مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان
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نتایج شانزدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1397(

 سطح تندیس زرین
امتيازي  )بازه  توليد  و  ساخت  بخش 

650 تا 700(
1- شرکت فوالد خوزستان

 سطح تندیس سیمین
بخش ساخت و توليد

)بازه امتيازي 550 تا 600(
1- شرکت مادرتخصصی )هلدینگ( توسعه 

معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(
2- شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات 

مپنا

 تقدیرنامه چهار ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد

شرکت پتروشیمی زاگرس
ب( بخش خدمات

گروه ارتباطات ماهواره ای سامان

 تقدیرنامه سه ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات
1- شهرداری اصفهان

2- شرکت امداد خودرو ایران
3- سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

4- شرکت حمل و نقل ریلی رجا
5- شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 

)ممسکو(
ب( بخش ساخت و توليد

1- شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا
2- شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

 تقدیرنامه دو ستاره براي تعالي
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شرکت پتروشیمی پردیس
2- شرکت کاشی مرجان

3- فوالد هرمزگان جنوب
ب( بخش خدمات

1- شرکت تعاونی اعتبارکارکنان گروه صنعتی 
ایران خودرو

2- شرکت راه آهن حمل و نقل

3- شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران)سنا(

 تقدیرنامه یک ستاره براي تعالي
الف( بخش ساخت و توليد
1- شرکت صنعت فوالد شادگان

2- شرکت فروسیلیس غرب پارس
3- شرکت لوله گستر  خادمی

ب( بخش خدمات
1- مدیریت اکتشاف شرکت ملّی نفت ایران

2- شرکت ایده پردازان صنعت فوالد
ج( بخش سالمت

1- شرکت مدیریت درمان تامین اجتماعی 
استان کرمان

 گواهی تعهد به تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 
1- شرکت گروه صنعتی سپاهان

2- شرکت انهار
3- شرکت خرد صنعت اروند

4- شرکت صنایع فرآور آذین فلز)فافکو(
5- شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

ب( بخش خدمات 
1- شرکت گنجینه پردیس

2- شرکت  توسعه تجارت فراگیر فوالد فوالد 
خوزستان

3- شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد 
جنوب

4- شرکت رهیاب رایان فردا
5- شرکت نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر

6- شرکت توسعه اقتصادی فراگیر  وفا
7- شرکت مهندسین مشاور تهران برکلی
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بانک دی 
سازمان اموال و امالک کوثر

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی شهر اصفهان

شرکت ايده پردازان صنعت فوالد  
شرکت بيمه دی

شرکت بيمه رازی
شرکت بين المللی سيستم ها و اتوماسيون )ايريسا(

شرکت پتروشيمی زاگرس  
شرکت پتروشيمی الله

شرکت تجهيزات مدارس ايران
شرکت توسعه و عمران بهناد بنا

شرکت توليدی کويرتاير
شرکت راه آهن حمل و نقل  

شرکت راه آهن کشش
شرکت رهياب رايان فردا

شرکت صنايع پمپيران
شرکت صنايع خاک چينی ايران

شرکت صنعت فوالد شادگان
شرکت صنعتی نيرومحرکه  

شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا
انجمن مهندسی صنايع ايران

شرکت فروسيليس غرب پارس
شرکت فرهنگی ورزشی آينده سازان فوالد خوزستان

شرکت فوالد اميرکبير کاشان  
شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان

شرکت فوالد سيرجان ايرانيان
شرکت فوالد مبارکه  

شرکت فوالد هرمزگان جنوب  
شرکت کاشی مرجان

شرکت گاز استان تهران  
شرکت البراتوارهای داروهای گياهی طبيعت زنده )سينره(

شرکت لوله گستر خادمی
شرکت مادر تخصصی هلدينگ توسعه معادن 

و صنايع معدنی خاورميانه - ميدکو  
شرکت مهندسی معيار صنعت خاورميانه )ممسكو(

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا - مكو  
شرکت مهندسی و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا  

شرکت مهندسين مشاور پيشگامان فوالد جنوب
شرکت مهندسين مشاور تهران برکلی

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختياری  
شهرداری اصفهان  

شهرداری رودهن
شهرداری شهر اميديه

گروه توسعه فراگير فوالد خوزستان
مجموعه فرهنگی - تاريخی سعد آباد

ارزیابي  فرایند  در  شده  ارزیابی  سازمان هاي  فهرست 
جایزه ملّي تعالي سازماني سال 1398 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 هفدهمین
 جایزه مّلی تعالی سازمانی ) 1398(
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شرکت ایده پردازان 
صنعت فوالد

ميثم شهنيانی

مدیر عامل

www.KSC.IR
info@ksc. ir

تاريخچه

ارزش هاي سازمان

برترين تجارب 

بهره وری  افزایش  کیفیت،  مدیریت  کیفیت  حفظ  و  استانداردسازی   
)ISO9001(

 کاهش ریسک های زیست محیطی، نظام مندسازی فرآیندهای حفاظت از 
)ISO14001( محیط زیست

نظام مندسازی  و  مدیریت  حوادث،  کاهش  ایمنی،  ریسک  کاهش   
)OHSAS18001( فعالیت های ایمنی و بهداشت

 پیاده سازی الگوی EFQM: هر سه نظام فوق تمرکز بیشتر بر حفظ 
شرایط موجود دارند اما این رویکرد متمرکز بر بهبود وضعیت فعلی بنا نهاد 

شده است.

فوالد  مشارکت شرکت  با  در سال 1388  فوالد  ایده پردازان صنعت  شرکت 
خوزستان تشکیل شد. ترکیب سهامداران شرکت عبارت است از 96% سهام 
ایده پردازان متعلق به شرکت توسعه تجارت فراگیر فوالد خوزستان  شرکت 
فوالد  آینده سازان  شرکت   %1 خوزستان(  فوالد  شرکت  هلدینگ  )اعضای 
خوزستان، 1% شرکت صنعت فوالد شادگان، 1% فوالد خوزستان و 1% شرکت 
توسعه اقتصادی فراگیر وفا می باشد. اهم فعالیت های شرکت ایده پردازان صنعت 
فوالد به عنوان بزرگ ترین شرکت هلدینگ فوالد خوزستان ارائه دهنده خدمات 

با اعتقاد به اصل مشتری مداری به شرح زیر می باشد: 
 تامین، خرید، فرآوری، حمل و استانداردسازی و تفکیک قراضه

 طراحی، اجرا و نگهداری فضای سبز و زیباسازی اماکن اداری، عمومی و 
محوطه های مسکونی و صنعتی

 طراحی، اجرا و ساخت و ساز پروژه های عمرانی و راه سازی
 مدیریت طبخ و توزیع غذا و ارائه خدمات مرتبط در رستوران ها و مهمانسراها
 مدیریت و ارائه خدمات حمل و نقل )ایاب و ذهاب( غیر صنعتی به جامعه هدف

 تولید انواع بتن و قطعات بتنی و محصوالت مرتبط با استفاده از تکنولوژی 
نوین

EPC اجرای پروژه های 

چشم انداز
جذاب ترین و قانع کننده ترین شرکت تامین کننده خدمات، به نحوی که مشتریان 

فعلی قسمتی از بازار آینده ما خواهند بود

نشانه های راه در سفر تعالی

 اخذ گواهی تعهد به تعالی )سال 96(
 اخذ تقدیرنامه یک ستاره برای تعالی )سال 97(

 گشودگی
 احترام متقابل

 شفافیت
 صداقت و اعتماد

ماموريت

ارقام کليدي

برآورده سازی خواسته و انتظارات شرکت مادر و ایفای نقش در توسعه اقتصادی 
و اجتماعی جامعه هدف

 نظم و انضباط
 کرامت انسانی

 قانون مداری
 تعهد و مسئولیت اجتماعی

17
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توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )سهامی عام(- میدکو

علی اصغر پورمند   

مدیرعامل

www.MIDHCO.com
info@MIDHCO.com

تاريخچه

ارزش هاي سازمان

برترين تجارب 
زیر  شرکت های  و  هلدینگ  استراتژی  سند  نمودن  روز  به  و  تدوین   

مجموعه با توجه به مدل بهترین شرکت معدنی جهان 
 ابداع روش های جدید در احداث سریع طرح های بزرگ

 EFQM خودارزیابی و آموزش های وسیع مرتبط با مدل تعالی سازمانی 
در میدکو و شرکت های زیر مجموعه

یکپارچه  مدیریت  سیستم   ،5S مدیریتی  سیستم های  پیاده سازی   
)IMS(، استانداردهای مدیریتی بر مبنای ISOها، توسعه منابع انسانی، 

ERPسیستم مدیریت دانش، طراحی و اجرای
پروژه  مدیریت  سیستم  برقراری  و  مالی  سیستم های  جامع  نظام  ایجاد   

PMBOK و مانیتورینگ طرح ها و تأمین منابع خارجی
و  تکنولوژی  توسعه  و  انتقال  تدوین سیاست های  و  تکنولوژی  مدیریت   

تهیه سند تکنولوژی و بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته
 برقراری طرح جامع ICT در هلدینگ میدکو و شرکت های زیر مجموعه

 تأمین منابع مالی داخلی و خارجی

شرکت مادرتخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )سهامی 
عام(- میدکو، با تکیه بر دانش و تخصص و نیز پشتوانه های بانکی و معدنی، صنعتی 
و بهره مندی از کارآمدترین اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1386 تأسیس گردید 
و در تاریخ 1386/9/17 تحت شماره 310643 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت 

صنعتی به ثبت رسید. 
این شرکت با گام نهادن در راستای سیاست های مرتبط دولت با بندهای الف، ب و ج 
اصل 44 قانونی اساسی با هدف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، تقویت بخش 
خصوصی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه کارآفرینی معدنی و صنعتی تالش 
خود را آغاز نمود. اهداف عملیاتی و برنامه های هلدینگ میدکو در دو فاز، برنامه ریزی 
 و اجرای طرح ها و فاز بهره برداری و تولید می باشد. گروه مالی پاسارگاد حدود 
را دارا می باشد که سهامداران عمده، شرکت  مبنای  این شرکت  سهام   %  90
خاورمیانه )سهامی خاص(، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام(، شرکت 
راهبرد سرمایه ایرانیان )سهامی خاص(، تجارت پیشگان میهن نگر )سهامی خاص( 
هستند و همچنین حدود 5% سهام دراختیار دیگر سهامداران حقوقی و 5% دیگر در 
اختیار بیش از 10500 سهامدار حقیقی و در فرابورس می باشد. سرمایه اولیه شرکت 
000. 10 میلیارد ریال بوده که در چند مرحله افزایش یافته و در سال 97 تا رقم 

29000 میلیارد ریال افزایش یافته است. 
براساس مطالعات انجام شده هم اکنون 35 پروژه در تولید کنسانتره سنگ آهن، 
لوله کاتد و قروسیلیسیوم و  تولید مس و   گندله، آهن اسفنجی، فوالد سازی، 
کک سازی و واحدهای تأمین ماده اولیه با حدود 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
مرحله احداث و بیش از نیمی از طرح ها به بهره برداری رسیده است. هم اکنون 17 
شرکت در زیر مجموعه هلدینگ میدکو در زمینه احداث طرح ها، تولید، خدمات، 

ساختمانی، مهندسی، بازرگانی، اکتشاف و حمل و نقل فعال می باشد. 

چشم انداز
هلدینگ معدنی و صنایع معدنی برتر در خاورمیانه با کالس جهانی

نشانه های راه در سفر تعالی
هلدینگ میدکو از بدو تأسیس با تدوین استراتژی ها و الگوبرداری از مدل های 
جهانی، استقرار مدل تعالی سازمانی )EFQM( را در استراتژی خود مصوب 

نمود و در ادامه به شرکت های زیر مجموعه خود تسری داد. 
مراحل سفر تعالی میدکو در ادامه تشریح شده است: 

 دریافت گواهی تعهد به تعالی در سال 1388
 دریافت تقدیرنامه2 ستاره در سال 1389
 دریافت تقدیرنامه 3 ستاره در سال 1390
 دریافت تقدیرنامه 4 ستاره در سال 1391

 دریافت تندیس بلورین در سال های 1392 و 1393 و 1394 در بازه پایین 
و در سالهای 1395 و 1396 در بازه باال و در سال 1397 اخذ تندیس سیمین

 اخذ گواهینامه و تقدیرنامه تعالی توسط شرکت های زیرمجموعه

  شفافیت
  دانش محوری
  رفتار حرفه ای

ماموريت

 ایجاد ارزش پایدار و بلندمدت برای سهامداران از طریق طراحی، اجرا 
و توسعه معادن و صنایع معدنی

 ایجاد مدل برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور
 ارتقاء سطح مدیریت، فناوری و سهم در تولید ناخالص داخلی

ارقام کليدي

  یگانگی و کار گروهی
  تعالی جویی

  روحیه شهروندی

توليد طرح های به بهره برداری رسيده )تن(

23,685,969کنسانتره سنگ آهن

4,055,603آهن اسفنجی

1,156,817کک

1,050,084کنسانتره زغالسنگ

57,719 تنفروسيليسيوم

15,379,531 تنگندله سنگ آهن

47,621 تنشمش فوالدی

5,634 تنلوله مسی

2,513 تنکاتد مسی
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فوالد هرمزگان جنوب

فرزاد ارزانی

مدیر عامل

www.hosco.ir
info@hosco.ir

تاريخچه
فوالد هرمزگان جنوب یکی از شرکت های گروه فوالد مبارکه می باشد. این شرکت دومین 
تولیدکننده بزرگ محصوالت فوالدی است که بعد از انقالب اسالمی در زمینی به مساحت 
95 هکتار در 13 کیلومتری غرب شهر بندرعباس، در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس، واقع شده است. با راه اندازی این شرکت، استان هرمزگان به قطب سوم 
تولید فوالد در کشور تبدیل شده است. از ویژگی های این شرکت می توان به مجاورت با 
خلیج فارس جهت دسترسی آسان به آب های آزاد بین المللی، نزدیکی به مخازن عظیم گاز 
عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن منطقه گل گهر، دسترسی به مجتمع بندری شهید 

رجایی و زیرساخت های حمل ونقل جاده ای و ریلی، اشاره نمود. 
طرح احداث این مجتمع فوالدی در سال 1378 در دستور کار شورای عالی اقتصاد قرار 
گرفت و عملیات اجرایی آن نیز در سال 1385 آغاز شد. واحد احیاء مستقیم این شرکت 
)کارخانه آهن سازی( با ظرفیت ساالنه 650. 1 میلیون تن آهن اسفنجی، در مدت 32 ماه 
اجرا شد و در مهر 1387 وارد فاز راه اندازی سرد و در اسفند همان سال مورد بهره برداری 
قرار گرفت. در سال 1389 نیز واحد فوالدسازی با ظرفیت ساالنه 5. 1 میلیون تن اسلب، 
وارد فاز تست گرم شد و در مرداد همان سال، نخستین ذوب کوره قوس الکتریکی و در 
26 فروردین سال 1390 نیز اولین اسلب آزمایشی فوالد هرمزگان، تولید گردید. با اجرای 

طرح توسعه، ظرفیت تولید این شرکت به 3 میلیون تن افزایش خواهد یافت. 
با سرمایه گذاری حدود 13000 میلیارد ریال در این شرکت، زمینه اشتغال پایدار حدود 
1600 نفر به صورت مستقیم و بالغ بر 30 هزار نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شده است. 

ماموريت

ما به عنوان سازمانی سرآمد، با تولید محصوالت فوالدی، نقش مؤثری را 
در توسعه پایدار )اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( منطقه جنوب کشور 

ایفا می کنیم. 

چشم انداز

یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در جنوب کشور با 
توانایی تولید 3 میلیون تن فوالد خام و کالف گرم، با تمرکز بر محصوالت 

ویژه و حضور اثربخش در بازارهای صادراتی. 

برترين تجارب 

مدیریت   ،)ISO 9001:2015( کیفیت  مدیریت  استاندارد،  های  گواهینامه  اخذ   
 ،)ISO 50001:2018( مدیریت انرژی ،)ISO 17025:2012( کیفیت آزمایشگاه

)ISO 10015:1999( مدیریت کیفیت آموزش
 گواهینامه سازمان دانشی از پنجمین دوره جایزه جهانی سازمان های دانشی برتر در ایران 

)MAKE( در سال 94
 دریافت لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت 

در سال های 94، 95، 96 و 97
 دریافت تندیس صادرکننده نمونه استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال های 

94، 95 ، 96 و 97
 اخذ گواهینامه تعهد به تعالی از جایزه ملی تعالی سازمانی ایران )INEA( در سال 95

 دریافت پروانه تحقیق و توسعه )R&D( از سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 95
 کسب رتبه 76 در میان 100 شرکت برتر کشور )IMI 100( در سال 95

 اخذ گواهینامه 2 ستاره C2E از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا)EFQM( در سال 96
 دریافت لوح تقدیر از چهارمین جشنواره انتخاب زیباترین و مناسب ترین فضای شهری 

در بخش صنایع استان در سال 96 
 دریافت لوح تقدیر به عنوان سازمان برتر از بیستمین جشنواره شهید رجایی در سال 96

 کسب گواهینامه شاخص بهبود عملکرد انرژی برتر )EPH( در سال 96
 دریافت لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال های 96 و 97

 اخذ تقدیرنامه 2 ستاره تعالی از جایزه ملی تعالی سازمانی ایران )INEA( در سال 97
 اخذ تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی از هشتمین آیین تقدیر از سرآمدان روابط 

عمومی ایران در سال 97

ارزش هاي سازمان
 همکاری و کارگروهی

 مشتری مداری
 صداقت و درستکاری

 ایمنی و کیفیت زندگی کارکنان
 شفافیت و پاسخگویی

 یادگیری و بهبود مستمر
 مسئولیت پذیری اجتماعی

ارقام کليدي
ترکيب سهامداران و ارزش بازار

ســرمایه شــرکت در بــدو تأســیس، مبلــغ 10 میلیــون ریــال )شــامل 000، 1 ســهم 
بــه ارزش اســمی 000، 10 ریــال( بــوده کــه در آخریــن افزایــش ســرمایه در ســال 
1392، بــه مبلــغ 000، 15 میلیــارد ریــال )تعــداد  000، 000، 000، 15 ســهم بــه 

ارزش اســمی 000، 1 ریــال( افزایــش یافتــه اســت. 
ترکیب سهامداران عمده شرکت در تاریخ 1398/06/31 به شرح جدول زیر است. 

جدول ترکيب سهامداران و ارزش بازار شرکت 
تعداد سهامدرصدسهامدار

1514,422,818,516. 96شرکت فوالد مبارکه اصفهان

549، 400، 4360. 2صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

724، 484، 4871. 0شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه اصفهان

213، 692، 97145. 0سایر سهامداران

000، 000، 000 ، 0015، 100مجموع

160، 89 میلیارد ریالارزش بازار در تاریخ 31 شهریور 1398

در راستای هدف استراتژیک »افزایش سهم فروش در بازارهای صادراتی و توسعه بازارهای جدید«، 
افزایش مقدار صادرات اسلب با توجه به رکود حاکم بر بازار داخلی و افزایش قیمت محصول در بازارهای 
داخلی و خارجی، منجر به افزایش فروش کل شرکت در سال های 95 و 96 شده است. در سال 97 
نیز علی رغم تحریم های آمریکا، با اجرای اثربخش ارزش پیشنهادی برای مشتریان، پیش بینی مناسب 
تقاضای بازار، مدیریت ارتباط با مشتریان و افزایش بهای محصوالت، میزان فروش محصوالت و 
درآمدهای شرکت افزایش قابل توجهی داشته است. عملکرد مالی مطلوب )درآمد و سودآوری( فوالد 
هرمزگان در سال های 96 و 97 و رویکردهای اشاره شده در بخش سودآوری منجر به افزایش بازده 

حقوق صاحبان سهام و میزان EPS شده است.
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باسالم و احترام

 

 

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

شهرام عالی وند

مدیر عامل

www.amirkabirsteelco.ir
info@ amirkabirsteelco.ir

تاريخچه
در  سپاهان  فجر  گالوانیزه  صنایع  شرکت  نام  تحت  کاشان  امیرکبیر  فوالد  شرکت 
اسفندماه 74 با هدف تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم مداوم، تأسیس و در 
سال 79 به بهره برداری رسید. خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی 000. 100 تن 
در سال برای ضخامت هایی در محدوده 1/25- 0/25 میلی متر و عرض 600 الی1250 
میلی متر طراحی شده است. ظرفیت کنونی خط تولید شرکت بالغ بر 140 هزار تن در 
سال است. کالف های ورودی خط تولید، ورق های فوالدی نورد سرد شده با کیفیت 

فول هارد و ورق های نورد سرد و آنیل شده است. 
فوالد امیرکبیر کاشان، اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در ایران است. با توجه به 
پروژه های توسعه انجام شده، خطوط تولید کنونی شرکت، شامل اسیدشویی )PL(، نورد 
سرد رفت و برگشتی )CRM(، آنیل غیرمداوم )BA(، گالوانیزه غوطه وری گرم مدوام 

)CGL(، برش عرضی )SSL( و فرم دهی ورق )RFL( می باشند. 

ماموريت
و  ملی  استانداردهای  رعایت  با  پوشش دار،  فوالدی  محصوالت  انواع  تولید 

بین المللی، به منظور ارتقای دوام و زیبایی ساخت  و ساز

ارزش هاي سازمان

 ایمنی و کیفیت زندگی کارکنان
 همکاری و کار گروهی

 تعالی سازمانی و بهبود مستمر

 مشتری مداری
 آراستگی سازمانی

 مسئولیت پذیری اجتماعی

چشم انداز
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت فوالدی پوشش دار در کشور، با 

کسب 20% از سهم بازار داخلی و حضور در بازارهای صادراتی هدف

نشانه هاي راه در سفر تعالي

ارقام کليدي

 محصوالت کنونی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، ورق های گالوانیزه با کیفیت 
تجاری و کششی، ورق های فوالدی نورد سرد شده با کیفیت فول هارد، ورق های 
فوالدی سرد آنیل شده با کیفیت تجاری، کششی و کششی عمیق و ورق های گرم 

اسیدشویی شده می باشند. 
 محصوالت گالوانیزه و محصوالت نورد سرد و آنیل شده و نیز اسیدشویی شده 
این شرکت در حال حاضر در اشکال کالف، ورق برش خورده، مقاطع سینوسی و 
ذوزنقه، در ابعاد و بسته بندی های متنوع، به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می شود. 
همچنین خدمات مرتبط با اسیدشویی، آنیل و نورد سرد به دیگر شرکت های زنجیره 
تولید فوالد ارائه می شود. محصوالت آتی شرکت نیز مطابق »طرح جامع تحقق 
چشم انداز فوالد مبارکه اصفهان در افق 1404«، محصوالت گالوانیزه با استحکام 

باال و ورق رنگی خواهد بود. 
 فروش محصوالت گالوانیزه به میزان 137935 تن و صادرات محصوالت گالوانیزه 
حدود 19129 تن به کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و اربیل عراق در سال 1397 
و فروش محصوالت نورد سرد و آنیلینگ به مقدار 51539 تن به صورت امانی و غیر 

امانی در سال 1397
 فروش محصوالت شرکت اعم از گالوانیزه، فول هارد و اسیدشویی می باشد و 

صادرات با ظرفیت فروش بیش از 25000 تن از برنامه های سال 1398 می باشد. 
 EPS سال 1397: 2065 ریال و EPS سال 1398: 1606ریال

 سود سالیانه )سال1397(: مبلغ 1771540 میلیون ریال
 آخرین قیمت سهام: مبلغ 13794 ریال به تاریخ 1398/07/23

 تعداد کل کارکنان)مدیران، اداری و صنعتی(: 336 نفر

 تقدیرنامه 4 ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی ایران در سال 1396
اروپا در   EFQM برنده جایزه جانبی نشان سرآمدی  نیز  تقدیرنامه 4 ستاره و   

سال 1396
 تندیس سیمین واحد صنعت سبز کشور از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 

1396
 کارفرمای برگزیده در اولین همایش کارگروه ایمنی و سالمت در سال 1396

 تندیس اجالس سراسری مدیریت مشتری مداری در سال 1396
 تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان در سال 1396
تا حد مرز 5  امتیاز  ارتقای  با  اروپا   EFQMتقدیرنامه 4 ستاره نشان سرآمدی  

ستاره نسبت به سال 96 در سال 1397
 ورود به جمع پنج شرکت دانشی برتر در کسب جایزه جهانی MAKE در سال 

1397
 تندیس برنزین رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان  در سال 1397
استان  زیست  اداره کل حفاظت محیط  از  و خدماتی سبز  واحد صنعتی  تندیس   

اصفهان در سال 1397
 تندیس انتخاب واحد صنعتی نمونه در سال 1397

 واحد نمونه صنعت استان در سال 1397
 تندیس و لوح سازمان ملی استاندارد ایران و واحد تولیدی نمونه در سال 1397 

تجربیات  ارائه  غرفه  بهترین  جایزه  و  نقره ای  تندیس  دریافت  و  برتر  رتبه   
مسئولیتهای اجتماعی بنگاه های اقتصادی در سال 1397

 تقدیرنامه 3 ستاره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1397
 ISO 9001:2015،  ISO 14001:2015، استاندارد  های  گواهینامه   
 OHSAS 18001:2007، ISO 10015:1999، ISO 10002:2018،
 ،ISO 10004:2018، ISO/IEC17025:2005،ISIRI 7596,7597

 ISIRI 9653
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شرکت پتروشیمی زاگرس

محمدرضا ميراحمدی

مدیرعامل

www.zpcir.com
info@zpcir.com

تاريخچه
پتروشیمی در  اجرای پروژه های عظیم  پتروشیمی زاگرس در جهت  شرکت 
سال 1379 و در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و با هدف تولید 
سالیانه 000، 650، 1 تن متانول تاسیس شد و در فروردین 1380 به  منظور 
انجام مهندسی و خرید تجهیزات پروژه متانول چهارم )واحد اول( اقدام به عقد 
قرارداد با کنسرسیومی متشکل از شرکت آلمانی LURGI و شرکت ایرانی 
پیدك نمود. هم زمان با اجرای واحد اول، قرارداد مهندسی و خرید واحد دوم 
)متانول ششم( نیز در تاریخ فروردین 1383 با همین کنسرسیوم منعقد گردید. 
شرکت آلمانی لورگی دارنده لیسانس هر دو طرح بوده و طراحی تفصیلی آنها 
به وسیله شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدك و لورگی( صورت 
گرفته است. کلیه مراحل اجرایی سیویل و نصب مکانیکی طرح ها به عهده 
پیمانکاران داخلی بوده است. زمین اختصاص داده شده به طرح های پتروشیمی 
زاگرس حدود 31 هکتار می باشد که 15 هکتار آن به طرح اول )متانول چهارم( 
و 10 هکتار آن به طرح دوم ) متانول ششم( اختصاص داده شده است و 5/5 

هکتار دیگر به پروژه توسعه شرکت اختصاص یافته است. 
واحد اول متانول در اسفند 1385 و واحد دوم در تیر 1388 به بهره برداری رسید 
و وارد مدار تولید گردید. ظرفیت تولید هر کدام از واحدهای تولید متانول 5000 
 AA تن متانول خالص در روز )000، 650، 1 تن در سال( با مشخصات گرید
می باشد و خوراك این واحدها از خط لوله سراسری گاز پارس جنوبی بعد از 
جداسازی +C2 تأمین می گردد. طراحی واحد به گونه ای است که از حداکثر 
انرژی تولیدی در راکتورهای سنتز و بازیافت انرژی موجود در واحد ریفرمینگ 
در تامین انرژی مورد نیاز خود استفاده نموده، ضمن آنکه حدود 205 تن در 

ساعت بخار با فشار 40 بار را به شبکه بخار پتروشیمی مبین صادر می نماید. 

ماموريت

تولید محصول با کیفیت، جهت ساختن دنیایی سالم

ارزش هاي سازمان

چشم انداز

برترین صادرکننده متانول با تعهد به توسعه پایدار

نشانه هاي راه در سفر تعالي

برترين تجارب 

ISO:17025 استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه 
 استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد کارکنان

 استقرار سیستم مدیریت دانش 
 برقراری نظام جدید جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت پرداختی 

ISO:50001 استقرار سیستم مدیریت انرژی 
ISO:45001 استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 

 دریافت گواهینامه تعهد به تعالی در سال 94 )جایزه تعالی صنعت پتروشیمی(
 دریافت تقدیرنامه دو ستاره در سال 95 )جایزه تعالی صنعت پتروشیمی(
 دریافت تقدیرنامه سه ستاره در سال 96 )جایزه تعالی صنعت پتروشیمی(

 دریافت تقدیرنامه چهارستاره در سال 97 )جایزه ملی تعالی سازمانی(
 دریافت تندیس بلورین از جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 98

 مسوولیت پذیری
 بهداشت و حفظ محیط زیست 

 مشتری مداری

 صداقت و درستی
 مشارکت فردی و گروهی

ارقام کليدي

922، 867، 2حجم فروش
EPS542، 15 ریال

721، 75 ریال )مورخ 01-07-98(قیمت سهام

811 نفرتعداد پرسنل

433، 845، 73 میلیون ریالدرآمد خالص
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شرکت مهندسی و ساخت برق 
و کنترل مپنا )مکو(

محمد حسين رفان

مدیرعامل

www.mapnaec.com
info@mapnaec.com

تاريخچه
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو( به عنوان یکی از شرکت های گروه 
مپنا و اولین شرکت طراح و سازنده انواع سیستم های کنترل بخش نیروگاهی اعم از 
توربین  راه انداز  توربین، تحریک ژنراتور و  گازی، بخاری و سیکل ترکیبی، حفاظت 
همچنین سیستم های برقی و حفاظتی نیروگاه ها در سال 1383 در منطقه فردیس 
کرج تاسیس گردید. این شرکت از سال1384 شریک تجاری معتبری برای شرکت های 
تجهیزات  و  راه انداز  و  تحریک  سیستم های  تولید  زمینه  در  آلمان   SIEMENS
سیستم های کنترل توربین های گاز V94,2 و بخار E-Type و نیز ABB سوییس 
در زمینه تولید سیستم های تحریک، راه انداز و حفاظت بوده است که تاکنون موفق به 
طراحی، تولید، تست، نصب، راه اندازی و اجرای بیش از 150 واحد سیستم برق، کنترل، 
حفاظت و تحریک نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی و بخار بزرگ و کوچک شده است.
از سال 91 نیز تمرکز شرکت بر بومی سازی سیستم برق و کنترل نیروگاهی و توسعه 
محصول از طریق یکپارچه سازی سایر سیستم های برق و کنترل و تنوع در حوزه های 
فعالیت شرکت در خارج از صنعت نیروگاهی بوده است. بومی سازی سیستم اتوماسیون 
و کنترل فرایند مپنا با نام تجاری MAPCS و بکارگیری آن در پروژه های نیروگاهی 
همچنین  یکپارچه سازی سیستم های برق و کنترل توربوکمرسور پاالیشگاهی )پارس 
تجاری   نام  با  نیروگاه  مرکزی  ساعت  هماهنگ کننده  ساخت  و  طراحی  جنوبی(، 
MAPCLOCK و راه اندازی خط اسمبلی بوردهای الکترونیکی )SMD( از جمله 

مهم ترین دستآوردهای این دوره بوده است.
کسب دانش فنی طراحی و تجاری سازی محصوالت طراحی شده و تنوع محصول 
از جمله اهداف پیش روی شرکت بوده که یکپارچه سازی سیستم کنترل توربوژنراتور 
بادی و نیروگاه های DG، بومی سازی کانورتورهای بادی DFIG، طراحی سیستم 
تحریک MAPEX، ساخت و راه اندازی مرکز پایش وضعیت آنالین نیروگاه های 
مپنا MAPCM از مصادیق اجرای آن می باشد و تمرکز بر برقی سازی وسائط نقلیه 
به حوزه  انواع شارژرها و همچنین ورود  )Electrification( و طراحی و ساخت 

ساخت تجهیزات پزشکی نیز در دستور کار قرار دارد.

ماموريت

هوشمندسازی  راهکارهای  ارائه دهنده  و  ساز  یکپارچه  عنوان  به  ما 
الکتریک در صنایع نیروگاهی، نفت و  سیستمها و محصوالت کنترل و 
گاز، حمل و نقل، پزشکی و سایر مجموعه های صنعتی، در راستای کسب 

رضایت ذینفعان طراحی و تولید می نماییم.

ارزش هاي سازمان

نشانه هاي راه در سفر تعالي

برترين تجارب 

 MAPCM، نظیر   کلیدی  محصوالت  داخل  ساخت  از  ناشی  ارزی  صرفه جویی   
MAPCS و ... همچنین کاهش شکاف تکنولوژی

 نهادینه سازی مسیر تعالی در شرکت مکو
 پیاده سازی نظام ارتقای حرفه ای کارکنان

 سیستم مدیریت استراتژیک و تسری استراتژی از طریق نقشه های وظیفه ای و اندازه گیری 
آن در قالب سامانه جامع اطالعات مدیریت

SAP/ERP استقرار سیستم 
PST-HR ارتقا بلوغ فرآیندهای منابع انسانی با بهره گیری از مدل 

شرکت از ابتدای تاسیس توجه ویژه ای به نظامات مدیریتی در حوزه های مختلف داشته بر 
همین اساس اقدام به اجرای سیستم های مدیریتی و اخذ گواهینامه های زیر نموده است:

 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 در سال 1385
 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007 در سال 1387

 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 در سال 1388
 ISO 9001:2008، ISO 14001:2004،OHSAS( سیستم مدیریت یکپارچه 

IMS  )18001:2007درسال 1388
 گواهی نامه تعهد به تعالی در سال 1388

 استقرارسیستم مدیریت یکپارچه SAP در سال 1389- 1388
 تقدیرنامه برای تعالی)دوستاره( در سال 1389

 تقدیرنامه برای تعالی )سه ستاره( در سال 1390
 تقدیرنامه برای تعالی )چهار ستاره( در سال 1391

 اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست برمبنای کتابچه راهنمای 
وزارت نفت) HSE MS( در سال 1393

 کسب تندیس بلورین جایزه تعالی سازمانی در سال 1395
 انتخاب شرکت مکو به عنوان شرکتی دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری سال 1395
 گواهینامه سیستم مدیریت فرآیند آموزش داخلی مبتنی بر ISO 10015:1999 در 

سال 1396
 ISO 9001:2015، ISO( یکپارچه  مدیریت  سیستم  مجددگواهینامه  صدور   

ISO 45001:2018 (  IMS،14001:2015درسال 1397
 قرار گرفتن شرکت مکو در بین 5شرکت دانشی کشور بر اساس جایزه MIKE و کسب 

مجوز حضور در جایزه »برترین سازمان دانشی نوآور »در سطح قاره آسیا در سال 1397

من تا ما
 مشتری )تمرکز بر مشتری( 

 نوآوری
 تعالی )تعالی سازمانی و نتیجه گرایی(

 ایمنی )ایمنی و دوستی با محیط زیست(
و  تیمی  )کار  پذیری  مسئولیت   

اشتراك گذاری دانش(
 اخالق )اخالق کسب و کار(

چشم انداز

تا سال 1400، مکو شرکتی خالق و نوآور در ارائه راهکارهای جامع و هوشمند مبتنی 
بر فناوری های نوین و پیشرو در طراحی و توسعه محصوالت برق و کنترل در بازارهای 

داخلی و حضور در بازار بین المللی خواهد بود.

ارقام کليدي

2388483 میلیون ریالمیزان کل فروش محصوالت و خدمات

3935 میلیون ریالفروش سرانه

69 عددتعداد محصوالت و خدمات توسعه یافته

82.3 درصدمیزان رضایت کلی مشتریان

91 درصدمیزان رضایت کل جامعه از شرکت مکو

607 نفرتعداد پرسنل
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شرکت فوالد مبارکه
 اصفهان

حميدرضا عظيميان

مدیر عامل

www.msc.ir
info@msc.ir

تاريخچه

برترين تجارب 

ارقام کليدي

  طراحی و استقرار نظام جامع تحول
MAKE استقرار نظام مدیریت دانش محور بر اساس الگوی  

  استقرار نظام مدیریت تکنولوژی
  استقرار نظام ارزیابی شایستگی کارکنان

در  مربع  کیلومتر   35 مساحت  به  زمینی  در  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت 
واقع  اصفهان  شهر  غربی  جنوب  کیلومتری   75 در  و  مبارکه  شهر  نزدیکی 
شده است. عملیات اجرایی این مجتمع در سال 1360 آغاز گردید ودر دوران 
جنگ تحمیلی به دست توانای سربازان پر افتخار جبهه صنعت ادامه یافت. 
در  مجتمع  این  ساخت  دوران  در  شده  اجرا  فنی  و  ساختمانی  فعالیت های 
این  فوالدسازی  واحد  الکتریکی  قوس  کوره  اولین  بود.  نظیر  کم  خاورمیانه 
مجتمع در مهر ماه سال 1370 راه اندازی شد و در 23 دی 1372 خطوط تولید 
این کارخانه بزرگ توسط رئیس جمهور وقت افتتاح گردید، با ورود محصوالت 
فوالدی این شرکت به بازار و افزایش تدریجی تولید تا سقف ظرفیت اسمی 
4/2 میلیون تن بخش عمده ای از نیاز کشور به این کاالی استراتژیک بر طرف 
با کسب  به ظرفیت اسمی  از رسیدن  این شرکت در سال های پس  گردید. 
تجربه و توانمندی اقتصادی برای پاسخگویی به نیاز روز افزون بازار داخلی 
و خارجی و استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آالت تولیدی موجود اقدام به 
برنامه ریزی برای افزایش تولید در قالب طرح های توسعه نمود و با استفاده از 
منابع مالی حاصل از فروش داخلی و ارزی شرکت و استفاده از اعتبارات مالی، 
ریالی و ارزی اولین مرحله طرح های توسعه را اجرا نمود به نحوی که با اجرای 
این طرح ها، تولید شرکت برای رسیدن به میزان حداقل 11/3 میلیون تن 

مذاب برنامه ریزی گردیده و در حال انجام می باشد. 
چشم انداز

پیشتاز در صنعت فوالد کشور با حفظ حد اقل 45 درصد از سهم تولید داخل به 
عنوان سازمانی سرامد در تولید اقتصادی، کیفیت، فناوری و بومی سازی و حضور 

مداوم در بازار جهانی

نشانه های راه در سفر تعالی
  کسب تندیس زرین جایزه تعالی سازمانی در سال 91

  کسب تندیس زرین جایزه تعالی سازمانی و معرفی شزکت سرآمد در 
سال 93

  قرار گرفتن در بین 25 سازمان برتر دانشی آسیا درسال 94
  کسب رتبه یازدهم در سازمان های برتر دانشی در آسیا در سال 96

)EFQM( دستیابی به سطح زرین جایزه تعالی اروپا  
 کسب تندیس سیمین جایزه ملی کیفیت ایران در محصوالت قلع اندود

ایمنی،  زیست،  کیفیت، محیط  زمینه:  در  مدریتی  استاندارد   9 استقرار   
ابزار  و  کالیبراسیون  و  آموزش  ریسک،  دانش،  انرژی،  مشتری،  رضایت 

دقیق

ماموريت

و  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه صنعتی،  در  محوری  نقش  ایفای 
ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد، به عنوان سازمانی جهان تراز

234101 ) میلیارد ریال(فروش کل 

25960صادرات

7/52 هزار تنتولید شمش

122305سود خالص 

109530 )میلیارد ریال(سود ناخالص 

شايستگی محوری
 خطوط تولید یکپارچه محصوالت فوالدی تخت

 ساختار یکپارچه نظام جامع تحول
ایجاد  با  بازار محصوالت فوالدی تخت  اثربخش و یکپارچه   مدیریت 

توازن در عرضه
 نیروی انسانی متخصص و با تجربه در اکثر حوزه های شرکت

 تامین پایدار، مطمئن و اقتصادی اقالم استراتژیک
 ارتباط و تعامالت مناسب با مسدوالن محلی، ملی و رسانه ها

 پرتفوی مناسب سرمایه گذاری
 نقدینگی ارزی مناسب ناشی از صادرات

ارزش های سازمانی

 ارزش های اسالمی و انسانی
 کار ایمن، با کیفیت و به موقع

 تعالی، بهبود مستمر، نوآوری و مشارکت سازمانی
 صیانت از محیط زیست

 مشتری مداری، تکریم همکاران و ذی نفعان
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ارقام کليدي

شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری

اصغر اسماعيلی

مدیر عامل

www.cbasco.ir
info@cbasco.ir

تاريخچه
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با هدف تولید ورق گالوانیزه ویژه 
توابع  از  دشت  سفید  منطقه  در  واقع  خودرو  بدنه  ساخت  صنعت  در  استفاده 
شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری در سال 89 مورد بهره برداری 
قرار گرفت. ظرفیت تولید این شرکت به میزان 300 هزار تن در سال پیش بینی 
شده بود که بعد از عقد قرارداد با شرکت ایریتک ایران و CMI بلژیک به میزان 
400 هزار تن در سال ارتقا یافت. از جمله ویژگی های خاص ورق گالوانیزه تولید 
این شرکت عدم خوردگی و مقاومت باال در برابر مواد خورنده، آلودگی هوا، رطوبت 
و سایر موارد می باشد که بدین وسیله اتومبیل های تولیدشده با این ورق ها دارای 
دوام و پایداری باالتری می باشند. با تولید این محصول نیاز وارداتی کشور به ورق 
خودرو تامین و مرتفع گردید. از طریق شبکه مواصالتی جاده ای، حمل ونقل مواد 
اولیه مورد نیاز این شرکت و محصوالت تولیدی به سراسر کشور تامین گردیده 
است. البته با احداث خطوط ریلی در آینده ای نزدیک امکان حمل و نقل آسان تر و 

ترانزیت در این منطقه ایجاد خواهد شد. ماموريت

ما به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در کشور، با تمرکز 
بر تولید ورق های گالوانیزه ی ویژه مورد نیاز صنایع خودروسازی و سایر صنایع، 
خود را متعهد به توسعه پایدار )اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( استان 

چهارمحال و بختیاری و خلق ارزش برای ذی نفعان، می دانیم.

چشم انداز

با  تجاری، مطابق  و  ویژه  گالوانیزه  انواع ورق های  تن  تولید 400 هزار 
استانداردهای بین المللی و حضور مؤثر در بازارهای صادراتی

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

(سهامی خاص)شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری   

Chaharmahal and Bakhtiari Automotive Sheet Co. 

برترين تجارب 

ISO/TS16949: 2009 نظام مدیریت کیفیت 
 ISO 9001: 2008 نظام مدیریت کیفیت 

 IATF:16949: 2016 نظام مدیریت کیفیت 
ISO 9001: 2015 نظام مدیریت کیفیت 

 نظام پیشنهادات
IS سیستم مدیریت یکپارچه 

 نظام مدیریت استراتژیک

 اخذ تندیس انتخاب کارفرمای نمونه در سال 94
 واحد نمونه استانی استاندارد در سال 96

 واحد نمونه صنعتی در سال 97
شده  بومی  ارزیابی  مدل  براساس  سازمانی  تعالی  به  تعهد  گواهی  اخذ   

EFQM در میان شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه در سال 95 
 واحد نمونه حوزه محیط زیست در سال 95
 واحدبرتردرحوزهصادراتدرسال های 95 و 97

 عضویت در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( از سال 95

 ایمنی و سالمت کارکنان
 بهبود مستمر

 تعهد سازمانی و وفاداری

 مسئولیت پذیری اجتماعی
 مشتری مداری

 کار گروهی و مشارکت

221،799 هزار تن میزان کل تولید

156،847 تن میزان تولید کالف گالوانیزه تجاری       

64،952 تن میزان تولید کالف گالوانیزه ویژه   

8،045 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش
 محصوالت تجاری

2،778 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش محصول ویژه

1076 هزار دالر درآمد حاصل از صادرات

87،4 درصد رضایت کلی مشتریان

1،128 میلیارد ریال سود ناخالص

879 میلیارد ریال سود خالص
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شهرداری اصفهان

قدرت اهلل نوروزی

 شهردار  اصفهان

www.isfahan.ir
@isfahanmayor

تاريخچه

چشم انداز
چشم انداز، تصویري امیدبخش و متقاعدکننده از آینده اي مطلوب و ممکن است که جامعه در جستجوي 
رسیدن به آن مي باشد. چشم انداز براي شهر هویت ساز بوده و آن را در سطح ملي و بین المللي برجسته مي کند.
 شهری اسالمی، طّیب، مسجدمحور، مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوین اسالمی

 شهری مردم محور با مدیریت واحد، مبتنی بر حکمت و دانایی، ارزش مدار و دارای رویکرد عدالت 
اجتماعی

 شهری خالق با مردمی مؤمن، دانا، بانشاط، مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی
 شهری زیبا با سیمایی چشم نواز، سرسبز، آباد، روان، ایمن، سالم و هوشمند

 شهری پیشرفته با معماری ایرانی اسالمی، متعادل، متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی
 شهری توسعه یافته، با اقتصاد و معیشت پویا و بهره ور، متکی  بر تولید علم و فّناوری و گردشگری 

و توأم با رفاه
 شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ و هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای زندگی

ارزش هاي سازمان

 قانون مداری
 اعتماد

 آرمان گرایی و اعتماد به نفس

 شجاعت
 همگرایی ووفاق

 کرامت انسانی وحقوق شهروندی

برترين تجارب 

ارقام کليدي

 کسب تقدیرنامه 3 ستاره در شانزدهمین فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی به عنوان اولین شهرداری 
در بین کالن شهرها 

 ارزیابی داخلی سازمان ها و مناطق بر اساس الگوی تعالی سازمانی  
 استقرار چرخه مدیریت بهره وري
 استقرار چرخه مدیریت فرآیندها

 استقرار مدیریت انرژي
 استقرار مدیریت دانش در شهرداري اصفهان

 شهرسازي الکترونیک )سامانه سراي 8(
نظام  ایده شو،ایده کاپ وسامانه  برگزاري  از طریق  از شهروندان و کارکنان  پیشنهاد  دریافت   

پیشنهادها 
 استقرار نظام جامع آماري )نرم افزار سیما(

 استقرار نظام مدیریت سبد پروژه هاي شهري )نرم افزار سیگما(
 داشبورد مدیریتي از طریق سامانه رصد اطالعات )رصا(

 استقرار سامانه تامین اعتبار الکترونیکي )بوجه و اعتبارات(
 ایجاد زیر ساخت هاي اطالعات مکاني )SDI( به عنوان بستر توانمند سازي جهت کمک به تعامل 

بهتر سازمان ها در جمع آوري، ادغام، نگهداري و تبادل اطالعات
)GDB(  ایجاد پایگاه داده مکانمند شهرداري اصفهان 

)RTK (راه اندازي  روش تعیین موقعیت کینماتیک آني 
 تسري معیارهاي اثر بخش موفقیت در پروژه هاي شاخص شهري شامل) خط یک مترو، سالن 
اجالس، میدان استقالل، حمل ونقل عمومي BRT، سالن نمایشگاه هاي بین المللي، چهارباغ 

پیاده راه و ...(
 برگزاري سلسله نشست هاي هم اندیشي اصفهان فردا با حضور شهردار و کلیه ذینفعان جامعه 

شهرداری نهادی است عمومی، مستقل و غیردولتی با ماهیت حکومتی و عملکرد محلي که وظیفه 
اداره شهر و خدمت رساني به شهروندان و گردشگران را به عهده دارد و به عنوان یکي از ارکان 
اساسي مدیریت شهر با پرداختن به وظایف خود سعي در اداره هر چه بهتر شهر و تأمین رضایت مندي 

و رفاه بیشتر براي شهروندان دارد.
اصفهان تا سال 1306 ه.ش تنها داراي دو خیابان چهارباغ هزار جریب وچهارباغ عباسي وکوچه هاي عریضي 

بود. با تقسیم حوزه شهری اصفهان به 6 بخش، فعالیت¬های شهرداری نیز به 6 شعبه تقسیم شد.
با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، شهرداری اصفهان دست به تغییر و تحوالت بنیادین زد. در 
نتیجه این تحوالت در سال 1358 مناطق شهری به 6 منطقه و سپس در سال 1363 به ده منطقه تقسیم 
شد و با تشکیل سازمان هاي وابسته شهرداري بر تنوع فعالیت¬های اقدامات موجود در مناطق افزوده شد. 

یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این دوران خود کفایي مالی مناطق بود. 
در سال 1375 برنامه )اصفهان +22( به عنوان اولین برنامه پنج ساله توسعه عمرانی، اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری اصفهانبه اجرا درآمد. بعد از اولین برنامه پنج ساله شهرداري اصفهانتاکنون چهار 
دوره برنامه پنج ساله تحت عناوین )اصفهان85(، )اصفهان90( ،)اصفهان 95( و )اصفهان1400( براي 
برنامه ریزي شهر اصفهان تعریف شد.امروزه  شهرداری اصفهان با 15 منطقه شهری، 6 معاونت، 
16 سازمان تابعه شهرداری اصفهان و بیش از 300 وظیفه  به ارایه خدمات متنوع و گسترده ای از 
جمله نظافت و رفت و روب، جمع آوری زباله به صورت مکانیزه، احداث خیابان و بزرگراه، تقاطع های 
غیر همسطح، روان سازی ترافیک شهری، ایجاد طرح های اصالح هندسی و ترافیکی، اجرای اصول 
شهرسازی و نظارت بر آن، نگهداری و توسعه فضای سبز، احداث مراکز فرهنگی، ورزشی، خدماتی و 
حفاظتی، ارائه طرح های نوین در زمینه  زیباسازی و مبلمان شهری به ارائه خدمات  نوین  به منظور  

دستیابی به شهری برای زندگی بهتر شهروندانش اقدام نموده است.

نتيجه گرايي وسنجش پذيري
در دوره جدید مدیریت شهرداري اصفهان تاکید بر نتیجه گرایي و سنجش پذیري برنامه هاي مختلف 

شهري از قبیل موارد زیر مي باشد:
 بهبود مديريت شهری

-حمایت از تشکیل و فعالیت  نهادهای اجتماعی و نهادسازی برای افزایش مشارکت هاي مدنی
-توانمندسازی و ارتقای شایستگی ها و استعدادهای منابع انسانی

-افزایش شفافیت و کاهش فساد
-روان سازی معابر با تاکید بر تسهیل حرکت پیاده و دوچرخه

بهبود محيط زيست شهری
- افزایش بهره وری استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

- افزایش سهم استفاده از آب های خاکستری در آبیاری فضای سبز در اختیار شهرداری اصفهان
- افزایش سهم تفکیک پسماند درمبداء

- افزایش سرانه فضای سبز در اختیار شهروندان اصفهان
رونق بخشی به فعاليت های اقتصادی

- رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی، ایجاد و ارتقای محیط کسب و کار و اکوسیستم مناسب و 
قابل اعتماد جهت سرمایه گذاری در شهر
ارتقای سطح ايمنی و تاب آوری

- پیشگیری از وقوع سوانح و ارتقای سطح حفاظت ایمنی و خدمات رسانی به شهر و شهروندان 
اصفهانی با ارتقای سطح تاب آوری

گردشگری 
- تقویت دیپلماسی شهری

- گسترش گردشگری هنر محور با تاکید بر صنایع دستی و معماری
- تعریف و ایجاد موزه های موضوعی زنده و موزه های فضای باز

- توسعه گردشگری با توجه به ظرفیت های محلی )با شعار هر سال یک رویداد جدید(
- تهیه یک نقشه جامع گردشگری و برند اصفهان

- ایجاد جاذبه های مصنوعی تفریحی خالق

1/972/660 نفر جمعیت شهر اصفهان 

55/072 هکتاروسعت شهر اصفهان)محدوده و حریم(

3432 نفر تعداد پرسنل به غیر از سازمان ها و شرکت هاي وابسته

30/000/000/000 هزار ریالدرآمد مصوب سال 97

20/533/228/000 هزار ریال هزینه هاي عمراني مصوب سال 97

9/466/772/000هزینه هاي جاري مصوب سال 97

110 درصددرصد تحقق بودجه در سال 97

414 پروژهتعداد پروژه هاي عمراني به بهره برداري رسیده در سال 97

1617 میلیارد ریالمبلغ پروژه هاي عمراني به بهره برداري رسیده در سال 97

27,7 متر مربعسرانه فضای سبز شهر اصفهان  
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شرکت مهندسی و ساخت 
تجهیزات سپاهان مپنا

مصطفی روح افزا

مدیرعامل

www.mapnasts.ir

تاريخچه
شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا، یکی از شرکت های گروه مپنا محسوب 
می شود که همگام با مأموریت گروه در بخش های مختلف انرژی، نفت و گاز و حمل و نقل 
کشور فعالیت می نماید. این شرکت با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و حرفه ای و زیرساخت های 
به روز، یک تأمین کننده مطمئن و برتر در زمینه طراحی و تأمین تجهیزات صنعتی محسوب 
می شود که هم راستا با توسعه فعالیت های گروه مپنا و همچنین نیازهای صنعتی کشور، سبد 
محصوالت خود را توسعه داده است. شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا از جمله 
شرکت های صنعتی و بزرگ کشور محسوب می شود که فعالیت خود را از سال 1375 در استان 
اصفهان با ساخت انواع تجهیزات صنعتی و سازه های فلزی در صنایع سیمان و فوالد آغاز 
نمود. توانمندی های شرکت منجر به اجرای موفق پروژه هایی همچون ساخت تجهیزات کارخانه 
سیمان کارون ، ساخت و نصب تجهیزات طرح توسعه سیمان اصفهان ، کارخانجات هفت گانه 
 HAZMAG نیشکر خوزستان و.. . با همکاری شرکت های بین المللی از جمله شرکت
آلمان گردید. شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در سال 1380 و تحت نظارت 
شرکت های بین المللی همچون ANSALDO ENERGIA وSIEMENS وارد 
حوزه ساخت تجهیزات نیروگاهی شد. تغییر ساختار و توسعه زیربنایی همزمان با ورود به حوزه 
طراحی تجهیزات نیروگاهی و توسعه سبد محصوالت، فصل جدیدی در مسیر توسعه این شرکت 
به وجود آورد. شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا هم اکنون در زمینی به مساحت 
300 هزار مترمربع و با به کارگیری بیش از 800 نفر نیروی کار متخصص و حرفه ای در قالب 
دپارتمان های عملیاتی و پشتیبانی در مراحل مطالعات، جذب و برنامه ریزی و مدیریت تعهدات 
فعالیت می نماید. استقرار دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان 
مپنا در پارك علم و فناوری شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان عالوه بر تقویت زیرساخت های 
دانش بنیان، بستر مناسبی جهت توسعه ارتباطات صنعت و دانشگاه را فراهم آورده است. در 
همین ارتباط شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در سال1396 موفق به أخذ 

رتبه دانش بنیان گردید. 

ماموريت

طراحی،  ماموریت  که  هستیم  مپنا  گروه  تولیدی  از شرکت های  یکی  ما 
تامین، ساخت، نصب، راه اندازی و ارائه خدمات در حوزه تجهیزات در بخش 
انرژی و صنایع مادر و سایر کسب و کار مرتبط با گروه مپنا را با بهره گیری از 
نیروی انسانی ماهر و متخصص، زیرساخت مناسب، شبکه های تامین قابل 
اتکا و سیستم های مدیریتی و اطالعاتی به روز در جهت ارزش افزایی پایدار 

برای مشتریان، سهامداران و دیگر ذی نفعان به عهده داریم. 

ارزش هاي سازمان

چشم انداز

تا سال 1402، ما پیشرو در تأمین تجهیزات صنعتی و خدماتی در حوزه برق 
و آب و شناخته شده در توسعه و تولید تجهیزات و خدمات در صنایع نفت و 
گاز و دارای موقعیت قوی در پشتیبانی از کسب و کارهای فعلی و آتی گروه 

مپنا با قابلیت ورود به بازارهای بین المللی خواهیم بود. 

نشانه هاي راه در سفر تعالي

برترين تجارب 
SAP –ERP سیستم 

 کانون های ارزیابی جذب و توسعه منابع انسانی
  نظام مدیریت عملکرد

 IMS دهه 80: استقرار سیستم های استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه 
 سال 90: خودارزیابی بر مبنای مدل تعالی به روش پرسشنامه

سال 91
 خودارزیابی بر مبنای مدل تعالی به روش کارگاهی 

 پروژه تدوین و جاری سازی استراتژی ها 
 بکارگیری کانون های ارزیابی در جذب و توسعه کارکنان 

 پروژه بازنگری و توسعه نظام مدیریت فرآیندها 
 اخذ تقدیر نامه 2 ستاره جایزه تعالی سازمانی 

 اخذ تقدیر نامه 2 ستاره جایزه تعالی منابع انسانی 
 SAP- ERP سال 92: استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمانی 

سال 93
 ورود به حوزه تامین و طراحی و مهندسی 

 توسعه دامنه کاربرد استانداردهای سازمان از ساخت به طراحی و تامین
 ورود به حوزه ریلی )پروژه مونوریل قم( 

 ورود به حوزه آب )پروژه آب شیرین کن قشم(
 اخذ تقدیر نامه 3 ستاره جایزه تعالی سازمانی 

ISO27001 استقرار استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطالعات 
سال 94

ISO3834 استقرار استاندارد مدیریت کیفیت جوش 
 ورود به حوزه انرژی های پاك )تاور توربین های بادی(

سال 95
 اخذ تقدیر نامه 4 ستاره جایزه تعالی سازمانی 

 اخذ تقدیر نامه 4 ستاره جایزه تعالی منابع انسانی
سال 96

 بررسی توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد 
سال 97

 استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و بازنگری مدل شایستگیها 
سال 98

Qlik View استقرار نظام مانیتورینگ عملکردی 
 اندازه گیری و ارزیابی اثربخشی سبک های رهبری 

 مشتری: تمرکز بر مشتری
 نوآوری

 تعالی: تعالی سازمانی و نتیجه گرایی

 ايمنی: ایمنی و دوستی با محیط زیست
کار  پاسخگویی،  مسئوليت پذيری:   

تیمی و روحیه اشتراك دانش
 اخالق: اخالق کسب و کار

ارقام کليدي

1140 میلیارد ریالارزش فروش خالص
9تعداد مشتریان

10تعداد محصوالت
600 نفرتعداد کارکنان مستقیم

15000 تنظرفیت ساخت
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شرکت گاز استان تهران

احمد دارابی

مدیرعامل

WWW.Tehrangasco.ir
info@tehrangasco.ir

تاريخچه

برترين تجارب 

ارقام کليدي

ISO31000: 2018 استقرار سیستم مدیریت ریسک براساس استاندارد  
  استقرار نظام مدیریت دانش

  استقرار نظام مدیریت تکنولوژی
  انجام فعالیت های مقاوم سازی تاسیسات، شبکه و ساختمان های شرکت 

)شرکت گاز استان تهران به عنوان قطب مقاوم سازی(

گازرسانی در استان تهران از سال 1354 آغاز گردید. در سال 1386 بنابر 
سیاست های کالن شرکت باالدستی )شرکت ملی گاز ایران( شرکت های گاز 
تهران بزرگ و استان تهران ادغام گردیده و فعالیت های گازرسانی استان 
فعالیت  به  مستقل  و  مجزا  اساسنامه  با  واحد  شرکت  یک  قالب  در  تهران 
خود ادامه داد. در سال 1394 با تشکیل شرکت گاز استان البرز این استان 
از مجموعه شرکت گاز استان تهران جدا شد. هم اکنون در استان تهران 
نیروگاه، مصرف کننده  48 شهر در حال بهره برداری می باشد. همچنین 6 
صنعتی، 467 روستا در حال بهره برداری می باشد. ضریب پوشش گازرسانی 
تعداد کل  می باشد.  درصد   97  .3 روستائی  گازرسانی  و  شهری 100درصد 
کارکنان 3469 نفر که 834 نفر رسمی و 2635 نفر غیر رسمی می باشند. 

چشم انداز
تبدیل شدن به برترین شرکت گاز استانی کشور تا سال 1404 با دستیابی به 

اهداف گازبان

نشانه های راه در سفر تعالی

 کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی )سال 1390(
 کسب تقدیرنامه سه ستاره جایزه ملی کیفیت ایران )سال 1393(

 کسب تقدیرنامه چهار ستاره جایزه صنعت نفت )سال 1395(
 کسب تقدیرنامه پنج ستاره جایزه صنعت نفت )سال 1396(

 کسب تندیس بلورین )جایزه ملی گاز( )سال 1397(

ماموريت

زیرمجموعه  شرکت های  از  یکی  عنوان  به  تهران  استان  گاز  شرکت 
شرکت ملی گاز ایران در زمینه ارائه خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز 
و  خاطر  اطمینان  رفاه،  تأمین  هدف  با  پاك  سوخت  عنوان  به  طبیعی، 
تهران  استان  صنعتی  و  تجاری  خانگی،  مشترکین  روزافزون  رضایت 
فعالیت می نماید. در این راستا شرکت ضمن رعایت استانداردها ، قوانین 
و  طراحی  مدیریت،  به  مبادرت  توانمند  کارکنان  بر  تکیه  با  مقررات،  و 
اجرای پروژه های گازرسانی و بهره برداری و نگهداری بهینه از شبکه ها 

و تاسیسات می نماید. 
100%تحقق مصوب فروش خانگی در سال 97

100%تحقق مصوب فروش تجاری در سال 97
100%تحقق مصوب فروش صنعتی در سال 97

25. 95%تحقق اشتراك مصوب در سال 97
100%تحقق انشعاب مصوب در سال 97

درصد تحقق متوسط زمان امداد رسانی )خیلی فوری( 
99. 84%در سال 97
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پیشگامان  )از    ISO 9002:1994 کیفیت  مدیریت  سیستم  استقرار   :1377  
استقرار سیستم های کیفیت در صنعت موتورسیکلت و خودرو(

 1381: استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO TS :16949 )اولین شرکت در 
شهر صنعتی البرز و گروه ایران خودرو(

)IMS( 1383: استقرار سیستم یکپارچه مدیریت 
 1384، 1385، 1386، 1387 و 1389: واحد نمونه تحقیق و توسعه کشور

 1385: کسب رتبه دو ماشتهار به سرآمدی در جایزه ملی کیفیت )INQA( بعد 
از ذوب آهن اصفهان

 1386: اخذ گواهی نامه 17025 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران
 1387 و 1389: واحد نمونه صنعت استان قزوین

 1387: اخذ تقدیرنامه 4 ستاره برای تعالی سازمانی )رتبه اول در گروه ایران خودرو(
 1388: اخذ تندیس بلورین تعالی سازمانی در بخش ساخت و تولید با کسب رتبه 

دوم )بعد از فوالد مبارکه(
 1388: کسب رتبه برتر نظام پیشنهادها در جایزه ملی نظام پیشنهادها

 1393: واحد نمونه صنعتی کشور
 1394و 1395: کسب رتبه اشتهار دوستاره به کیفیت در جایزه ملی کیفیت ایران

 1396 : کسب تقدیرنامه 4 ستارهجایزه ملی تعالی سازمانی

شرکت صنعتی نیرومحرکه

داوود اسماعيل پور

مدیرعامل

www.nmir.com
info@nmir.com

تاريخچه

ماموريت

شرکت صنعتی نیرومحرکه با اتکای به دانش فنی و فناوری ساخت و مونتاژ انواع 
گیربکس خودروهای سواری و قطعات مربوطه، به دنبال ایفای نقش مؤثر در زنجیره 
سایر  و  سهامداران  برای  پایدار  ارزش  خلق  و  کشور  خودروسازی  صنعت  تأمین 

ذی نفعان است.

ارزش هاي سازمان

چشم انداز

شرکت نیرومحرکه در افق 1402 شرکتی است با جایگاه رهبری بازار صنعت گیربکس 
خودروهای سواری در ایران، با دستیابی به فروش حداقل15،000 میلیارد ریال

نشانه هاي راه در سفر تعالي

برترين تجارب 
 استقرار نظام پیشنهاد ها که منجر به انتخاب کارگر نمونه کشوری در 3 سال از شرکت 

نیرو محرکه و صرفه جویی سالیانه قابل توجهی در سازمان شده است.
 IATF، ISO از  اعم  گواهینامه  اخذ  و  کیفیت  مدیریت  های  سیستم  استقرار   

ISO 17025 14001و،  OHSAS 18001
 استفاده از مدل های به روز و اثربخش در برنامه ریزی استراتژیک

 استفاده از سیستم اثربخش ارزیابی تامین کنندگان و پورتال تامین کنندگان در راستای 
مدیریت زنجیره تامین

)IMS( استقرار سیستم یکپارچه مدیریت 
 استفاده از ابزار ها و تکنیک های مدیریتی مختلف در سازمان اعم از: تکنیک حل 

مساله 8D، حلقه های کیفی، تیم های بهبود مستمر، APQP، 5S و ...
 پیاده سازی مدل تعالی سازمانی EFQM از سال 1383 و اخذ تندیس در سال 1388

BSC در سال 1386 جهت پیاده سازی نظام Best Practice معرفی مدل 
SRP تدوین نظام مدیریت تکنولوژی با رویکرد 

ارقام کليدي

 کرامت انسانی و ارتقای کیفیت زندگی کاری
 صداقت، وجدان کاری و انضباط اجتماعی

 مشتری مداری
 بهبود مستمر، خالقیت و نوآوری

 فرهنگ کارگروهی
 وفاداری، رازداری و عدم افشای اسناد و مدارك سازمانی

 مونتاژ و تولید انواع موتورسیکلت های 50 ، 100 و 125 سی سی1364

 تولید موتورهای گازی براوو و مونتاژ موتورسیکلتهای وسپا  1370

 بــررسی و راه اندازی تولید گیربکس پیکان ، سیلندر و سرسیلندر پژو 1373405

1376 CG 125آغاز راه اندازی خط تولید ومونتاژ مـوتورسیکلت های نامی 
 طراحی و ساخت موتورسیکلت بادپا با انجین تک سیلندر چهار زمانه

 افزایش تنوع محصوالت موتورسیکلت به بیش از 14 نـوع

 مونتاژ گیربکس پژو 405 با تائید شرکت پژو فرانسهپ1378
 تولید گیربکس های سمند و پژو پارس

 طراحی خـط مـونتاژ گیربکس پژو 206 و بهره برداری آن از تیرماه 13801382

 تولــید و مونتاژ گیربکس پژو RD طــراحی شده شرکت متال کستلو ایتالیا1381

 تاسیس بزرگ ترین مرکز دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان البرز1383
 راه اندازی خط نیمه اتوماتیک تولید گیربکس پژو

 تولید قطعات پراید 1390

5453 میلیارد ریالمیزان فروش

2338 نفرتعداد پرسنل
EPS9 ریال

ROE 0,01بازده سرمایه

1400 ریالقیمت هر سهم
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ارزش هاي سازمان

  حفظ کرامت انسانی 
  مسئولیت پذیری اجتماعی

  لیاقت و شایستگی
  وفاداری

شرکت راه آهن حمل و نقل

عبادا... فروزش

مدیرعامل

www.rwt.ir
info@rwt.ir

تاريخچه
شرکت راه آهن حمل و نقل با سرمایه ای بالغ بر 600 میلیارد ریال متعلق به 
مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسالمی ایران، فعالیت 
باری،  راهبری قطارهای  از سال 1371در زمینه حمل کاال، خدمات  را  خود 
با  اکنون  است.  کرده  آغاز  ریلی  حمل  ناوگان  نگهداری  و  تعمیر  مسافری، 
داشتن پروانه فعالیت حمل بین المللی کاال و عضویت در انجمن شرکت های 
حمل و نقل بین المللی ایران و همچنین عضویت در فدراسیون فورواردرهای 
جهان )فیاتا( و با دارا بودن گواهینامه ISO 9001:2015 در زمینه حمل 
و نقل کاال می تواند با صدور بارنامه های ریلی و اسناد معتبر ترانزیتی فیاتا 
ترنس گروپ  با شرکت  ملکی و همکاری  ناوگان  امکانات  از  برخورداری  با 
ازبکستان و همچنین نماینده انحصاری شرکت  SIGISلتونی در ایران در 
امر ردیابی واگن ها، خدمات مورد نیاز را در داخل و خارج کشور به متقاضیان 

ارائه نماید.

اهم فعاليت ها
  حمل انواع مواد معدنی به مقاصد داخلی و بنادر جهت صادرات

با مناسب ترین قیمت  ترانزیتی  انواع کاالهای صادراتی، وارداتی و    حمل 
راه  ایستگاه های  کلیه  به  کشور  داخل  مرزهای  مبادی  و  ایستگاه ها  کلیه  از 
آهن کشورهای آسیای میانه، اکراین و کشورهای حوزه دریای بالتیک طبق 
موافقت نامه منعقده ایران با کشورهای آسیای میانه )SMGS( و کشورهای 

TEA ترکیه و سوریه برابر تعرفه
  ارائه کلیه خدمات حمل ریلی ترانزیت و بین المللی از جمله انجام فورواردری، 
تشریفات گمرکی و ترخیص کاال، عملیات تخلیه و بارگیری، بسته بندی و 

انبارداری انواع محموالت
  تامین انواع واگن های مسقف، لبه بلند، لبه کوتاه، مسطح، فله بر و مخزندار 

 CISقابل سیر در کشورهای
  حمل انواع مواد معدنی و مواد سوختی و روغنی و انجام عملیات تخلیه 
واگن با استفاده از تجهیزات لجستیک شرکت در پل تخلیه و امکانات موجود 

در پایانه نفتی بندرعباس
  حمل و نقل داخلی انواع خودروهای سواری با واگن های مخصوص حمل 

خودرو به همراه قطار های مسافری روزانه
حمل توشه و خرده بار به صورت درب به درب با استفاده از سرویس های روزانه 
واگن های توشه در کلیه ایستگاه های راه آهن کشور و همچنین حمل کاالهای 

تجاری و مسافری از مناطق آزاد تجاری به وسیله سرویس های روزانه واگن

ماموريت

در صنعت  بار  ترانزیت  و  لجستیک  فعالیت های  توسعه  و  با کیفیت  ارائه خدمات 
سبز ریلی با در اختیار داشتن ناوگان مناسب، کارکنان ماهر، بومی و با انگیزه در 
جهت رعایت مسئولیت های اجتماعی، افزایش حاشیه سود و جلب حداکثری رضایت 

ذینفعان

چشم انداز

دستیابی به جایگاه برترین شرکت ریلی حمل بار داخل کشور و توسعه 
حداکثری فعالیت های ترانزیتی در منطقه تا سال 1400  

برترين تجارب 

  دریافت گواهینامه ایزو 9001:2015
  دریافت گواهینامه ایزو10002:2018

  دریافت گواهینامه ایزو 10004:2018
  کسب رتبه دوم ریلی حمل انواع مواد معدنی و سیاالتدر ایران

  کسب رتبه اول ریلی درحمل انواع کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در ایران
  اولین حمل کننده انحصاری ریلی خرده بار و خودرو در ایران

  راه اندازی پایانه نفتی بندرعباس
  راه اندازی پایانه پل تخلیه بندرعباس

نشانه هاي راه در سفر تعالي

  حضور در تعالی ریلی در سال 1395
  حضور در تعالی ریلی در سال 1396 و اخذ تقدیرنامه دو ستاره
  حضور در تعالی ملی در سال 1397 و اخذ تقدیرنامه دو ستاره

  حضور در تعالی ملی سازمانی در سال 1398 جهت تقدیر نامه 3 ستاره
  حضور در تعالی ملی سازمانی در سال 1399 جهت تقدیر نامه 5 ستاره

ارقام کليدي
  نوآوری وابتکار

  قانون مداری
  لزوم مشتری مداری

3526 میلیارد ریالحجم فروش سال 97

152تعداد پرسنل

6/7 میلیون تنخدمات ریلی ) داخلی ( مواد معدنی و سوختی و سیاالت

656 دستگاهتعداد واگن مسقف اجاره ای
EPS1.288

1917 دستگاهتعداد واگن لبه بلند ملکی

587 دستگاهتعداد واگن مخزندار ملکی

510 دستگاهتعداد واگن مخزن دار  اجاره ای=
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شرکت بیمه دی

محمدرضا کشاورز

مدیرعامل

www.Dayins.com
Info@dayins.com

تاريخچه

برترين تجارب 

ارقام کليدي

 رتبه اول فروش و بهره وری کلیه عوامل در سال 97 بین گروه موسسات 
بیمه ای به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی

 اجرای موفقیت آمیز یکی از مگاپروژه های درمان کشور )ارائه خدمات بیمه 
درمان تکمیلی به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران(

 رتبه سوم در سهم بازار صنعت بیمه کشور و رتبه دوم در میان شرکت های 
خصوصی در سال 1397

 بکارگیری رویکرد معماری سازمانی در مدیریت تغییرات شرکت
 تهیه مدل قابلیت های سازمانی با الگوبرداری از مدل های مرجع معتبر 

در صنعت بیمه
  تهیه و پیاده سازی مدل رتبه بندی شغل و شاغل

شرکت بیمه دی )سهامی عام( در سوم اسفندماه سال 1383 پس از دریافت 
بیمه  ایران و شورای عالی  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی  از  مجوز رسمی 
تأسیس شد و در اداره ثبت شرکت ها با هدف ارائه خدمات بیمه ای به ثبت 
رسید. این شرکت با بهره مندی از کارشناسان متخصص و متبحر صنعت بیمه، 
گسترش شبکه فروش در تمامی نقاط کشور و سرلوحه قرار دادن شعار »با شما 
برای جبران« به طور مستمر سعی در ارائه خدمات بهینه و مطلوب به مشتریان 
دارد. اعضای هیئت مؤسس بیمه دی پس از بررسی بازار کشور و با توجه به 
توجیه اقتصادی،  به ضرورت ایجاد یک بنگاه اقتصادی کارآمد به قصد انجام 
فعالیت های بیمه گری برای کاهش و جبران مخاطرات شرکت های تولیدی، 
تجاری و خدماتی تحت پوشش خود پی برده و در راستای سیاست های کالن 
کشور به منظور حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه، بیمه دی را بنا نهادند. 
اکنون که 15 سال از آغاز به کار شرکت نام آشنای بیمه دی در کشور می گذرد، 
این شرکت موفق شده با برخورداری از 487 نفر نیروی انسانی و با داشتن 48 
شعبه و 694 نمایندگی در سراسر کشور و با اتخاذ روش های نوین مدیریتی، 
اصول بازاریابی و رعایت اخالق حرفه ای، مورد اقبال بسیاری از وزارتخانه ها، 
و  نفت  قبیل  از  بزرگ  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  و  شرکت ها  سازمان ها، 
گاز، پتروشیمی، نیرو، کشتیرانی، بانک ها، شرکت های خودروساز و صنایع و 

کارخانه های تولیدی کوچک و بزرگ قرار بگیرد.

چشم انداز
پدیده محبوب مشتریان و پربازده ترین شرکت صنعت بیمه

نشانه های راه در سفر تعالی
 سال 95: استقرار مدل تعالی سازمانی

 سال 96: استقرار مدل تعالی سازمانی وکسب تقدیرنامه 2 ستاره 
 سال 98: استقرار مدل تعالی سازمانی و حضور در جایزه تعالی سازمانی

ماموريت

اطمینان و آرامش خاطر جامعه با راهکارهای نو از راه جبران یا کاهش 
مخاطرات

17
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ارزش هاي سازمان

 سالمت
 حرفه ای گری

 انسجام سازمانی

35.871 میلیارد ریالحق بیمه تولیدی

 7.9%سهم از بازار

1.028 میلیارد ریالسود خالص

81توانگری

423.170تعداد بیمه نامه

23.947 میلیارد ریالخسارت پرداختی
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برگزاری همایش بازآموزی ارزیابان برگزاری جلسه شورای راهبری

جلسه افتتاحیه تیم های ارزیابی تندیس

جلسه کمیته علمی

مراسم سوگندنامه ارزیابان

جلسه کمیته علمی

هفدهمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر
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اجماع تیم های ارزیابی

بازدید از محل

همایش تعالی سازمانی

جلسه اتاق فکر تعالی شهرداری ها

اجماع تیم های ارزیابی

هفدهمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر

کمیته داوری

57

1717



59 58

17

58

17

گزارش تبادل تجربه و آموزش های تعالی سازمانی

ایجاد  و  آموزش  طریق  از  سازمانی  تعالی  مفاهیم  گسترش  سازمانی،  تعالی  مرکز  رسالت های  از  یکی 
جهت  متعددی  برنامه های  گذشته  سالیان  از  راستا  همین  در  است.  تجربیات  تبادل  برای  فضایی 
است. یافته  ادامه    1398 سال  در  که  شده   اجرا  و  طراحی  سازمانی  تعالی  متخصصان  پرورش 

همایش های فصلی 

از رسالت های جایزه ملّی تعالی سازمانی به روزآوری و ارتقای دانش ارزیابان و مدیران تعالی سازمان هاست. 
شده  برگزار  منظم  به صورت  کنون  تا   84 سال  از  و  طراحی  منظور  همین  به  فصلی  همایش های  برنامه 
پرداخته  تعالی  با  مرتبط  حوزه های  در  برتر  و سازمان های  تجارب شرکت ها  ارائه  به  همایش ها  این  است. 
گرفته اند. کار  به  تعالی  به  برای دستیابی  که سازمان ها  است  فنی  و  مدیریتی  نظام های  مجموعه   و شامل 

تورهای تعالی

تبادل دانش و تجربیات موفق سازمان ها الزمه حرکت در مسیر تعالی است. در برنامه هایی که به منظور تبادل 
تجربیات سازمان ها ارائه می شود، سازمان ها با معرفی تفصیلی خود ضمن به اشتراک گذاشتن آموخته های 
علمی و تجربیاتشان در زمینه مورد بحث، از پیشنهادات سازنده سایر صاحب نظران و عالقمندان حوزه های 
مرتبط برخوردار می شوند. از سوی دیگر، فضایی برای تبادل تجربیات برای شرکت کنندگان از طریق تسهیل 
ارتباط با سازمان های برتر کشور که پیشرفت قابل توجهی در مسیر تعالی داشته اند به وجود می آید. تورهای 
تعالی با هدف کمک موثر به انتقال تجارب موفق سازمان های برتر کشور و معرفی فرآیندهای توانمندساز و نتایج 
مثبت حاصل از اجرای آن ها از سال 1384 با همکاری بسیاری از سازمان های ایرانی به اجرا در آمده است. 

نشست  های هم اندیشی

سازمانی  تعالی  ملی  جایزه  با  مرتبط  فعالیت های  در  جدید  سرفصل  عنوان  به  هم اندیشی  نشست های 
ابعاد  نفعان،  ذی  حضور  با  می شود  سعی  نشست ها  سلسله  این  در  و  است  شده  آغاز   97 سال  از 
شود. گذاشته  گفتگو  و  بحث  به  جدید  رویکردی  با  سازمانی  تعالی  مدل  در  پرداخته شده  کمتر  و  پنهان 

تعالی ســازمانی  جایزه مّلی 
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تبادل تجربه و آموزش های تعالی سازمانی

 آرزو موسوي
 کارشناس سابق
 آموزش و توانمند سازی
 مرکز تعالي سازماني

یکی از رسالت های مرکز تعالی سازمانی، گسترش مفاهیم تعالی سازمانی از طریق آموزش و ایجاد 
فضایی برای تبادل تجربیات است. در همین راستا از سالیان گذشته برنامه های متعددی طراحی و اجرا 

شده و در سال 1398 نیز به شرح زیر ادامه یافته است. 

1( آموزش های تعالی سازمانی
پرورش متخصصان تعالی سازمانی و اعطای گواهینامه های حرفه ای تعالی 
سازمانی در سال جاری نیز به روال گذشته ادامه یافت و دوره های آموزشی 

مرتبط با شرایط زیر ارائه شد:

سرفصل کارگاه آموزشی مخاطب اصلیسطح 
مربوطه

مدت 
دوره

کارگاه سطح 1 
تعالی سازمانی 

اعطای گواهینامه 
متخصص تعالی 

سازمانی - سطح 1
OEP- 1

مدیران و کارشناسان
در همه بخش های 

سازمان

 ارزش ها و مفاهیم بنیادین 
تعالی سازمانی

 تشریح معیارهای الگوی 
تعالی سازمانی

 کلیاتی از خودارزیابی 
 کلیاتی از منطق ارزیابی
 کارگاه های تخصصی و 

آزمون

 20
ساعت

کارگاه سطح 2 
تعالی سازمانی 

اعطای گواهینامه 
متخصص تعالی 

سازمانی - سطح 2
OEP- 2

مدیران و کارشناسان
در واحدهای تعالی 
سازمانی و کیفیت

 مرور اجمالی بر معیارهای 
الگوی تعالی سازمانی

 فرایند ارزیابی تعالی سازمانی
 تشریح منطق ارزیابی و 

نحوه امتیازدهی
 نحوه تدوین اظهارنامه تعالی 

)دو روش 82 و 94+(
 کارگاه های تخصصی 

و آزمون

 20
ساعت

کارگاه سطح 3 
تعالی سازمانی 

اعطای گواهینامه 
متخصص تعالی 

سازمانی - سطح 3
OEP- 3

عالقمندان به ارزیابی
در جایزه ملّی تعالی 

سازمانی

 آموزش و شبیه سازی 
ارزیابی های جایزه ملّی 

 مهارت های رفتاری و 
ارتباطی ارزیابان جایزه ملّی
 کار قبل از دوره، کارگاه، 

آزمون و مصاحبه

 20
ساعت

محل  در  شده  برگزار  تعالی  سطوح  آموزشی  دوره های  الف( 
مرکز تعالی سازمانی در سال 1398

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 )4 و 5 اردیبهشت(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 2 )11 و 12 اردیبهشت(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 )12و 13 تیر(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 2 )26 و 27 تیر(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 )6 و 7 شهریور(
دوره  و 14 شهریور(-   13(  3 سازماني- سطح  تعالي  متخصص  کارگاه   

تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 2 )3 و 4 مهر(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 3 )17 و 18 مهر(- دوره تربیت 
ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی

تربیت  دوره  اذر(-   7 و   6(  3 سازماني- سطح  تعالي  متخصص  کارگاه   
ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 )27و28 آذر(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 2 )18 و 19 دی(

ب ( دوره های آموزشی برگزارشده در محل سازمان مشتری 
در سال 1398

شهرداری  شرکت  ویژه   2 سطح  سازماني-  تعالي  متخصص  کارگاه   
اصفهان )16 و 17 تیر( 

و 31   24 ،17( زمین  ایران  بانک  ویژه  ارزیاب-  تربیت  و  آشنایی  دوره   
مرداد(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 ویژه شرکت بهنادبنا )26 و27 
شهریور(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 ویژه سرمایه گذاری آتیه دماوند 
)4و5 شهریور(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 ویژه شرکت مهستان )15و16 
مهر(

نیرو  نصب  شرکت  ویژه   1 سطح  سازماني-  تعالي  متخصص  کارگاه   
)22و23 آبان(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 2 ویژه شرکت عمران و مسکن 
شمال)28 دی(
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ج ( دوره های آموزشی مجازی آشنايی با مدل تعالی سازمانی 
در سال 1398

 دوره های آموزشی مجازی آشنایی با مدل تعالی سازمانی )19 و 20 خرداد(
 دوره های آموزشی مجازی آشنایی با مدل تعالی سازمانی )3 و 4 شهریور(

2( تورهای تعالی در سال 1398
 برگزاری تورهای سازمانی و بازدید از تجربیات سازمان های سرآمد نیز در 

سال جاری به شرح زیر ادامه دارد:
شرکت  در  مشتریان  تجربه  مدیریت  موضوع  با  تعالی  تور  امین   102  

مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(
 103 امین تور تعالي با موضوع "سیستم یکپارچه اطالعاتی و عملیاتی" 

در شرکت پمپیران
 104 امین تور تعالی با موضوع " بخش بندی تامین کنندگان با استفاده 
از متد Inventory Classification " در شرکت مهندسي و ساخت 

پره توربین مپنا )پرتو(
 105 امین تور تعالی با موضوع " پیوند استراتژی به عملیات " در شرکت 

فوالد خوزستان
 106 امین تور تعالی با موضوع " دانش و فناوری در مپنا چگونه مدیریت 

می شود؟ " در شرکت مپنا
بر  مبتنی  عملکرد  مدیریت  استقرار   " موضوع  با  تعالی  تور  امین   107  

شایستگی ها " در شرکت مگاموتور
مدیریت  در   XPP مدل  بکارگیری   " موضوع  با  تعالی  تور  امین   108 
خدمات  )سازمان  یدك  سایپا  در شرکت   " سازمان  عملیاتی  و  استرتژیک 

پس از فروش سایپا(

3( همایش های فصلی در سال 1398
برگزاری همایش های فصلی و تبادل تجربیات تعالی نیز در سال جاری به 

شرح زیر ادامه دارد:

در   CRM کاربردی  ابزارهای   " موضوع  با  فصلي  همایش  امین   58  
توانمندسازی و ارتقاء نتایج برداشتی مشتریان "

 59 امین همایش فصلي با موضوع " راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی 

با محوریت فرهنگ صنعتی بر مبنای توسعه پایدار و سالمت " 

4( همایش های ترویجی ، هم اندیشی ها و نشست های تخصصی 
در سال 1398

برگزاری همایش های ترویجی و هم اندیشی ها نیز در سال جاری به شرح 
زیر ادامه دارد:

1. همایش ترویجی با موضوع " چرا کسب و کارها شکست می خورند "
2. اولین هم اندیشی با موضوع " تعالی سازمانی در بخش خدمات همراه با 

ارائه تجربه الگوی پیاده سازی تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان "
3. دومین هم اندیشی با موضوع " چشم انداز تعالی سازمانی در صنعت بانک 

و بیمه کشور همراه با ارائه تجربه الگوی پیاده سازی تعالی سازمانی " 
4. سومین هم اندیشی با موضوع " چشم انداز تعالی سازمانی از صنایع مادر 
و تجارت  فناوری اطالعات  بر صنعت  تمرکز  با  نوین  و کارهای  تا کسب 

الکترونیکی "
5. نشست تخصصی با موضوع " چرا دستگا ها ، سازمان ها و بنگاه ها نا 

بهره ور می شوند "
6. نشست تخصصی با موضوع " تعالی برند سازمانی با رویکرد رهبری برند 

منابع انسانی " 

گزارش برنامه های آموزش مرکز تعالی سازمانی
 از سال 1394 الی 1398
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همایش های فصلی

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 کنون به صورت منظم برگزار شده 

است. 
در  برتر  سازمان های  و  تجارب شرکت ها  ارائه  به  همايش ها  اين  در 
حوزه های مرتبط با تعالی پرداخته و شامل مجموعه  نظام های مديريتی 

و فنی است که سازمان ها برای دستيابی به تعالی به کار گرفته اند.
به روز آوری دانش و اطالعات ارزيابان و مديران تعالی، توسعه فرهنگ 
انتقال تجربه بين صاحب نظران و متخصصان حوز تعالی سازمانی، تشويق 
استقرار و ارائه تجربه های موفق در سازمان های متبوع از مهم ترين اهداف 
، 8 همايش فصلی و نشست  همايش های فصلی است که در سال 98 

تخصصی برگزار شد. 
در ادامه خالصه اي از گزارش های مرتبط را  مي خوانيد. عالقه مندان مي توانند 

گزارش کامل اين همايش ها را از مرکز تعالي سازماني تهيه نمايند.  

میعادگاه انتقال تجربه 
و ارتقای دانش ارزیابان 

و مدیران تعالی
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در ادامه مدلDrCRM  که اجزای سیستم CRM را در 
5 محور و 10 گام طبقه بندی می کند و الگویی برای استقرار 

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می دهد، معرفی شد.
ارشد  ارزیاب  خصال،  موسوی  سعید  سید  مهندس   ، سپس 
تعالی سازمانی و مشاور و مدرس حوزه مدیریت استراتژیک، 
به تشریح ابزارهای کاربردی ارائه شده در مدل فوق پرداخت 
و جایگاه هر کدام از آن ها را در تعامل با مدل EFQM و 
نقش هر ابزار را در توانمندسازی سازمان و دستیابی به نتیاج 

مشتری به شرح ذیل تبیین نمود:

CRM استراتژی های
1-رهبری و مشتری محوری

و  چشم انداز  در  مشتری محوری  جایگاه  1-1-تبیین 
ارزش های سازمان

ارتباط  زیرساخت  توسعه  جهت  الزم  منابع  2-1-تخصیص 
با مشتری

3-1-ارزیابی مستمر نتایج عملکردی حوزه مشتری و بهبود 
سیستم

2-استراتژی های ارتباط با مشتری

با  ارتباط  شایستگی های  و  منابع  قابلیت ها،  1-2-شناسایی 
مشتری

سیاست های  و  مشتریان  انتظار  مورد  ارزش   2-2-تحلیل 
ارتباطی رقبا

3-2-تعیین استراتژی های ارتباط با مشتری با رویکرد خلق 
ارزش

CRM فرآیندهای
3-شناسايی و جذب مشتری

برای  بازاریابی  برنامه  و طراحی  1-3-بخش بندی مشتریان 
هر بخش

سرنخ های  مدیریت  و  تبلیغاتی  کمپین های  2-3-اجرای 
فروش

3-3-مدیریت فرصت های فروش تجزیه و تحلیل 
4-خدمات مشتری

1-4-طراحی سطح کیفیت خدمات
2-4-مدیریت درخواست های مشتریان و نحوه ارائه خدمت

خدمات  تجارب  مستندسازی  و  دانش  درخت  3-4-توسعه 
مشتری
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چگونه ارتباط اثربخش با مشتری داشته باشیم

سازمان مدیریت صنعتی

 CRM پنجاه و هشتمين همايش فصلی مرکز تعالی سازمانی با موضوع ابزارهای کاربردی
در توانمندی سازمان و ارتقاء نتايج برداشتی مشتريان، سوم تير ماه در سالن چشم انداز اين 
مرکز برگزار شد.در ارائه آغازين، مهندس مجيد برقی، بنيان گذار گروه DrCRM و مشاور 
و مدرس در حوزه مديريت ارتباط با مشتری، به معرفی مدل های بومی در طراحی و استقرار 
سيستم مديريت ارتباط با مشتری از قبيل مدل IDIC و مدل زنجيره ارزش CRM پرداخت.
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CRM تعامل های
5-وفادارسازی مشتری

1-5-سطح بندی مشتریان براساس ارزش دوره عمر آنان
2-5-طراحی روش های کسب و خرج امتیاز توسط مشتریان

وفاداری  افزایش  با هدف  برنامه های تشویقی  3-5-طراحی 
مشتریان

6-مديريت تجربه مشتری
1-6-طراحی نقشه سفر مشتریان برای پرسوناهای مختلف

سفر  متفاوت  مراحل  در  بهبود  فرصت های  2-6-شناسایی 
مشتری

رویکرد  با  مشتریان  برای  متفاوت  تجربه  3-6-طراحی 
Engagement

CRM زیرساخت های
7-راهكار نرم افزاری

با  متناسب   CRM افزاری  نرم  راهکارهای  1-7-استقرار 
نیازهای سازمان

2-7-پیاده سازی فرآیندهای CRM در تمامی نقاط تماس 
با مشتری

تمامی  در  مشتریان  داده های  یکپارچه  3-7-مدیریت 
کانال های ارتباطی

8-شايستگی ها و مهارت های کارکنان
1-8-طراحی مدل شایستگی کارکنان حوزه ارتباط با مشتری
2-8-ارزیابی مهارت های کارکنان و ارائه آموزش های مورد 

نیاز

17
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بازخوردهای  براساس  کارکنان  عملکرد  3-8-ارزیابی 
مشتریان

CRM تحلیل و بهبود
9- نتايج رضايت مشتری

رضایت  شاخص های  بهبود  و  پایش  1-9-اندازه گیری، 
مشتری

وفاداری  شاخص های  بهبود  و  پایش  اندازه گیری،   -9-2
مشتری

3-9- اندازه گیری، پایش و بهبود شاخص های تجربه مشتری

10- نتايج کليدی عملكرد
عملکرد  شاخص های  بهبود  و  پایش  1-10-اندازه گیری، 

بازاریابی
عملکرد  شاخص های  بهبود  و  پایش  اندازه گیری،   -10-2

فروش
عملکرد  شاخص های  بهبود  و  پایش  اندازه گیری،   -10-3

خدمات
بیان شاخص های عملکرد  به  ارائه،  از  این بخش  نهایت  در 
بازاریابی، عملکرد فروش، عملکرد خدمات و صدای مشتری 

پرداخته شد. 

عامل  مدیر  سیرانی،  حسن  دکتر  جلسه،  انتهای  در 
اسبق  مدیرعامل  و  ماتیلوس  زنجیره ای  فروشگاه های 
ارزشمندشان در حوزه  ارائه تجارب  به  فیروز،  گروه صنعتی 
طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری پرداخت 
از چگونگی خلق تجربه متفاوت برای مشتری و نمونه های 
معتبر  شرکت های  و  ماتلیوس  مجموعه  در  آنها  از  جذابی 

بین المللی ارائه نمود.

چگونه تجربه درون فروشگاهی خلق کنيم
گروه  مثل  استاندارد  روش های  به  را  ایده ها  ایده ها:  ارزیابی 
کانونی، ارزیابی و امتیازبندی کنید و ایده برتر را انتخاب کنید.
که  کنید  طراحی  رسانه  یا  واسط  یک  رسانه:  یک  طراحی 
بتوانید ارزش های نهان در ایده نهایی را به صورت حداکثری 
نرم افزار،  یک  می تواند  که  کنید  منتقل  خود  پرسنل  به 

سخت افزار ، رویداد یا هر چیز دیگری باشد.
یا شرکت خود  فروشگاه  درون  را  آن  آزمایشی: حال  اجرای 
اجرا کنید. ابتدا کاماًل محدود و سپس با دامنه برد بیشتر. همه 

اشکاالت را پیدا و برایش راه حل پیشنهاد دهید.
تبلیغ آن تجربه: این ایده را به بهترین وجه تبلیغ کنید تا برای 
شما به یک ارزش متصل به برند شما شناخته شود و منحصر 

به فرد باشد.
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با محاسبه ROI برای هر کانال ارتباطی در جذب مخاطب جدید، بودجه بازاریابی بصورت اثربخش، هزینه می شود.

ايجاد سرنخ تجاری
قيف فروش

ابزاری گرافیکی است که نشان می دهد چه تعداد مشتری بالقوه 
با چه حجم ریالی مذاکره و چه احتمال خریدی در هر مرحله از فرآیند 

فروش وجود دارد.
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بخش اول: نگاه حاکميتی به فرهنگ صنعتی

دکتر سید علیرضا شجاعی، مدیر مرکز تعالی سازمانی 
مهندسی  انجمن  رئیس  نائب  و  صنعتی  مدیریت  سازمان 
سازمان  فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  با  ایران،  صنایع 
درخصوص سلسله مباحث فرهنگی در ماه های گذشته از 
با خانه مدیران در زمینه فرهنگ صنعتی و  قبیل نشست 
طرح دو پرسش کلیدی "فرهنگ متناسب با توسعه صنعتي 
چیست؟" و "صنعت مبتني بر باورها و توانایي هاي فرهنگي 

کدام است؟" سخنان خود را آغاز نمودند.
فرهنگ  موضوع  ما  کشور  که  نمودند  اذعان  ایشان 
از  یکی  مشکل  همین  و  است  مغفول  همچنان  صنعتی 
است.  صنعتی  توسعه  بحث  در  ما  موفقیت  عدم  دالیل 

مفاهیم  و  ارزش ها  با  همسو  صنعتی،  فرهنگ  چنانچه 
و  افراد  تعالی  راستای  در  و  سازمانی  تعالی  بنیادین 
سازمان های ایرانی باشد قطعًا می تواند زیربنای رونق تولید 
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فرهنگ الزمه رشد وتوسعه صنعت

سازمان مدیریت صنعتی

حضور  با  ماه  آبان   13 تاريخ  در  صنعتی  فرهنگ  توسعه  راهكارهای  همايش  دومين 
مسئولين، اساتيد، ارزيابان و عالقه مندان به اين حوزه  در سازمان مديريت صنعتی توسط 
و  علمی  انجمن   10 از  بيش  همايش  اين  برگزاری  در  شد.  برگزار  سازمانی  تعالی  مرکز 
تشكل غيردولتی مشارکت داشته  و حمايت معنوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان 
گسترش و نوسازی صنايع ايران، موسسه فرهنگی اکو و دبيرخانه پيشبرد علم و فناوری در 

جهان اسالم اجرای هرچه باشكوه تر آن را تسهيل نمود.
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قرار گیرد و توسعه پایدار و سالمت را به همراه داشته باشد.

ناآشنایی  از  حاکی  شده  دریافت  مقاالت  کم  تعداد 
با  فرهنگ  و  صنعت  حوزه  دو  هر  در  کشور  متخصصین 
فرهنگ  شود  تصور  اینکه  است؛  صنعتی  فرهنگ  مقوله 
خطای  یک  است  صنعت  بخش  مختص  تنها  صنعتی، 
ماندن  مهجور  موجب  تصور  همین  شاید  و  است  بزرگ 

فرهنگ صنعتی شده است.
مهندس  از  کردند  یادی  خود  سخنان  پایان  در  وی 
فعالیت  دهه  پنج  از  بیش  طول  در  که  خلیلی  محسن 
حرفه ای، عمده وقت خود را در راه اشاعه فرهنگ صنعتی 

بکار گرفته اند.

مدیرعامل  بختیاری،  کیانی  ابوالفضل  دکتر  ادامه  در 
سازمان مدیریت صنعتی سخنان خود را پیرامون موضوع 
فرهنگ صنعتی و توسعه پایدار با بیان نقش 3T در جایگاه 

فرهنگ در پذیرش و توسعه صنعتی آغاز نمودند.
توسعه یافته  انسانی  نیروی  را  نقش ها  این  وی 
 )Technology( تکنولوژی  به  دسترسی   ،)Talent(
کردند  تاکید  و  برشمردند   )Tolerance( روامداری  و 
باشد علیرغم داشتن تکنولوژی  چنانچه روامداری ضعیف 
پذیرش و  توسعه یافته، هیچگونه  انسانی  نیروی  و  کارآمد 

توسعه ای را برای کشور نمی توان متصور شد.
روامداری  و  فرهنگی  ارزش های  و  هنجارها  پای  رد 
در سال های اولیه  و تفکر موسسان سازمان ها و به ویژه 
سازمان های صنعتی  و علمی قابل تشخیص است. به بیان 
دیگر روحیات و فرهنگ تیم موسس سازمان، تاثیر زیادی 
در آینده سازمان دارد و یک فرهنگ سازمانی و وابستگی 
به مسیر را به وجود می آورد. در ادامه ایشان به بیان شرط 
مانایی در صنعت، فرهنگ دوسوتوانی و حرکت به سوی 

سازمان با فرهنگ هیبریدی پرداختند.
دکتر حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در 
زمینه رونق تولید و تجارت با توسعه فرهنگ صنعتی گفتند 
اکنون فرصت خوبی جهت سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ 
صنعتی و رونق تولید فراهم شده است. ما به تجارتی که از 

تولید کشور حمایت کند و نیز تولید رقابت پذیر نیاز داریم.
در حوزه صادرات،  را  وزارتخانه  مهم  برنامه  وی سه 

متنوع سازی کاالها، متنوع سازی بازارها و ایجاد تنوع در 
بنگاه های صادراتی عنوان نمودند.

از  مواردی  صنعتی،  فرهنگ  تقویت  زمینه  در  وی 
فرهنگ سازی  و  ساالری  ایرانی  فرهنگ  ایجاد  قبیل 
ارتباط  مردم،  میان  در  ایرانی  کاالی  خرید  خصوص  در 
و  ارزش ها  ایجاد  و  صنعتی  توسعه  و  صنعتی  فرهنگ 
باورهای قابل قبول در جامعه درحوزه توسعه تولید داخل 

را ضروری دانستند.
دکتر مجید قاسمی، رئیس شورای انجمن های علمی 
ایران و مدیرعامل بانک پاسارگاد با موضوع ظرفیت های 
صنعتی  فرهنگ  تقویت  برای  مقاومتی  اقتصاد  راهبردی 
عنوان نمودند که اقتصاد مقاومتی، ظرفیت راهبردی برای 
ایجاد زمینه الزم در راه پذیرش تغییر و تکامل در فرهنگ 
سازمانی را دارد و می تواند از یک سو دستاوردهای صنعتی 
را حفظ کند و از سوی دیگر، با استفاده از مکانیزم نوآوری 

فراهم  صنعتی  فرهنگ  در  پویایی  برای  را  زمینه   مداوم، 
سازد. 

ایشان افزودند اقتصاد مقاومتی نوعی از اقتصاد است 
مقابل  در  می تواند  فعال  و  پویا  مکانیزم های  ایجاد  با  که 
ضربه های مختل کننده ساخت و هویت، مقاومت کرده و 
مسیر  به  را  کشور  دوباره  ممکن  زمان  کوتاه ترین  ظرف 
توسعه برگرداند. در این نوع مقاومت جامعه یاد می گیرد که 
بحران را چگونه به فرصت تبدیل کند و این همان رفتاری 
تحول،  پذیرش  چارچوب  در  صنعت  بخش  در  که  است 

فرهنگ صنعتی نامیده می شود. 

اینکه تصور شود فرهنگ 
صنعتی، تنها مختص 

بخش صنعت است یک 
خطای بزرگ است و 

شاید همین تصور موجب 
مهجور ماندن فرهنگ 

صنعتی شده است.

چنانچه روامداری 
ضعیف باشد علیرغم 

داشتن تکنولوژی 
کارآمد و نیروی انسانی 

توسعه یافته، هیچگونه 
پذیرش و توسعه ای را 
برای کشور نمی توان 

متصور شد.
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کشورهای توسعه یافته 
بسیاری از حوزه های 
درآمدی، بودجه ای و 
بهره وری خود را در 
حوزه  اقتصاد خالق تنظیم 
و برنامه ریزی می کنند و 
طبیعتا بهره های الزم را نیز 
می برند. 

صنعتی به عنوان صنعت 
کارآمد شناخته می شود که 
از چرخه علم بگذرد و در 
یک فرهنگ زیست محیطی 
بتواند به تعادل برسد.

توسعه  نه  تنها به  اکتساب  
و نوآوری  بلکه  به  انباشت  
و نگهداری  نیز نیاز دارد، 
خواه  ثروت  باشد یا حق  و 
امتیاز یا دانش  و علم . 

وزارت  برنامه  و  طرح  معاون  زرندی،  سعید  دکتر 
و  صنعتی  فرهنگ  موضوع  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
 5 صنعتی  مدل های  که  نمودند  عنوان  صنعتی  توسعه 
بخشی وزارت صمت در بخش فراکالن، مباحث فرهنگی 

را دنبال می کنند.
را  الیه   5 صمت  وزارت  صنعتی  مدل های 
صنعتی،  بنگاه های  شامل  الیه ها  این  دربرمی گیرد. 
رشته های صنعتی، سیاست های صنعتی و تجاری، محیط 
کالن صنعت و الیه فرا کالن است و فعالیت همه الیه ها 

با هم ضروری است.
در ادامه ایشان به لزوم نهادینه سازی اعتماد به برند 
و  صنعتی  فرهنگ  درتعمیق  هنر  تاثیر  ایرانی،  کاالی  و 

نقش رسانه در بهبود و توسعه فرهنگ صنعتی در کشور 
اشاره نمودند.

دکتر محمدمهدی مظاهری، رئیس مؤسسه فرهنگی 
اکو با تأکید بر آنکه فرهنگ سازی الزمه توسعه صنعتی 
است، گفتند حوزه فرهنگ می تواند در همه ابعاد از جمله 
پژوهش محوری، علم محوری و به ویژه در بخش صنعت 

حضور داشته باشد.
عنوان  به  که  هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  و  صنعت 
تا خود را  نام می برند درصدد است  از آن  اقتصاد خالق 
با همین امر تطبیق دهد. کشورهای توسعه یافته بسیاری 
در  را  خود  بهره وری  و  بودجه ای  درآمدی،  حوزه های  از 
حوزه  اقتصاد خالق تنظیم و برنامه ریزی می کنند و طبیعتا 

بهره های الزم را نیز می برند. 
اصلی  مولفه های  از  یکی  افزودند  ادامه  در  وی 

دیپلماسی عمومی حوزه رسانه است و رسانه و همچنین 
و  تبلیغ  در  می تواند  فرهنگ  و  صنعت  دانشگاه،  ارتباط 

توسعه نقش  مفیدی را ایفا نماید. 
مرکز  رئیس  موحدی،  موسوی  اکبر  علی  دکتر 
برآنکه  تهران  دانشگاه  بیوفیزیک  و  بیوشیمی  تحقیقات 
و  زیست سازگاری  مبنای  بر  صنعتی  فرهنگ  توسعه 
نموده  تأکید  است  صنعتی  توسعه  پیش نیاز  زیست الگو، 
و  زیستی  محیط  کنترل  بدون  صنعت  اگر  افزودند:  و 
سبک زندگی توسعه یابد، فراتر از حد خود خواهد رفت و 
مشکالت زیادی را برای مردم ایجاد خواهد کرد. صنعتی 
چرخه  از  که  می شود  شناخته  کارآمد  صنعت  عنوان  به 

به  بتواند  بگذرد و در یک فرهنگ زیست محیطی  علم 
تعادل برسد.

رئیس  پهلوانی،  فاطمه  مهندس  پایانی،  بخش  در 
و  بهره وری  موضوع  با  ایران  بهره وری  ملی  سازمان 
فرهنگ صنعتی به بیان چالش هایی که در حال حاضر با 
آنها روبرو هستیم از قبیل منابع سرشار و تنبلی اجتماعی، 
عدم تبیین نقشه کامل ارزش ها )دورماندگی از ارزش های 
دینی و ملی( و اشکاالت ساختار اجتماعی )نظریه ایران 

جامعه کوتاه مدت، کاتوزیان( پرداختند.
جامعه کوتاه مدت یا کلنگی از نظر کاتوزیان »یعنی  
جامعه ای که  بسیاری  از جنبه های  آن  -سیاسی ، اجتماعی ، 

آموزشی  و ادبی - پیوسته   در معرض  این  خطر است  که  
هوا  و هوس  کوتاه  مدت  جامعه  با کلنگ  به  جانش افتد«.  

ایشان افزودند: توسعه  نه  تنها به  اکتساب  و نوآوری  
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بلکه  به  انباشت  و نگهداری  نیز نیاز دارد، خواه  ثروت  باشد 
تغییرات   جامعه   این   در  علم .  و  دانش   یا  امتیاز  و  حق   یا 
مالکیت ،  مدت   دراز  انباشت   جمله   از  مدت ،  دراز  انباشتی  
حتی   خصوصی ،  و  اجتماعی   نهادهای   و  سرمایه   ثروت ، 

نهادهای  آموزشی ، بسیار دشوار است .

بخش دوم: نگاه بنگاهی و سازمانی به فرهنگ صنعتی

دکتر علی محمد گودرزی، عضو هیات علمی سازمان 
مدیریت صنعتی پیرامون تأثیر رهبری سازمانی بر توسعه 

فرهنگ صنعتی آغاز شد. 
تجربیات،  انتظارات،  شامل  را  سازمانی  فرهنگ  وی 
رفتار  که  دانستند  ارزش هایی  همچنین  و  سازمان  فلسفه 
کارهای  کارمندان،  خود  در  که  می دهد  شکل  را  اعضا 
دیده  آینده  انتظارات  و  بیرون  دنیای  با  تعامالت  داخلی، 

می شود.
رضا  دکتر  مرحوم  از  خود  سخنرانی  ادامه  در  ایشان 
بنیان گذار  و  صنعتی  مدیریت  سازمان  مؤسس  نیازمند، 
با  و  کردند  یاد  ایران  نوسازی صنایع  و  سازمان گسترش 
با  کالینز  جیم  و  مکسول  جان  رهبری  الگوهای  مقایسه 

در  ایشان  که  برجسته ای  نقش  به  ایشان  رهبری  شیوه 
داشتند،  خود  مدیریت  زمان  در  صنعتی  فرهنگ  توسعه 

تأکید کردند.
علمی  هیات  محمدی، عضو  محمدعلی  دکتر  سپس 

سازمان مدیریت صنعتی سخنان خود را با موضوع فرهنگ 
صنعتی، فرهنگ بهره وری با جمله ای از گری همل آغاز 
برازنده  که  سازمانی  ساختن  برای  راه  بهترین  که  نمودند 
آینده باشد ساختن سازمانی است که برازنده انسان باشد و 
در ادامه به تعریف بهره وری با  تاکید بر بعد سوم استمرار 

پرداختند.
براساس این تعریف 4 نوع فرهنگ شکل می گیرد: 

1- فرهنگ بهره ور )اثربخشی و کارایی توام(

2- فرهنگ اثربخش )دارای اثربخشی و فاقد کارایی(
3- فرهنگ کارآمد )دارای کارایی و فاقد اثربخشی(

4- فرهنگ غیربهره ور )فاقد اثربخشی و کارایی(
انجمن  رییس  اله،  فتح  دکتر مهدی  در بخش سوم، 
الگوی  با  مزیت آفرینی  موضوع  با  ایران  صنایع  مهندسی 
بر  مروری  از  پس  فناوری،  و  صنعت  فرهنگ  توسعه 
مولفه های  برخی  به  صنعتی،  رقابت پذیری  شاخص های 

کلیدی فرهنگ صنعتی اشاره کردند. 
در  تولیدات صنعتی  میلیارد دالر  داشتن 23  با  ایران 
جایگاه 39 جهان  از منظر صنعتی بودن قرار گرفته است و 
کشورهای امریکا، ژاپن و چین به ترتیب مقام اول تا سوم 

را دارا می باشند.
دکتر فتح اله، ضمن اشاره به الگوهای توسعه، اذعان 
مولفه های  که  افتد  می  اتفاق  جایی  در  توسعه  نمودند 
اجتماعی آن ظرفیت توسعه پذیری را داشته باشند. بنابراین 
پیش نیاز توسعه، ایجاد تغییر و تحول در بنیان های فکری 

توسعه در جایی اتفاق 
می افتد که مولفه های 

اجتماعی آن ظرفیت 
توسعه پذیری را داشته 

باشند. بنابراین پیش نیاز 
توسعه، ایجاد تغییر و 

تحول در بنیان های 
فکری و فرهنگی جوامع 

است.
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و فرهنگی جوامع است.

ایشان حکمرانی ضعیف، چالش سرمایه انسانی، افت 
سرمایه اجتماعی، ناکارآمدی و ضعف بهره وری را بعنوان 
عنوان  فناوری  و  صنعتی  توسعه  زمینه  در  اصلی  مسائل 
 %22 انسانی،  سرمایه  چالش  در  مثال  عنوان  به  نمودند. 
داشتن  علیرغم  و  مهندس هستند  ایران،  دانش آموختگان 
رتبه سه در تربیت مهندس در جهان، جایگاه 59 تحقیق 
و توسعه و 116 در میزان تولید دانش پایه و نوآورانه را در 
جهان دارا می باشد و این در حالیست که شایسته ساالری 

و توانمندسازی سرمایه انسانی چندان مورد توجه نیست.
رئیس  صائمیان،  آذر  دکتر  سخنرانی  با  همایش  این 
اتحادیه انجمن های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی 
با موضوع نقش اخالق حرفه ای در فرهنگ صنعتی ادامه 
یافت. ایشان اذعان نمودند که تمام خصیصه های اخالقی 
ما اعم از مسئولیت پذیری، پاسخگویی، رشوه گرفتن و ... 
ریشه در کودکی ما دارند و بین سنین 3 تا 5 سالگی شکل 

می گیرند. 
و  حرفه ای  اخالق  سنگین  مسئولیت  سازمان ها  در 
از  یکی  و  است  سازمان  رهبران  دوش  بر  شدن  صنعتی 
از  است.  فرهنگ  حرفه ای  اخالق  در  اساسی  موضوعات 
طرفی با تأکید بر آنکه موضوعات اخالقی با جنسیت، سن 
سطح  سه  در  را  حرفه ای  اخالق  ندارند،  ارتباطی  مقام  و 

فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح نمودند.
هیأت  رئیس  و  مدیرعامل  عشری،  اثنی  احمد  دکتر 
مدیره شرکت بهسو صنعت به بیان دیدگاه های ماتسوشیتا 

بنیان گذار ناسیونال ژاپن  پرداختند،
 1000 شرکت های  که  صنعتی  کشوری  ژاپن 
و %41  دارد  کونگوگومی  همانند ساختمان سازی  ساله ای 
شرکت های  را  سال  صد  از  بیش  قدمت  با  شرکت هایی 

ژاپنی تشکیل می دهند. ماتسوشیتا در سال 1980 مدرسه 
عالی مدیریت ماتسوشیتا را  تاسیس کرد که در این مدرسه 
برای دانش آموختگان کالس های ویژه برگزار می شد و از 
میان آنان افرادی انتخاب می شدند تا برای هدایت جامعه 

در قرن 21 آموزش ببینند.
به  نیل  برای  اگر  از مردم  باور ماتسوشیتا گروهی  به 
توانایی های  و  کنند  متحد شده، همکاری  مشترك  هدف 
خود را به صورت فردی و جمعی ارتقاء بخشند می توانند به 
اهداف عالی تری دست یابند. از ویژگی های شخصیتی وی 
می توان به خالقیت، سخت کوشی، خطرپذیری و فروتنی 
اشاره کرد. او معتقد بود که یک رهبر خود باید خالق باشد 
انسان های خالق  با تفکر محدود نمی تواند  انسان  و یک 

را هدایت کند.
بیش  دارد.  تولید  کشور   12 در  پاناسونیک  هم اکنون 
نفر سرپرستی  تعداد 3100  و  دارد  پرسنل  نفر  از 92000 
اولیه  مواد  ژاپنی  مدارس  دارند.  عهده  به  را  تعداد  این 
منابع انسانی را آماده می کنند اما این که از آنان کارگران، 
به  شود  ساخته  استعدادی  با  و  مدیران الیق  و  کارمندان 

عهده کارفرمایان است.

70

1717

 نخستين جلسه شورای فرهنگ صنعتی به همت مرکز تعالی سازمان مديريت صنعتی در آذر 98 با حضور نهادهای حاکميتی تاثيرگذار تشكيل شد



71 70

17
مركز تعالی سازمانی

گام هایی به سوی تعالی در صنعت بانک و بیمه

تعالی سازمانی  مرکز  به همت  بيمه  و  بانک  در حوزه  تعالی  نگاه  انديشی  ميزگرد هم 
برگزار شد. در اين ميزگرد تالش شد تا با ارايه مدل های موفقی که در حوزه نظام بانكی و 
بيمه ای کشور در حوزه تعالی سازمانی شكل گرفته، زمينه را برای انجام فرايندهای مرتبط با 
اين موضوع در بخش های مختلف صنعت بانک و بيمه کشور فراهم کرده و تجربيات نيز به 

اشتراک گذاشته شوند. مشروح اين ميزگرد از نظر می گذرد:

میزگرد هم اندیشی نگاه تعالی در حوزه بانک و بیمه در 
شرایطی برگزار شد که بسیاری از بانک های کشور پروژه های 
مشخصی را به منظور اجرای سیستم تعالی سازمانی و حضور 
نمونه های  و  کرده  اجرایی  آن  به  مربوط  جایزه  ارزیابی  در 
موفقی را به جای گذاشته اند که به طور قطع، انتقال تجربیات 
بر  باشد.  فایده  آنها به سایر بخش های کشور می تواند مفید 
تعالی  مرکز  مدیر  شجاعی،  علیرضا  سید  دکتر  اساس  این 
سازمانی به عنوان اولین سخنران در این نشست گفت: هدف 
الگوی تعالی سازمانی را در بخش های  بتوانیم  آن است که 
روند  چراکه  دهیم؛  توسعه  کشور  بیمه  و  بانک  مختلف 
استقرار  در  بسزایی  نقش  تعالی،  حوزه  در  سازمان ها  حرکت 
روزآوری  و  داشته  مدیریتی  سیستم های  روزرسانی  به  و 
دیدگاه  از  اهمیت  حائز  نکات  از  یکی  مدیریتی  سیستم های 

ذی نفعان برای اجرای مسیر تعالی است.
وی افزود: اگر سازمانی، مسیر تعالی را به عنوان مسیر 
کسب و کار خود طی کرده و مفاهیم و معیارهای مدل، در 
متن کسب و کار سازمان بکار گرفته شود، حضور در فرآیند 
مسیر  گام های  طراحی  در  را  سازمان  می تواند  تعالی،  جایزه 
تعالی کمک کرده و نه تنها در درون سازمان اثرگذار باشد، 

تحت  هم  را  کار  و  کسب  فضای  و  مقررات  و  قوانین  بلکه 
تاثیر قرار دهد.

شجاعی با بیان اینکه بر اساس نظر افرادی که در فرآیند 
ارزیابی شدن  مزایای  از  کرده اند،  شرکت  سازمانی  ارزیابی 
نقدهای  برای کسب  امکان  ایجاد  سازمانی،  تعالی  مسیر  در 
بیرونی، خارج کردن بنگاه از روش های قدیمی و رویکردهای 
تاثیرگذار  افزود: همچنین شناسایی ریسک های  جدید است، 
بر پایداری سازمان، یافتن نقاط تمرکز مهم برای برنامه ریزی 
و ارتقای بنگاه از جمله مزایای دیگر است؛ ضمن اینکه حضور 
تعریف  در  و  بوده  موثر  تجربه  انتقال  در  تواند  می  ارزیابان، 

برنامه های بهبود اثرگذار باشد.
جایزه،  فرایند  به  ورود  برای  بنگاه ها  است  معتقد  وی 
اعتقاد  به  بهبود سیستم های خود شوند، گفت:  به  ملزم  باید 
برخی از مدیران مشارکت کننده در جایزه تعالی سازمانی، این 
بهره ورسازی  و  توسعه  در  تسریع کننده  و  کیفی  نقش  جایزه 
نیز  پویایی هدفمندن سازمان  و  در رشد  و  داشته  سازمان ها 
بوده؛  بنگاه موثر  پایدار  آینده  بوده است؛ پس در خلق  موثر 
و  خوب  محک  یک  سازمانی،  تعالی  جایزه  اینکه  ضمن 

یاری رسان سازمان است. 
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شجاعی گفت: بنگاهها معتقدند که ورود به فرآیند جایزه 
تعالی، نگاه ها را به سمت مدیریت علمی در سازمان تقویت 
کرده و تاثیر برگزاری این جایزه بر فرهنگ سازمان ها قابل 
که  بودند  باور  این  بر  بنگاه ها  برخی  البته  بوده؛  اندازه گیری 
و  برده  باال  را  سازمانی  انگیزش  فرآیند،  این  در  آنها  حضور 
دوره  در  چراکه  است؛  شده  منجر  را  بهبود  اقدامات  اجرای 
اقدامات بهبود،  ارزیابی جایزه تعالی، همین  بعدی حضور در 

مورد سوال واقع می شود. 
وی افزود: برخی بر این باورند که الگوی تعالی سازمانی، 
به دلیل نوع نگاه متوازن خود، باید سایر جوایز را نیز در خود 
جای دهد که به همین منظور، جلسه شورای راهبری جایزه 
تنوع  که  بود  آن  جالب  نکته  آن،  در  که  شده  برگزار  تعالی 
کرده  چالش  دچار  را  سازمان ها  جوایز،  و  ارزیابی ها  تعدد  و 
بهره وری  ملی  سازمان  با  موضوع  این  اساس،  این  بر  که 
مطرح گردید تا بتوان مشخص کرد در مسیر تعالی، هر یک 
به  از سوی دستگاهها  عناوین مختلف  به  که  جایزه هایی  از 

بنگاهها ارایه می شوند، کجا قرار می گیرند.
شجاعی با بیان اینکه مرکز تعالی سازمانی اعتبار سازمان 
ملی بهره وری را دریافت کرده، گفت: اخذ این اعتبار، به معنای 
آن است که سازمان ها مجاز به شرکت در ارزیابی و اعطای 
جوایز، مجموعه هایی هستند که سازمان ملی بهره وری آنها 
به  سازمانی  تعالی  جایزه  حاضر  حال  در  اما  کرده؛  تائید  را 
عنوان معتبرترین و با قدمت ترین جایزه در این حوزه به شمار 

می رود. 

سازمانی  تعالی  نظام های  صحيح  پياده سازی 
فاکتوری موثر در ارتقای تعالی نظام بانكداری

بانک  مدیرعامل  معاون  امیری،  ارسالن  همچنین 
پاسارگاد در امور سرمایه انسانی و طرح و برنامه گفت: در افق 
با جایگاه اول اقتصادی،  ایران کشوری توسعه یافته   ،1404
علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی انقالبی، 
حالیکه  در  است؛  بین الملل  روابط  در  موثر  و  سازنده  تعامل 
این  اتمام  به  این سوال پاسخ داد درحالی که زمانی  به  باید 
دوره نمانده و آیا به این اهداف خواهیم رسید؛ ضمن اینکه 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در سال 92 ابالغ شده 
و ابعاد آن در کنار رویکردهای اصلی در این حوزه، به نحوی 
است که اقتصاد مقاومتی برونگرا، درونزا، مولد، فرصت ساز، 

انعطاف پذیر است و اجرای آن همت جهادی می طلبد. 
اقتصاد  در  نیز  بانکداری  سند  حوزه  در  افزود:  وی 
مقاومتی کار به نحوی تعریف شده که در بند یک سیاست ها، 
انسانی  و سرمایه های  مالی  منابع  امکانات،  کلیه  فعال سازی 
به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن نقش آحاد 
جامعه در فعالیت های اقتصادی مدنظر قرار گرفته و پیشتازی 
اقتصاد دانش بنیان و ساماندهی نظام ملی نخبگان نیز مدنظر 
تقویت  و  بهره وری  رشد  قراردادن  اینکه محور  است؛ ضمن 

رقابت پذیری اقتصاد نیز در دستور کار است. 
وی با اشاره به سایر اسناد باالدستی موجود در این حوزه 
خاطرنشان کرد: اصالح و تقویت نظام مالی کشور، حمایت 
از فعالیت های نوآورانه و اقتصاد دانش بنیان، توانمندسازی و 

حداکثری  مشارکت  جلب  انسانی،  سرمایه  از  بهینه  استفاده 
و  داخلی  تولید  از  حمایت  همکاری،  گسترش  و  ذی نفعان 
بهره وری  ارتقای  پاسخگویی،  و  شفافیت  کارآفرینی،  توسعه 
و افزایش رقابت پذیری و نیز گسترش دامنه خدمات رسانی و 

توسعه پایدار مدنظر قرار گرفته است. 
تعالی  بنیادین  مفاهیم  و  ارزش ها  اینکه  بیان  با  امیری 
سازمانی، شامل اخالق مداری، شفافیت، ایجاد مشارکت های 
پایدار، چابکی نظام ها و  نتایج  اثربخش، تاب آوری و کسب 
در  نظام بخش  و  دوراندیش  رهبری  و  سازمانی  فرآیندهای 
کنار یادگیری، بهبود و نوآوری است، ادامه داد: این مفاهیم 
بنیادی را اگر با مولفه هایی در رابطه با افق صنعت بانکداری 
می توان  نحو  بهترین  به  حتما  داد،  قرار  هم  کنار  آینده،  در 
راهبردی  برنامه  تدوین  الهام بخش،  و  دوراندیش  رهبری 
را حاصل  منطقه  در  بانکداری  اول صنعت  جایگاه  و  کالن 
کرد؛ ضمن اینکه در رابطه با تاب آوری و کسب نتایج پایدار 
نیز، توسعه پایدار در کنار تعالی سازمانی می تواند مولفه های 
ممکن  نحو  بهترین  به  را  فرادستی  اسناد  در  انتظار  مورد 

پوشش دهد. 
کنار  در  کشور  مالی  نظام  تقویت  و  اصالح  افزود:  وی 
ارزش های  جزو  سازمانی  فرآیندهای  و  نظام ها  چابک سازی 
بنیادین تعالی سازمانی است؛ پس هر یک از اصولی که در 
حرکت رو به بهبود نظام بانکداری کشور مدنظر قرار گرفته، 
در کنار یکی از مولفه های تعالی سازمانی می تواند هم افزایی 
و  ذی نفعان  حداکثری  مشارکت  جلب  البته  که  کند  ایجاد 
تعالی  در  اثربخش  ایجاد  مفهوم  کنار  در  همکاری  گسترش 
سازمانی قرار می گیرد که نشان از هم افزایی و همگرایی تعالی 

سازمانی با مفاهیم بانکداری دارد. 
واژه ها،  یکسانی  و  فرآیندها  که  است  معتقد  امیری 
بانکداری  نظام  تعالی  با  سازمانی  تعالی  نظام  همراستایی 
در  مفهوم  دو  این  که  دارد  تاکید  و  داده  نشان  خوبی  به  را 
تردید،  بی  که  گرفت  نتیجه  می توان  و  هستند  راستا  یک 
پیاده سازی صحیح نظام های تعالی سازمانی، در ارتقای تعالی 

نظام بانکداری بسیار موثر خواهد بود. 
وی افزود: پروژه های بهبود، نتیجه ارزیابی مدل تعالی 
تقویت  قوت  نقاط  آنها،  موثر  اجرای  با  که  سازمانی هستند 
بهبود  تعالی،  مسیر  در  و  شده  اصالح  بهبود  قابل  نقاط  و 
پاسارگاد  بانک  تجربه  میان،  این  در  که  می گردد  حاصل 
از مسائل  فراتر  درون سازمانی،  در حوزه های  نشان می دهد 
برون سازمانی، توانسته ایم چالش های نظام بانکداری را به 
سازمانی  تعالی  حوزه  به  چراکه  کنیم؛  برطرف  موثری  نحو 
به شدت توجه کرده، متعهدانه وارد عرصه شده و هدف ما 
این  به  نشویم؛  تعالی سازمانی خارج  از مسیر  که  بوده  این 
معنا که خودمان، اولین ارزیاب خود بوده و تالش کرده ایم 
حفظ  با  و  چارچوب  همان  در  که  بنیادینی  مفاهیم  این  از 
مورد  را  خود  شده اند،  تدوین  سازمانی  تعالی  اصول  امانت 

ارزیابی قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه تامین مالی هم اکنون در نظام بانکی 
ایران دچار مشکل عدم تناسب منابع و مصارف است، گفت: 
نظام بانکی ایران بر خالف بسیاری از کشورهای دنیا، مبتنی 

 این جایزه نقش کیفی 
و تسریع کننده در 
توسعه و بهره ورسازی 
سازمان ها داشته و در 
رشد و پویایی هدفمندن 
سازمان نیز موثر بوده 
است.

بی تردید، پیاده سازی 
صحیح نظام های تعالی 
سازمانی، در ارتقای 
تعالی نظام بانکداری 
بسیار موثر خواهد بود. 
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جهات  به  موضوع  این  و  نیست  کارمزدی  درآمدهای  بر 
اینکه  مختلف، چالش اساسی برای نظام بانکی شده؛ ضمن 
کافی  اندازه  به  اعتباری  ریسک های  مدیریت  نظام،  این  در 
و  چالش ها  از  یکی  که  شده  باعث  امر  این  و  مانده  مغفول 
که  باشد  غیرجاری  مطالبات  بانکی،  نظام  اساسی  مشکالت 
اینکه نظام  بانکی کشور آوار شده؛ به خصوص  بر سر نظام 
حاکمیت شرکتی در بسیاری از بانک های کشور اجرایی نشده 
و شفافیت، استقالل و مسئولیت پذیری مقام نظام پولی نیز از 

مشکالت نظام بانکی شده است. 
با اجرای پروژه های بهبود، ثمرات  وی معتقد است که 
میان  در  یا  خیلی سریع  بعضا  سازمانی  تعالی  مدل  به  توجه 

مدت خود را در آثار نتایج عملکردی بانک بروز می دهد.
انسانی  سرمایه  حوزه  در  گفت:  پاسارگاد  بانک  نماینده 
نظام جانشین پروری بر اساس مدل شایستگی بومی خود را 
داریم که این مدل، بر گرفته از مدل شایستگی آمریکا است 
که بر اساس مقتضیات داخلی، آن را بومی سازی کردیم؛ البته 
تجربه بانک پاسارگاد نشان می دهد که بر اساس آمار و ارقام، 
هر جا که مدیریت را از یک نیروی مسن به یک نیروی جوان 
واگذار کرده ایم، به صورت تصاعدی در فرآینده بهبود حاصل 

شده است.
دارد  اختیار  در  موسسه ای  پاسارگاد  بانک  افزود:  وی 
سرمایه گذاری  و  است  تکنولوژی  لبه  بر  آن  در  حرکت  که 
شرایط  در  بعضا  است.  شده  انجام  حوزه  این  در  بسیاری 
تحریم، آزمایشگاه هایی را به مشقت وارد کرده ایم که مرتبط 
از مسئولیت  غیر  به  و هیچ چشمداشتی  نیستند  بانکداری  با 

اجتماعی مدنظر نبوده است.

شناسايی  دی،  بانک  در  تعالی  نهال  جوانه های 
زمينه های قابل بهبود است

این  در  نیز  دی  بانک  مدیرتعالی   ، محصصی  آذر   
و  برتری  معنای  به  واژه،  در  تعالی  اینکه  بیان  با  هم اندیشی 
سرآمد بودن است، گفت: این موضوع مگر با حرکت سازمان 
به سمت رشد و توسعه پایدار از طریق ایجاد توازن بین منافع 

کلیه ذی نفعان و کسب رضایت آنها، محقق نمی شود. 
که هفت  بوده  جوان  بانک  بانک دی، یک  افزود:  وی 
از  و  را شروع کرده  تعالی، حرکت خود  سال است در مسیر 
به  توانسته  کرده،  اخذ  را  تعالی  تعهد  گواهی  که   91 سال 
ستاره،  دو  تقدیرنامه   95 و   94  ،93ّ سالهای  در  آن،  دنبال 
سه ستاره و چهارستاره را کسب کند؛ پس بذر تعالی در بانک 
دی با همیاری و همدلی بدنه کارشناسی، توانمند، متخصص 
و عالقمند در حوزه های مختلف کاشته شده و طی سال ها 
تالش شده با ایجاد ارتباطات اثربخش، زمینه ای فراهم شود 
تا با رویکرد فرآیندگرایی و یکپارچه سازی فرآیندها، به سمتی 
حرکت کنیم که چرخه بهبود مداوم و مستمر را در بانک دی 

شاهد باشیم. 
انجام  تالش های  و  کارها  تمامی  محصصی،  گفته  به 
شده، بر مبنای »منطق رادار« بوده که از نتایج این رویکرد، 
آن است که سیستم ها و نظام های مدیریتی، حاصل کار تیمی 
این  در  ما  و  داده  رخ  بانک دی  در  که  است  خرد جمعی  و 

زمینه، هیچگونه توفیقی را نمی توانستیم به دست آوریم، مگر 
با استمرار مشارکت همدالنه مدیران، تسهیلگران و ارزیابان 
و تیم های چندتخصصی که با همت و ترکیب بدنه، در صف 

و ستاد نمود یافته است.
بانک دی  با حضور  نوعی  به  آنجایی که  از  افزود:  وی 
و  مسئولیت ها  با  مطابق  نوعی  به  سازمانی،  تعالی  بحث  در 
با الگوی تعالی سازمانی کار پیش رفته است، همواره تالش 
تقویت  و  توانمندسازی  تا  شده  انجام  بانک  این  در  موثری 
بر  نوعی  به  و  گیرد  کارشناسی جوان صورت  بدنه  توسعه  و 
استمرار  حوزه  در  سازمانی،  تعالی  آموزه های  همان  اساس 
جرات  به  اکنون  و  شده  برداشته  گام  مداوم  بهبود  چرخه 
می توان ادعا کرد که بحث تعالی، تبدیل به یک رفتار روزانه 
در بانک دی شده و جزو مطالبات بدنه خوش فکر، جوان و 
بانک شده  این  رهبران  و  مدیران  از  بانک جوان  متخصص 

است. 
محصصی گفت: بانک دی موفق شده که ده نفر ارزیاب 
استفاده  و  یادگیری  زمینه ساز  که  نماید  تربیت  را  ملی  فعال 
از تجربیات سازمانهای پیشرو خواهند بود؛ ضمن اینکه این 
ارزیابان موجب می شوند که یک یادگیری دوسویه در سازمان 
شکل گیرد و با توجه به اینکه پتانسیل های خوبی را در بانک 
دی برای این امر در اختیار داریم، توسعه ارزیابان ملی را در 
دستور کار قرار داده که نتایج آن به زودی حاصل خواهد شد. 
چشم انداز،  اجرای  به  بانک  رهبران  باور  افزود  وی 
اخالق مداری و نیز الهام بخشی و الگوبودن است و این باور 

بحث تعالی، تبدیل به 
یک رفتار روزانه در 

بانک دی شده و جزو 
مطالبات بدنه خوش 

فکر، جوان و متخصص 
بانک جوان از مدیران و 

رهبران این بانک شده 
است. 
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استخراج  بانک  استراتژی  اولین سند  زمانی که  از  بانک،  در 
روزرسانی شد؛ ضمن  به  این سند مرتب  و  آغاز گردید  شد، 
اینکه تدوین سند استراتژیک بانک در افق 1400 نیز برگرفته 
و  بانک  رهبران  مدیران،  جمعی  مشارکت  و  جمعی  خرد  از 
بدنه کارشناسی است؛ ضمن اینکه تعیین اهداف با تیم های 
زیرمجموعه برای ایجاد تصویر روشن از آینده نیز اینجا نمود 
می یابد و همکاران نیز برای ارایه طرح های خالقانه تشویق 
می شوند و یادگیری مداوم نیز در دستور کار است و در این 
راستا توانمندسازی همکاران و پایبندی به منشور اخالقی نیز 
مورد توجه است. در حوزه بکارگیری الگوی تعالی سازمانی در 
بانک دی باید گفت که هدف اصلی آن است که مدل تعالی 
را در بانک دی بومی سازی و جاری شده نه اینکه بانک به 
شکل مدل باشد؛ به این معنا که مدل تعالی با شرایط بانک 
دی بومی شده و به بهترین شکل این مدل در الیه الیه های 

بانک، جاری و ساری گردد. 
نتایج  به  عملکرد،  ارزیابی  موضوع  در  گفت:  محصصی 
بسیار خوب و امیدبخشی رسیده ایم که بارزترین آن، اتصال 
نظام انگیزشی به عملکرد برنامه ای است که مشخصا می توان 
گفت که اگر کارانه ای در این بانک پرداخت می شود، صرفا 
مبتنی بر نتایج عملکرد برنامه ای است که نتایج مثبت آن نیز 
ظرف دوره های اجرا شده، قابل مشاهده است. همچنین باید 
به این نکته توجه داشت که طبق باوری که همگان دارند، 
استقرار مدل تعالی سازمانی منجر به توانمندی در فرآیندهای 
از  استفاده  با  ما  و  نمی داد  رخ  اتفاق  این  اگر  و  شده  جاری 
آموزه های تعالی سازمانی، به توانمندسازها توجه نمی کردیم، 
چه بسا به دلیل تکانه های شدید محیط دور و نزدیک، بانک 
دی را گرفتار یک سری مشکالت عظیم می دیدیم؛ پس تمام 
تکیه ما بر توانمندسازی است که بر اساس آموزه های تعالی 
ارزشمند  دستاورد  یک  صورت  به  دی  بانک  برای  سازمانی 

حاصل شده است.
دی،  بانک  در  تعالی  نهال  شدن  کاشته  با  افزود:  وی 
جوانه های آن را به عنوان شناسایی زمینه های قابل بهبود در 
نظر گرفته و شکوفه های آن، پروژه های بهبودی هستند که 
در این بانک تعریف شده اند. پس امیدواریم که میوه خوشگوار 
این نهال ها و ثمرات ارزنده آنها را به عنوان نتایج و خدمات 

بانک دی به جامعه تقدیم کنیم. 

تعالی سازمانی چطور بيمه دی را شكوفا کرد؟
احسان بهلولی، مدیر تعالی بیمه دی نیز در این نشست 
تا 93 بحرانی را تجربه کرد  این شرکت در سال 92  گفت: 
که ناشی از این بود که حرفه ای گری در سازمان مدنظر قرار 
که  می شود  منعقد  این شرکت  از سوی  قراردادی  و  نداشت 
زیان ده بود؛ ضمن اینکه تحوالت اقتصادی در این حوزه نیز 
سبب شد تا با یک زیان انباشته 200 میلیارد تومانی مواجه 
شود؛ پس درسال 93 و 94 تیم مدیریتی تغییر کرد و برنامه ای 
نه  خوشبختانه  امسال  که  گردید  تدوین  شرکت  رشد  برای 
بین  نیز  تسعیری  بلکه سود  خارج شد،  انباشته  زیان  از  تنها 

سهامداران توزیع شد 
این  سازمانی  تعالی  مدل  انتخاب  دالیل  افزود:  وی 
تاکید  انسانی  سرمایه  بخش  بر  ارشد  مدیریت  که  بود 
داشت و بحث انسجام سازمانی در شرکت مهم بود و جزء 
ارزش ها قرار گرفت که واحدهای سازمانی به طور منسجم 
رویکرد  اینکه  ضمن  نمایند؛  دنبال  را  بیمه ای  فعالیت های 
کیفیت بخشی به فعالیت ها را مدنظر قرار داد و به این توجه 
شد که باید برنامه های بهبود را با یک نظام و مدل خاصی 
استخراج کرده و از یادگیری سازمان های بیرونی نیز غافل 
زبان  نیز  ستاد  و  صف  واحدهای  بین  که  نحوی  به  نشد؛ 

مشترك شکل گیرد.
بهلولی گفت: در نهایت به این نقطه رسیدیم که مدل 
تعالی سازمانی می تواند به عنوان یک نظام کیفیت جامعه به 
ما کمک کند که در بیمه دی، توسعه و رشد را مشاهده کنیم؛ 
اما نکته ای که پاشنه آشیل مدل تعالی سازمانی بوده، تاکید 
بر روی جایزه است. در حالی که بیمه دی از روزی که وارد 
این فرآیند شده و قرار شد که مدل تعالی سازمانی را مستقر 
کند، به دنبال استمرار مدل تعالی بود تا فشار را از روی دوش 
بلکه  و  نباشد  نتیجه  دنبال  به  که  برداشت  تعالی  مدیر  یک 

بهبود مستمر را در دستور کار قرار دهد. 
وی افزود: پس تاکید ما بر روی جایزه نبود و استمرار 
حوزه  استقرار،  فاز  در  گرفت.  قرار  مدنظر  مدل  استقرار  و 
برنامه ریزی آموزشی و اجرای فرهنگ خودارزیابی مدنظر قرار 
گرفت و مطابق با سایر شرکت ها نیز کار را پیش بردیم. در 
شرکت بیمه دی، به این اعتقاد داریم که مدل تعالی باید در 
کل سازمان از سطح پایین تا باالترین سطوح جاری و ساری 
باشد و به خاطر همین، تیم ها نیز از واحدهای مختلف حضور 
یافتند و در پروسه تعالی سازمانی از این موضوع لذت ببرند، 
چراکه این امر باعث می شود که بدنه به دنبال اجرای مدل 

برود. 
این مقام مسئول در بیمه دی گفت: در سال 96 معادل 
25 پروژه تعالی سازمانی تعریف و 34 اقدام سریع االجرا نیز 
اجرایی شد؛ ضمن اینکه در سال 97 بازنگری ساختار اجرایی 
را در دستور کار قرار داده و اجرایی کردیم که گزارش بازخورد 
سال 96 را نیز بررسی کرده و برنامه های بهبود جدیدی را 
تعریف و دنبال کردیم؛ همچنین تیم های بهینه کاوی از سال 
97 شکل گرفتند و الگوبرداری نیز شروع شد؛ به نحوی که 
مدل تعالی سازمانی را نیز در شعب مشغول به کار کردیم و 

مدل مرجع، جایی است 
که عده ای به آن مراجعه 
کرده و می پذیرند که 
مولفه های اصلی کدامند 
و چه روابطی میان آنها 
برقرار است. 
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در این سالها نیز با توجه به اینکه پروسه تعالی سازمانی نیاز 
به استمرار دارد، هر سال یکی دو تا از شعب وارد این فرایند 

شدند. 
وی افزود: در سال 98 نیز تیم ها تنظیم شدند و در اواخر 
سال 97 نیز تغییر مدیریت ارشد داشتیم. مدیرعامل جدید نیز 
ادامه یابد. به  هر چند که ذهنیت این را داشت که این کار 
هر حال مطالبه گری نیز در بدنه سازمان شکل گرفته بود و 
این روند جالبی بود که سازمان را مجبور به تداوم کرد. شور و 
شوقی که مدل تعالی در داخل افراد شکل داده بود که بسیار 

جالب توجه است. 
که  داد  قرار  هدف  را  شعار  این  باید  گفت:  بهلولی 
سازمانی  تعالی  مدل  فرآیند  استمرار  دنبال  به  سازمانها  در 
از  برخی  خودارزیابی،  فرآیند  در  حال،  عین  در  و  باشیم 
واحدها از فرآیند کار هم اطالع نداشتند که بر این اساس 
تالش شد تا در این فرآیند و کمیته های خودارزیابی، این 
که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته  گیرد.  قرار  مدنظر  موضوع 
اساس  بر  بهبود  و  شاخص ها  پایش  و  اندازه گیری  حوزه 
منطق  اینکه  ضمن  است؛  دی  بیمه  فرهنگ  جزء  آنها، 
تالش  نیز  امسال  و  گرفته  قرار  کار  سرلوحه  نیز  رادار 
راهبردی  سند  از  غیر  مهم  ورودی های  از  یکی  تا  شده 
تعالی  باالدستی، خودارزیابی  اسناد  از  منبعث  برنامه های  و 

برنامه ها گره بخورد.  به  نیز  سازمانی 

تعالی سازمانی مدلی مرجع برای بهبود فرآيندهای 
سازمانی

نجمی،  منوچهر  دکتر  هم اندیشی،  این  در  همچنین 
عضو هیات علمی دانشگاه شریف و کارشناس موضوع تعالی 
سازمانی نیز گفت: باید سعی شود که صنعت بیمه کشور، با 
سرعت بیشتری به آنچه که در دنیا رخ می دهد، متصل شود 
و با یادگیری حرکت رو به جلو را کوتاهتر کرد. اکنون یکی 
کند  حرکت  و  عقب ماندگی  که  است  آن  کشور،  مسائل  از 
پیشرفت، چاره ای را پیش روی ما به جز این قرار نداده است 
که یکسری از حرکت ها را سریع تر انجام دهیم؛ پس مدلهای 
مرجع را باید مدنظر قرار داد و آن را با متخصصان این حوزه 

در میان گذاشت. 
وی افزود: مدل مرجع، چکیده ای است که به نوعی مورد 
از  مجموعه ای  میان  روابط  تا  می گیرد  قرار  جمعی  پذیرش 
نگاه  که  می کند  کمک  ما  به  و  کرده  شناسایی  را  مولفه ها 
مرجع،  مدل  پس  باشیم؛  داشته  رفتارها  به  استانداردی 
جایی است که عده ای به آن مراجعه کرده و می پذیرند که 
مولفه های اصلی کدامند و چه روابطی میان آنها برقرار است. 
است  مرجعی  مدل  سازمانی،  تعالی  مدل  گفت:  نجمی 
چه  از  که  گفته  و  کرده  مطرح  را  سازمانها  نوعی  به  که 
ساختارهای اصلی تشکیل شده و با یک منطقی، رابطه علت 
به نحوی که  آنها مدنظر قرار داده است؛  را میان  و معلولی 
توانمندسازها می توانند به مدل تبدیل شوند؛ ضمن اینکه این 
مدل مرجع، بر روی یادگیری تاکید دارد و در رادار، به نوعی 
در دو جا مشخصا در بخش توانمندسازها مفهوم یادگیری را 
به صراحت مطرح کرده و در حوزه نتایج نیز یادگیری را مورد 

تاکید قرار می گیرد، پس یادگیری جزء بنیان های این مدل 
مرجع است. 

اول به بلوغ برسيم، بعد مدل های تعالی سازمانی 
را پياده سازی کنيم

همچنین در این هم اندیشی، مهندس ضرابی، کارشناس 
مسائل تعالی سازمانی نیز به تشریح مدل »بایان« در تعالی 
سازمانی پرداخت و گفت: بایان بر اساس معماری سرویس گرا 
طراحی شده؛ در حالیکه سرویس ها در سازمان ها کوچک ترین 
بخش هایی هستند که برای مشتری، ارزش افزوده را فراهم 
می کنند؛ ضمن اینکه، سازمان را مجموعه ای از سرویس های 
بهم تنیده می بیند که سازمان را تشکیل می دهند و همه اینها 
با یک معماری سرویس گرای سازمان تعریف می شود و با هم، 

مجموعه معماری سرویس گرا را تعریف می کنند.
وی افزود: »بایان« یکی از بخش های اصلی در کمیته 
استاندارد ایزو 20022 است که باعث می شود وقتی بانک یا 
صنعت بانکداری وارد این بحث شود، خیلی خوب از آن بتواند 
ضمن  نماید؛  استاندارد  را  خود  فعالیت های  و  کرده  استفاده 
اینکه »بایان« می گوید بر اساس استراتژی های هر سازمان، 
این سازمان باید به این سواالت پاسخ دهد که چگونه قرار 
است که تغییر شکل دهد و چرا باید این تغییر در یک سازمان 

انجام شود. 
اسم  به  مفهوم  یک  با  حوزه»بایان«،  در  گفت:  ضرابی 
»سرویس لنداسکیپ« مواجه می شویم که بانک ها باید تمام 
یا بخشی از آن را در اختیار داشته باشند؛ ضمن اینکه سرویس 
دارد،  وجود  که  بانکی  یا  می گوید سرویس  بایان  لنداسکیپ 
می تواند در 5 حوزه که از پشتیبانی سیستم و بانک تا انواع 
فعالیت ها و عملیات اصلی و مدیریت ریسک و فروش کشیده 
می شود، سرویس ها و خدماتی را در 40 دامنه و 280 سرویس، 
دریافت نمایید که برای هر یک از اینها ابزار و راهنمای اجرا 
داریم. اما همه این سرویس ها را به طور قطع نیاز نیست که 
بانک در اختیار داشته باشد؛ در غیر این صورت سازمان ها در 

برداشت از مدلهای مرجع، با مشکل مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: اگر قبل از اینکه به بلوغ نرسیم، مدل ها 
را به صورت کامل اجرایی کنیم، حتما و حتما دچار مشکل 
مشاهده  را  زیادی  سازمان های  که  همانطور  شد؛  خواهیم 

سرویس ها در سازمان ها 
کوچک ترین بخش هایی 
هستند که برای مشتری، 
ارزش افزوده را فراهم 

می کنند؛ ضمن اینکه، 
سازمان را مجموعه ای از 

سرویس های بهم تنیده 
می بیند که سازمان را 

تشکیل می دهند
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نتیجه  به  هنگفت،  هزینه های  صرف  علیرغم  که  می کنیم 

مطلوب نرسیده اند. 
معاون  کوشا،  سعیدی  مهدی  نشست،  این  ادامه  در 
استراتژی و مرکز تحول استراتژیک بانک ملت نیز با اشاره 
به ویژگی های مرکز تحقیقات بانک ملت گفت: سابقه حضور 
بانک ملت در جایزه تعالی سازمانی مربوط به سال 93 است 
و عالوه بر اینکه موفقیت ها را به اشتراك می گذاریم، اما در 
برنامه ریزی عملیاتی ستاد، نتوانستیم کار را پیش بریم، این 
در حالی است که ضعف ما این بود که استراتژی ستاد را در 
یک عملیات روزمره نمی توانستیم انجام دهیم؛ در حالیکه آن 
زمان موفقیت ما برنامه عملیاتی صف بود که هنوز هم برنامه 
است؛  سرآمد  بانکی  نظام  در  ملت،  بانک  در  عملیاتی صف 
بانک  بودجه  و  به روز می شود  به سرعت  برنامه  این  چراکه 
دوطرفه  نظام  و  شده  تبدیل  عملکردی  شاخص های  به  نیز 

هدفگذاری نیز پیاده سازی شده است.
افزود: مشاهدات میدانی نشان می دهد که همواره  وی 
داشته  وزینی  مستندات  که  داشتیم  بانک  در  استراتژی  یک 
شده  تهیه  سرآمد  و  خبره  افراد  از  بسیاری  سوی  از  هم  و 
بود، اما این فقط زینتی برای کتابخانه بوده و عموما عملیاتی 
نشده؛ پس این مشکل عمومی همه بانکها است که استراتژی 
نوشته می شود؛ ولی در پیاده سازی دچار مشکل می شود؛ اما 
اگر بخواهیم در رابطه با اتصال استراتژی و عملکرد با تعالی 
سازمانی تحلیلی داشته باشیم، باید به این نکته دقت کنیم که 
تعالی سازمانی داشته  بنیادین  بر روی 8 مفهوم  اگر مروری 
مطرح  گزاره هایی  قالب  در   EFQM مدل  در  که  باشیم 
می شود، زیرمجموعه این 8 مفهوم، گزاره هایی وجود دارد که 
نشان می دهد سازمان متعالی چه سازمانی است و برای هر 

ویژگی، یک گزاره دارد.
در  و  واقع گرایانه  اهداف  باید  کوشا،  سعیدی  گفته  به 
مقایسه با رقبا، خود سازمان و با قابلیت های سازمان تنظیم 
هدف  به  که  کرد  تنظیم  گونه ای  به  را  استراتژی  و  شود 
و  فقط  شکل  هر  به  را  استراتژی  اینکه  نه  برسیم،  مدنظر 
سازمانها  که  است  آن  بعدی  نکته  نماییم.  پیاده سازی  فقط 
را  مالی  نباید وجه  و  قرار دهند  مدنظر  را  بودن  متوازن  باید 
دیگر، موضوع  دوره  در یک  ولی  دوره حاصل کرد؛  در یک 
و  فرآیندها  به  استراتژی ها  باید  بلکه  شود؛  گرفته  نادیده 
پروژه ها ترجمه کرده و ترکیب معناداری با کارایی و اثربخشی 

را شکل دهیم.
سعیدی کوشا با بیان اینکه رویکرد بانک ملت این بود 
نهایی  به جمع بندی  بعد  و  دارد  نیاز  چیز  چه  ذینفع  هر  که 
باید  حاال  گفت:  رسیدیم،  بود،  ملت  بانک  تحول  سند  که 
باید  که  است  این  کار  اولین  کنیم.  عملیاتی  را  سند  این 
سند را تعبیر کنیم و هر یک از واژه ها را نیز تعریف نماییم. 
سنجه ها  عنوان  به  موضوع  این  برای  مختلفی  ابزارهای 
وجود دارد و الزم است که شاخص ها را در همه واحدهای 
باید  این است که  نکته  اما  قرار دهیم؛  توافق  ستادی مورد 
اوقات  گاهی  اینکه  ضمن  گیرد؛  صورت  الزم  اندازه گیری 
به  کند،  کار  اگر  هم  خوب  و  نمی شود  نوشته  خوب  فرآیند 
باید در چنین  مشتری خوب اطالع رسانی نشده است؛ پس 

ارتباط را در میان  این  شرایطی پروژه هایی تعریف کرد که 
کمیته های  ساختار  سازمانها، یک  در  سازد.  برقرار  سنجه ها 
نیز  راهبرد  عالی  شورای  اساس  این  بر  که  داریم  راهبرد 
بانک ملت تشکیل شده است که  در  نظر مدیرعامل  تحت 
را مشاهده کرده و  ارزیابی  نتایج  به صورت ماهانه، آخرین 

رصد می کند.
وی افزود: در بانک ملت تالش شده که ارزیابی عملکرد 
و  نباشد  واحدی  صورت  به  و  باشد  فرد  عملکرد  اساس  بر 
از  نباشد،  دخیل  آن  در  مدیر  شخصی  نظرات  اینکه  ضمن 
شاخص های عملکردی دقیق استفاده کنیم و حوزه های کاری 

ادارات مختلف را هم بسنجیم. 
تعریف  کنترل  و  عملکرد  ارزیابی  نوع  سه  افزود:  وی 
کرده ایم؛ به این معنا که پروژه های بهبود به این شکل است 
که در این پروژه ها منشور پروژه را به تائید مرکز تحقیقات 
بعد در سامانه  و  تائید می گیرند  ارشد  از مدیر  و  می رسانیم 
پروژه های  با  پروژه ها  این  تفاوت  می گیرد.  تائید   PMO
پروژه های  این  تصویب  مرجع  که  است  آن  استراتژیک 
استراتژیک کمیته مربوطه است. یک ارزیابی اولیه داریم که 
مرکز انجام می دهد و واحد متولی نیز پیشنهاد می دهد و یک 
پروژه  که  زمانی  از  که  داریم  پروژه  انجام  حین  ارزیابی هم 
شروع می شود، برای هرگام یک ارزیابی انجام می شود و ناظر 
مرکز نیز آن را کنترل و پیشرفت پروژه نیز بررسی می شود؛ 
پس نمی توان به انتهای پروژه رسید و مشاهده کرد که پروژه 
پروژه  زمان  از  اگر  است؛  نبوده  کامل  یا سندها  نشده  انجام 
تمدیدی جریمه کاهش  اما هر  تمدید کنند،  آنرا  باید  بگذرد 

پاداش دارد. 
وی افزود: در نهایت یک ارزیابی نهایی نیز وجود دارد 
که در مجمع صورت می گیرد؛ به این معنا که مطابق با قانون 
انجام  را  مدیره  هیات  عملکرد  ارزیابی  سهامداران  تجارت، 
می دهند، اینجا است که مرکز تحقیقات به عالوه ترکیبی از 
هیات رئیسه، ادارات کل را بررسی کرده و عملکرد هر یک 
از آنها را ارزیابی می کند؛ پس اگر یک کار، کار روزمره باشد، 

پروژه نیست.
سعیدی کوشا گفت: 260 پروژه نیز داشتیم که در این 
سامانه ارزیابی کرده ایم. در هر اداره یک دبیر داریم که همه 
که  دارد  وجود  هم  ناظر  یک  و  کرده  پیگیری  را  اداره  امور 
اولیه  فرم  در  که  پروژه ای  است.  بخش  آن  در  متخصص 
قرار گرفته و طبقه بندی شده و  ارزیابی  ارایه می شود، مورد 
متناسب با هر پروژه پاداش تعیین می شود؛ ضمن اینکه سنجه 
تمام  که  آید  می  کل  ادارات  تمام  کمک  به  نیز  عملکردی 
کارکردها نیز رصد می شود. همه این سنجه ها سامانه نیست 
و ارزیابی ها در برخی موارد پرسشنامه ای است که در یک بازه 
زمانی سه ماهه و شش ماهه نیز این موارد سنجش می شود. 
به هر حال افراد دیگری هم درگیر هستند که شاخص های 
ارزیابی خود را دارند که از طریق پاداش ها و جبران خدمات، 

برای آنها انگیزه ایجاد می شود.
در  حاضران  از  برخی  تخصصی  نشست  این  پایان  در 
جلسه سواالت خود را در رابطه با مدل ها و موارد ارائه شده از 

سوی اعضای پنل مطرح کردند.

اید اهداف واقع گرایانه 
و در مقایسه با رقبا، خود 
سازمان و با قابلیت های 
سازمان تنظیم شود و 
استراتژی را به گونه ای 
تنظیم کرد که به هدف 
مدنظر برسیم، نه اینکه 
استراتژی را به هر شکل 
فقط و فقط پیاده سازی 
نماییم.
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مركز تعالی سازمانی

حرکت به سوی دگردیسی دیجیتال

تحوالت ديجيتال روز به روز فضای بيشتری از زندگی های شخصی و کاری افراد را در 
برمی گيرد و هر چه زمان می گذرد پيوندهای آن با بخش های مختلف اقتصادی و شئونات 
اجتماعی زندگی افراد بيشتر می شود. واقعيت آن است که ديگر نمی توان مفاهيم مرتبط با 
نوآوری ها و تكنولوژی های حوزه فناوری اطالعات را ناديده گرفت و به عنوان يک مفهوم 
چه  مدرن،  به  سنتی  فضاهای  تغيير  و  پيشرفت ها  اين  اينكه  اما  کرد.  نگاه  آن  به  لوکس 
ارتباطی با مفهوم تعالی در سازمان ها پيدا کرده و چطور بايد فضاهای مربوط به پياده سازی 
استراتژی های تعالی سازمانی را اين تغييرات وفق داد، خود موضوعی است که بايد در معرض 
اظهارنظرهای خبرگان در اين عرصه گذاشت. برگزاری هم انديشی چشم انداز تعالی از صنايع 
مادر تا کسب و کارهای نوين با تمرکز بر صنعت فناوری اطالعات و تجارت الكترونيكی از 
سوی مرکز تعالی سازمانی خود گامی برای پاسخ دادن به سواالت و ابهامات نقش آفرينی 

تعالی سازمانی در فضای بنگاه هايی است که در راه ديجيتالی شدن پيش رفته اند. 

با  و  سازمانی  تعالی  مرکز  همت  به  هم اندیشی  این 
بار  تا  برگزار شد  این حوزه  به  از عالقمندان  حضور جمعی 
را  زمینه  علمی،  و  فضای صمیمی  یک  با شکل دهی  دیگر 
برای ارزیابی جایگاه تعالی سازمانی به خصوص در فضاهای 

نوین کسب و کار شکل دهد. 
دکتر سید علیرضا شجاعی، مدیر مرکز تعالی سازمانی 
در این نشست با بیان اینکه جایزه تعالی سازمانی و موضوع 
ارزیابی، دقیقا از منظری در هم اندیشی ها مورد بررسی قرار 
را  افرادی  و  ارزیاب ها  دیدگاه ذی نفعان شامل  که  می گیرد 
تعالی شرکت کرده و خود  الگوی جایزه  منتقل کند که در 

را به محک گذاشته اند. حال سوال این است که چرا تعالی، 
ارزیابی یا جایزه؟ چراکه این ها مواردی هستند که ذینفعان 

نکات خوبی را مطرح کرده اند.
وی افزود: بسیاری از افرادی که در فرایند جایزه تعالی 
سازمانی شرکت کرده اند، بر این باورند که مسیر تعالی، به 
روز  به  را  خود  مدیریتی  سیستم های  تا  کرده  کمک  آنها 
کرده و در عین حال، طراحی دقیقی در مسیر گام های تعالی 
داشته باشند؛ به این معنا که مدل های ارزیابی نیز به کمک 

آنها شتافته و فراتر از مدل بنگاهی، عمل کرده است. 
تعالی سازمانی در حوزه فضای  اینکه  بیان  با  شجاعی 
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و  اقتصاد  یاری  به  نیز  مقررات  و  قوانین  و  کار  و  کسب 
از  برخی  کرد:  خاطرنشان  است،  آمده  اقتصادی  بنگاه های 
که  باورند  این  بر  سازمانی  تعالی  جایزه  اجرای  ذی نفعان 
و  نقدها  به  دسترسی  برای  امکانی  ایجاد  سازمانی  تعالی 
نظرات بیرونی بوده و بنگاه ها را از روال های روزمره خارج و 
به دنیای جدیدی وارد کرده؛ یعنی رویکردهای جاری کنار 

گذاشته شده و نوگرایی حاکم شده است.
تعالی  اینکه  بیان  با  سازمانی  تعالی  مرکز  مدیرعامل 
محیط  اثرگذار  ریسک های  فعلی،  شرایط  در  سازمانی 
از  یکی  گفت:  می کند،  شناسایی  را  سازمان  پایداری  بر 
تمرکز  نقاط  شناسایی  ارزیاب ها،  روی  بر  اثرگذار  مدل های 
در  مشارکت کننده  شرکت های  که  است  تجربیات  انتقال  و 
حضور  که  می رساند  باور  این  بر  را  سازمانی  تعالی  مدل 
انتقال  برای  زمینه  آنها می تواند  در مجموعه های  ارزیاب ها 

تجربیات سایر بنگاهها به آنها را فراهم آورد. 
جایزه  ارزیابی  در  مشارکت کنندگان  اینکه  بیان  با  وی 
به  می تواند  جایزه  این  که  باورند  این  بر  سازمانی  تعالی 
عنوان یک تسریع کننده عمل کرده و فرآیند تعالی سازمانی 
بسیاری  زعم  به  فرآیند  این  داشت:  اظهار  بخشد،  بهبود  را 
از مشارکت کنندگان سبب شده تا فرهنگ تعالی در سازمان 
از  برخی  که  است  خاطر  همین  به  یابد؛  تسری  مدنظر 
بنگاه ها سال های متمادی در این فرایند شرکت می کنند و 
اکنون حتی اگر بخواهند به این مسیر ادامه ندهند، سازمان 
آنها  به  تعالی سازمانی  ارزیابی  از  برای خروج  را  اجازه  این 
زیرمجموعه های  از  یکی  در  هم  آن  نمونه  که  نمی دهد 

وزارت نفت مشهود است. 
جایزه  دوره  شانزده  برگزاری  اینکه:  بیان  به  شجاعی 
به  مدیریتی  نوین  نظام های  تا  شده  سبب  سازمانی  تعالی 
توانسته  سازمانی  تعالی  جایزه  گفت:  شوند،  پذیرفته  راحتی 
به لحاظ قانونی اجازه سازمان ملی بهره وری را کسب کند 
از  برخی  تا  هستیم  ارتباط  در  سازمان  این  با  همچنان  و 
دیگر،  برخی  روی  بر  و  داده  توسعه  را  جایزه  فرآیندهای 

ویرایش هایی را صورت دهیم.
و  اشاره  سازمانی  تعالی  جایزه  مستندسازی  به  وی 
تصریح کرد: امیدواریم مستندسازی و مدیریت دانش را در 
خصوص  به  باشیم؛  داشته  سازمانی  تعالی  جایزه  با  رابطه 
اینکه امسال ارزیاب های تازه نفس زیادی به جمع ما اضافه 
رسید؛  خواهد  ششم  چاپ  به  تعالی  الگوی  کتاب  و  شده 
ضمن اینکه آموزش مجازی نیز آغاز شده و جلسات کمیته 
علمی نیز مرتب برگزار می شود. به هر حال، فرهنگ تعالی 
که  هستند  سازمانی  تعالی  زیرساخت  صنعتی،  فرهنگ  و 

همایش هایی نیز در این رابطه کلید خورده است. 
کرد:  خاطرنشان  سازمانی  تعالی  مرکز  مدیرعامل 
سازمانی  تعالی  الگوی  که  دهیم  پاسخ  سوال  این  به  باید 
است  حالی  در  این  آمد؛  خواهد  کار  به  سازمان  کجای  در 
یا  مالی  شاخص های  در  وضوح  به  مدل ها  از  برخی  که 
تا  شده  پیشنهاد  اساس  این  بر  که  می شود  دیده  بازاریابی 
حوزه  در  بهبود  نیز  و  عملکرد  ارزیابی  های  شاخص  روی 
جلسه ای  رابطه،  این  در  که  شود  تمرکز  تحول  و  نوسازی 
تحول اداری«  و  نوسازی  و  مدیران کل»ارزیابی عملکرد   با 
دولتی  مدیریت  مرکز  با  تعاملی  و  شده  برگزار  دستگاه ها 

صورت گرفته است.
نگاه  از  متعالی  سازمان  که  است  باور  این  بر  شجاعی 
مشتری به این خواهد رسید که باالترین کیفیت با کمترین 
زمان  کمترین  در  نیز  خدمات  ارایه  و  شده  عرضه  قیمت 
مشتریان  که  است  نگاهی  این  و  گیرد  صورت  ممکن 
سازمان های متعالی آن را می شناسند؛ اما نکته حائز اهمیت 
کم کم  دیجیتال،  حوزه  گسترش  به  توجه  با  که  است  آن 
و  هستیم  دیجیتال  استراتژی  و  دیجتال  رهبری  متنظر 
است؛  داده  انجام  را  کارهایی  حوزه  این  در  نیز   EFQM
دانش بنیان  شرکت های  برای  نیز  برنامه هایی  اینکه  ضمن 
جلساتی  نیز  فناوری  و  علمی  معاونت  با  و  کرده  طراحی 
حوزه  اینکه  به  توجه  با  حال  هر  به  اما  است؛  شده  برگزار 
سوال  اما  کرد؛  توجه  آن  به  باید  یافته،  گسترش  دیجیتال 

سازمان متعالی از نگاه 
مشتری به این خواهد 
رسید که باالترین کیفیت 
با کمترین قیمت عرضه 
شده و ارایه خدمات 
نیز در کمترین زمان 
ممکن صورت گیرد و این 
نگاهی است که مشتریان 
سازمان های متعالی آن 
را می شناسند.

برگزاری شانزده دوره 
جایزه تعالی سازمانی 
سبب شده تا نظام های 
نوین مدیریتی به راحتی 
پذیرفته شوند
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تعالی  مدل  در  اطالعات  فناوری  »آیا  که  است  آن  مطرح 
اثرگذار است و آیا سازمان های متعالی تر، فناوری اطالعات 

را گسترده تر استفاده کرده اند«. 

بر  که  شرکت هايی  سر  بر  دولت  حمايتی  چتر 
مبنای تحول ديجيتال پيش می روند

در ادامه، مهندس علیرضا اسماعیلی، مدیرکل معماری 
ارتباطات  شرکت  ارتباطی  سامانه های  مدیریت  و  سازمانی 
تسهیل گری  سازمان ها،  وجودی  فلسفه  گفت:  زیرساخت 
امور مردم و مشتریان است که در گذر زمان نقش   اجرای 
آن بزرگ تر شده و بوروکراسی منفی اداری نیز بر آن حاکم 
شده است؛ اما آنچه که در دنیا شکل گرفته، مجموعه ای از 
بازسازی،  آزادسازی،کوچک سازی،  »سازی «ها است که در 
سال های  در  و   گرفته  شکل  سیستم سازی  و  چابک سازی 
البته  هنوز  که  شده  اضافه  آن  به  نیز  مکانیزه سازی  اخیر، 
جواب مناسبی نداده؛ اما اگر همه این امور در سازمان ها به 
خوبی ایجاد شود، افزایش کیفیت را به دنبال خواهد داشت. 
وی افزود: امروز در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، 
نوع  یک  که  می کشیم  یدك  را  دیجیتال  تحول  کلیدواژه 
تغییر نگرش اساسی یا دگردیسی از نوع نوآوری است؛ اگر 
این مفهوم و انقالب در این عرصه درك نشود و پیام انقالب 
را دریافت نکنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ در این میان 
باید به آمارهای دنیا نیز توجه کرد؛ به این معنا که سهمی 

در  دنیا  اقتصاد  از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بخش  که 
سال 2020 دارد، به 5 هزار میلیون یورو خواهد رسید که 60 
درصد آن در حوزه مخابرات و 40 درصد در بازار IT است؛ 
این  دنیا،  برتر  شرکت  ده  جمع  در  که  است  حالی  در  این 
حوزه  در  که  و شرکت هایی  هستند  در صدر  نوع شرکت ها 
نرم افزاری فعال هستند، رشد باالتری نسبت به شرکت های 
رشدیافته در حوزه سخت افزاری دارند و این فرصت خوبی 

برای ایران است که عقب ماندگی خود را جبران کند. 
ایران 10درصد  اگر قرار است  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
سهم جهانی را داشته باشد، باید 35 تا 50 میلیون یورو سهم 
IT داشته باشیم که االن این رقم، 40هزار یورو  در حوزه 

است که حاصل درآمد اپراتورها است.
وی تصریح کرد: باید بخش های تولید محتوا نیز فعال 
چشمگیری  رشد  خدمات  بخش  اینکه  خصوص  به  شوند؛ 
شود،  محقق  بخش  آن  برای  اشتغال  اینکه  برای  و  دارد 
این  تاثیر شدید خواهد داشت.  بکارگیری فناوری اطالعات 
ایجاد  را  تغییر بزرگ  بتوانیم  اینکه  برای  در حالی است که 
کرده و به تحول دیجیتال برسیم، نوآوری رکن اصلی است 

که در کنار کیفیت، به خوبی می تواند اثرگذار باشد. 
وی افزود: برای موفقیت پایدار، عواملی وجود دارد که 
در  دوراندیش  و  آگاه  رهبری  و  شده  گرفته  تعالی  مدل  از 
به  ذی نفعان  با  باید  که  نحوی  به  است؛  اهمیت  حائز  آن، 
خوبی  به  را  رهبری  و  تعالی  مدل  و  بوده  ارتباط  در  خوبی 

اگر بخواهیم الگوی 
تعالی سازمانی را 

دیجیتال کنیم، باید تعابیر 
آن هم دیجیتال شده 

و مشخص شود تک تک 
زیرمعیارها در فضای 
دیجیتال چه معنایی 

می یابند.
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اجرایی سازیم
فعلی  و  آتی  نیازهای  بتوانیم  باید  اینکه  بیان  با  وی 
مشتریان را هدف قرار دهیم، گفت: به دستور وزیر ارتباطات 
تدوین  را  واحدی  الگوی  که  کرده ایم  حرکت  سمتی  به 
سنجش  که  هستند  این  به  مکلف  هم  شرکت ها  و  کرده 
تسهیلی  است  قرار  اگر  و  داده  را صورت  مشتریان  ارزیابی 
بود  خواهد  شرکت هایی  برای  گیرد،  شکل  دولت  سوی  از 
انجام  را  موثری  اقدامات  دیجیتال  تحول  راستای  در  که 
که  برسیم  جامعی  چارچوب  و  مدل  به  باید  پس  دهند؛ 
باید نظام  بنابراین  باشد.  برای همه شرکت ها  قابل پذیرش 
قابل  آن  نتیجه  که  کنیم  تدوین  اطمینانی  قابل  و  یکپارچه 
نماییم؛  ارزش  خلق  جامعه  برای  و  باشد  واقع بینانه  و  قبول 
به نحوی که در این مدل ممکن است به این نتیجه برسیم 
که بسیاری از شرکت های دولتی در حوزه ICT باید واگذار 
و  محتوا  حوزه  در  نیز  خصوصی  شرکت های  سایر  و  شوند 
راستای  در  و  شناخته  درستی  به  را  خود  نقش  افزار  سخت 

تحول دیجیتال گام بردارند. 

بايد تعابير الگوی سازمانی نيز ديجيتالی شوند
دکتر مهدی اسماعیل رخ، معاون طرح و برنامه شرکت 
بیان  با  نشست  این  در  فردا  ارتباط  الکترونیک  تجارت 
بخش هایی  و  چابک  سازمان های  در  بخواهیم  اگر  اینکه 
باید  پیاده سازی کنیم  را  تعالی سازمانی  نوآورتر هستند،  که 

نکاتی را رعایت کنیم.
وی گفت: کسب و کارهای سنتی در کشور در حال از 
بین رفتن و جایگزینی با کسب و کارهای نوین هستند؛ این 
در حالی است که طی سال های گذشته، وضعیت شرکت ها 
سطح  محور  دو  که  است  آن  نشانگر  مختلف  صنایع  در 

و  کرده  کسب  سازمانی  تعالی  در  سازمان ها  که  امتیازی 
میزان رشد امتیازات آنها نسبت به سال قبل، مورد سنجش 
نداریم  صنایعی  متاسفانه  اساس،  این  بر  که  می گیرد  قرار 
که امتیاز باالیی در تعالی سازمانی داشته باشند و هر سال 
در صنایع  برتر  گروه  اما  کنند؛  تجربه  را هم  امتیاز  افزایش 
در دسته ای قرار می گیرند که امتیاز باالیی دارند، ولی رشد 
از  فوالد  صنایع  و  بانک  حوزه  که  نیست  باال  آنها  امتیاز 
سال های  در  امتیاز  افزایش  عموما  اما  هستند؛  دسته  آن 

حضورشان در تعالی سازمانی نداشته اند.
گوشزد  را  موضوع  دو  نتیجه،  این  افزود:  اسماعیل رخ 
با  هماهنگ  ما  سازمانی  تعالی  مدل  یا  اینکه  اول  می کند، 
اینکه شرکت ها و  یا  سازمان های چابک و متعالی نیست و 
رقابت و در  نکرده اند که در عرصه  ما تالشی  سازمان های 
داشته  سازمانی  تعالی  و  چابکی  سازمان ها،  سایر  با  مقایسه 

باشند. 
به گفته وی، در الگوهای تعالی سازمانی فرض بر این 
است که سازمان متعالی وجود دارد؛ ولی در واقعیت عمال با 
مدیریتی  الگوهای  مواجه می شویم؛پس  دیگری  موضوعات 
را در 4محور می توان طبقه بندی کرد و در این چارچوب ما 
با سازمان هایی طرف هستیم که می توانند هم شکل باشند و 
آنها را مقایسه کرد؛ این در حالی است که در سازمان های 
چابک و نوآور، الگوی سازمان های سنتی وجود نداشته و لذا 
آنها،  اساس  بر  باید  که  است  موجود  تفسیری  پارادایم های 

سازمان را ارزیابی کنیم. 
فردا،  ارتباط  در  ما  دغدغه های  از  یکی  افزود:  وی 
در  آنها  بازنگری  و  تعریف شده  کلیدی  شاخص های  رصد 
بازه های شش ماهه است که دقیق مشخص می کنیم دنبال 
تعالی  در  که  راداری  چرخه  در  و  هستیم  دستاوردهایی  چه 

اگر قرار است تسهیلی از 
سوی دولت شکل گیرد، 
برای شرکت هایی خواهد 
بود که در راستای تحول 
دیجیتال اقدامات موثری 
را انجام دهند
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هم  جهت ساز  ارکان  به  نیاز  هستیم؛  آشنا  آنها  با  سازمانی 
اگر  اما  برای ما یک معضل است؛  پراکندگی  اگرچه  داریم؛ 
بخواهیم الگوی تعالی سازمانی را دیجیتال کنیم، باید تعابیر 
زیرمعیارها  و مشخص شود تک تک  دیجیتال شده  آن هم 

در فضای دیجیتال چه معنایی می یابند.

ديجيتالی سازی فراتر از حوزه تكنولوژی است
دکتر رضا سمیع زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 
دگردیسی  حوزه  در  مطالبی  ارائه  با  هم اندیشی  این  در  نیز 
کار  و  کسب  حوزه  در  عمیقی  تحوالت  گفت:  دیجیتال، 
اتفاقی می افتد؛ به این معنا که بر مبنای یکسری فرآیندها، 
مدل کسب و کار تغییر می یابند و این در حالی است که ما 
اغلب در حوزه های ملی، در بخش مدل کسب و کار دارای 
ضعف اساسی بوده و در دانشگاه ها نیز تدریس نمی شود؛ به 
را  استراتژی  که  است  آن  ایرادات  از  یکی  اینکه  خصوص 
در حالیکه مدل های  ترکیب می کنیم؛  کار  و  با مدل کسب 

کسب و کار متفاوت هستند.
از  دیجیتالی سازی  موضوع  اصوال  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  بانک های  تمامی  گفت:  است،  فراتر  تکنولوژی  حوزه 
در حال کوچک سازی هستند؛ اما این هنر نبود و یک ضرورت 
باید  دیجیتال  حرکت  موضوع،  این  در  که  نحوی  به  است؛ 
مدل های کسب و کار را تغییر دهد؛ این در شرایطی است که 
در مدل های کسب و کار، شبکه های اجتماعی نقش اساسی 
دارند و حتی یکی از کاندیداهای وجود بانک، ایجاد شعب در 
اینستاگرام و فیس بوك است؛ در حالی که ما فکر می کنیم که 
اگر یک درگاه بگذاریم و مردم در آن کارت به کارت کنند، 

بانکداری دیجیتال خواهیم داشت.
سمت  به  حالی  در  ایران  اینکه  بیان  با  سمیع زاده 
کالن داده حرکت کرده که این مفهوم در دنیا قدیمی شده 
می آیند،  پنج  نسل  اپراتورهای  که  وقتی  از  گفت:  است، 
موضوع محاسبات نیز تغییر کرده ولی ما هنوز داریم درگیر 
بانک داده هستیم؛ پس باید به این سوال پاسخ دهیم که در 
حوزه زیرساخت ها، اگر وارد فضای دیجیتال شویم، جایگاه 
شبکه های اجتماعی کجاست، ضمن اینکه ما اکنون بر روی 
مفهوم داده کاوی کار کرده  و آن را جا انداخته ایم، در حالیکه 

این مفهوم برای دنیای ماقبل دیجیتال است.
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: حتی در 
بانک ها مفهوم بانکداری دیجیتال را اشتباه پیاده سازی می کنیم، 
مفهوم دیجیتال در بانکداری اینجا رخ می دهد که مشتری باید 
بتواند سرویسی را می خواهد، طلب کرده و بانک آن را تعبیه 
نرخ  با چه  وامی،  بگوید چه  باید  به نحوی که مشتری  کند؛ 
بهره و با چه قدرت پرداختی می تواند دریافت کند؛ پس باید 
اکوسیستم را برای دیجیتالی کردن فراهم کرد؛ چراکه نمی شود 
بانکداری الکترونیکی داشته باشیم؛ ولی در شبکه های اجتماعی 

حاضر نباشیم. اینها جزو موارد کلیدی است. 
و  می شود  کار  چین  بالك  جدید  نسل  دانشگاه  در 
می رود  پیش  هم  با  پروژه ها  و  جستجوها  و  درس ها  تمام 
خوانیدم  درس  غیردیجیتال  فضای  در  که  ما  برعکس  و 
ارتباط مستقیمی با هم نداشت ولی بات ها در این سیستم ها 

می آیند و کار را پیش می برند.

از تعالی سازمانی، ارزش خلق کرديم
فوالد  شرکت  نماینده  هرندی،  ناظمی  محمد  دکتر 
مبارکه نیز در این هم اندیشی به بیان تاریخچه ای از شرکت 
سازمانی  تعالی  جایزه  در  آن  حضور  روند  و  مبارکه  فوالد 
در  طوالنی  زمانی  دوره  در  شرکت  این  گفت:  و  پرداخت 
پایدار  دارند،  انتظار  آن  از  ذی نفعان  که  ارزش هایی  تمام 
بوده است و جایگاه باالیی را در عرصه تولید کشور به خود 
اختصاص داده، به این معنا که 50 درصد تولید فوالد کشور، 
زنجیره  آفریقا،  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  تولید  درصد   20
و  تامین کننده  4 هزار شرکت  تا   3 بزرگی حدود  به  ارزشی 
3 تا 4 هزار شرکت مشتری مختص این شرکت است و در 
B2B  را شکل داده که تبدیل به  واقع یک کسب و کار 
باالدست  در  که  است  شده  شرکت هایی  از  زنجیره ای  یک 
و پایین دست کمک می کنند، ماموریت اصلی شرکت شکل 

بگیرد و یک هلدینگ صنایع معدنی را شکل دهد. 
وی افزود: ما تنها واحد صنعتی در حوزه فوالد هستیم 
که همه زنجیره را از معدن تا ورق فوالدی در اختیار داشته 
و دستاوردهای مالی و غیرمالی بسیاری کسب کرده؛ ضمن 
اینکه نقش این واحد صنعتی در اشتغالزایی به نحوی است 
قرار  اجتماعی  شبکه های  بر  مبتنی  کاری  و  کسب  در  که 

گرفته و در آن بسترها مخاطب دارد. 
در  سازمانی  تعالی  محل  از  ما  گفت:  هرندی  ناظمی 
بنابراین  و  کرده ایم  خلق  ارزش  ساله،   15 دوره  یک  طول 
کمک  ما  کار  و  کسب  پایداری  به  می تواند  سازمانی  تعالی 
را  خود  رتبه  افزایش  و  تولید  مسیر  ما  اینکه  ضمن  کند؛ 
است  حالی  در  این  کرده ایم؛  حفظ  نوسانات  همه  علیرغم 
به صورت  سازمانی  تعالی  جایزه  در   93 تا   82 سال  از  که 
مرتب حضور داشته و با امتیاز 682، شرکت سرآمد در سال 
93 شده ایم؛ ضمن اینکه وارد ارزیابی مدل در محدوده اروپا 
شدیم و سال گذشته با امتیاز 602 در EFQM اروپا، نشان 
شرایط  به  توجه  با  مجدد  امسال  اما  کردیم؛  کسب  زرین 
و  کرده  شرکت  کشور  سازمانی  تعالی  جایزه  در  تحریمی، 
حتی در سال هایی که در ارزیابی جایزه نبوده ایم، 6 شرکت 

تابعه ما وارد این فرآیند شده بودند. 
که  است  آن   EFQM اصلی  هدف  اگر  افزود:  وی 
را  خود  ذی نفعان  انتظارات  تا  بدهد  چارچوبی  سازمان ها  به 
برآورده کنند؛ ما هم این مفهوم را در قالب ساختار و منطق 
را  نفعان  ذی  انتظارات  تا  کردیم  دنبال  دارد،  که  ارزیابی 

شناسایی کرده و موفق شویم. 
دانش  مدیریت  ما  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ناظمی 
سازماندهی  طوری  را  مدیریت  ما  بلکه  نداریم؛  سازمان  در 
کرده ایم که بتواند به شکلی عمل کند که دانش در سازمان، 
ارزش خلق کرده و ارزش های دانش بنیان خلق شود که این 
در سازمان ها بسته به کسب و کار، نتیجه متفاوتی دارد؛ اما 
که  دارد  محوری  شایستگی  یک  سازمانی  هر  حال  هر  به 
انتظارات آن برای تحقق خواسته های ذی نفعان، بر مبنای 

آن حرکت می کند.

باید به این سوال پاسخ 
دهیم که در حوزه 

زیرساخت ها، اگر وارد 
فضای دیجیتال شویم، 

جایگاه شبکه های 
اجتماعی کجاست
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مركز تعالی سازمانی

چرا کسب وکارها شکست مي خورند؟

در اين ميزگرد دکتر مهرداد مظفری، معاون سابق  برنامه ريزی و سرمايه انسانی بانک صادرات، 
و  دانشگاه  مدرس  کنعانی،  مهدی  دکتر  همراه  به  شرکت ها  شكست  علل  محقق  دانشگاه،  مدرس 
قائم مقام پيشين صندوق R&D صنايع و معادن و  فريدون شيرين کام، پژوهشگر علوم سياسی 
و اقتصادی، نويسنده کتاب پيشگامان رشد، موقعيت تجار و صاحبان صنايع )5 جلد( به بررسي داليل 

شكست کسب وکارها پرداخت.
دکتر مظفری: من در  کسب و کار شخصي ورشكست شدم و شكست مالي را تجربه کردم. لذا 
بررسي داليل شكست کسب و کارم برايم مهم شد. مطالعه و تحقيق اين داليل را در قالب موضوع 
پايان نامه ارشد و دکتراي پيگيری کردم و کتاب هايي را در اين زمينه مانند "باختن با مهره سفيد"  
انتشارات نشر بازرگانی و "هنر يک استراتژيست،  10 اصل اساسی برای راهبری شرکت خود به سوی 
موفقيت" در سازمان مديريت صنعتی ،تهيه و تدوين کردم و به بررسی داليل شكست شرکت های 
ايرانی و خارجی پرداختم که در سايت ronu.ir می توانيد مالحظه کنيد. در ابتدا نظرات آقاي  فريدون 

شيرين کام در مورد  شكست کسب وکارها در ايران به طور تاريخي جويا می شويم؟

شيرين کام: مواجهه من با صنعت با این دغدغه بود 
که چرا در ایران وقتي از آدم هاي مؤثر صحبت مي کنیم نظر 
همه به سمت سیاست مداران، پادشاهان، روحانیت و ادیبان 
مي رود؟ مسئله دیگر موقعیتي بود که ما در 500 ساله تاریخ 
بعد از رنسانس داشتیم و ما در تاریخ، از لحاظ صنعتي عمدتًا 
دنباله رو بوده ایم و این مسئله عقب ماندگي، مسئله من بود. 
از اینجا بود که مسئله تاریخ معاصر، از جمله از آغاز قرن 19 
و شکست ایران از روسیه، برایم اولویت پیدا کرد. در پي آن 
بودم که بدانم در ایران چه چیزي رخ داده است و چرا آن 
گذار و آن ر ؤیایي که در ذهن همه ایراني ها است رخ نمي 

دهد. از این طریق بود که با مسئله صنعت مواجه شدم. 
امین الضرب  بود.  امین الضرب  مورد  در  مطالعاتم  اولین 
کارخانه  و  آهن  راه  بعد،  به  میالدي   1870 سال  از  تقریبا 
آن  در  کرد.  راه اندازي  را  بلورسازي  کارخانه  چند  و  ابریشم 
بلد نبود. در واقع،  اولیه تکنسیني را نیز  زمان، کسي اصول 
دانش ما در حدود همان مدرسه دارالفنون بود. مثاًل اگر کسي 
موقع  آن  در  که  نکنید  فکر  بیاورد،  ماشین آالت  مي خواست 
مثاًل 50 مترجم وجود داشته که بتواند به  فعالین اقتصادی در 
حوزه تجاری و صنعتی کمک کنند. در واقع، اکثر حلقه های 
مواجه  محدودیت  با  و...  مالی  انسانی،  نیروی  فنی،  دانش 
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بشوم  محدودیت هایي  وارد  مي خواهم  اینجا  از  است.  بوده 
کند  راه اندازي  را  بنگاه  یک  مي خواهد  که  کنشگري  بر  که 
این  و  شویم  تاریخي  محدودیت هاي  وارد  اگر  است.  حاکم 
براي  کنیم،  بررسي  ساله   150 فرایند  در  را  محدودیت ها 
همه کنشگرها در دوره هاي مختلف تاریخي محدودیت هایي 
یعني  است،  متفاوت  هم  با  کاماًل  که  است  داشته  وجود 
دوره هاي  محدودیت هاي  لزومًا  دوره  هر  محدودیت هاي 

دیگر نیست.
اگرچه امروز در زیرساخت هاي کشور کمبودهایي وجود 
نداشت،  وجود  اصاًل  زیرساخت ها  این  قاجار  دوره  در  دارد، 
اتریشي  و  فرانسوي  کنشگر  زمان،  آن  در  که  صورتي  در 
هم  عثماني  دوره  ظرفیت هاي  حتي  بودند.  برخوردار  آن  از 
باري  اولین  مثال،  براي  بود.  باالتر  ما  از  سرمایه  لحاظ  از 
که تصمیم گرفته شد تا دانشجوها را به فرانسه یا انگلیس 
بفرستیم، پیشنهاد اول مصر بود، یعني حتي این تصور وجود 
داشت که ظرفیت در مصر بیشتر از ما بوده است. بنابراین، 
باید  و  بررسي شود  تفکیک  به  باید  دوره  هر  محدویت هاي 
بدانیم که امروز محدودیت ما خاص دوره ماست. براي مثال، 
قرار  مبنا  اول  پهلوی  تا  را  قاجار  دوره  بخواهیم  مثاًل  اگر 
دهیم، یکي از مشکالت بنیادي ما حضور زیاد خارجي ها در 
تمام فرایندها بود که نظام تصمیم گیري را محدود مي کرد و 
دیگري نظام تعرفه است که بر نظام استخدام بیروني نیروي 

انساني متخصص تأثیر مي گذاشت.
اینها دالیل کلي است. براي دالیل جزئي، باید مطالعات 
دوره به دوره صورت گیرد. دالیل کلي ما فقدان هماهنگي، 
نهاد  یعني  اجتماعي ماست؛  انسجام در سازمان هاي  و  نظم 
حقوقي، نهاد اقتصادي و نهاد سیاست. این سه رکن اصلي، 
نداشته اند.  هماهنگي  دانش  تولید  نظام  با  تاریخي  به طور 
زمان هایي که این انسجام وجود داشته است، کارهاي خوبي 
به  مي توان  جمله  آن  از  که  است  گرفته  صورت  کشور  در 

اواسط دهه 1310 اشاره کرد.
اما واقعیت این است که حتي در بهترین دوران تاریخي 
صنعتي مان، این سیستم ها نبوده اند که کار نمي کردند، بلکه 
سیستم  نبود  داشتند.  مؤثري  نقش  که  بودند  اشخاص  خود 
بتوانند  افرادي در درون قدرت هم  باعث مي شده است که 
مداخله کنند و پیشرفت و توسعه کشور را مختل کنند. تاریخ 
فرماسیون  این سلطه هاي شخصي  که  نشان مي دهد  ایران 
اجتماعي را عقب مي انداخت و نمي گذاشت نهاد بورس، نهاد 

نباید  البته  بکند.  را  کار خودش  بانک  نهاد  و  بازرگاني  اتاق 
همه تقصیرها را به گردن ضعف نهادسازي اجتماعي انداخت، 
علل  از  یکي  نیز  ما  کنشگران  ناتواني  و  ظرفیت  عدم  بلکه 
باید به ضعف  نهاد  این بخش،  پایان  بوده است. در  ناکامي 
کرد،  اشاره  حرفه اي  مستقل  نهاد  یک  به عنوان  دانشگاهي 
زیرا مداخله از بیرون، به طور تاریخي این نهاد را از کارکرد 

واقعي اش دور کرده است. 
انجام  تحقيقی  کنعاني  دکتر  آقاي  مظفري: 
داده اند که علت هاي شكست  کسب وکارهاي کوچک 
در کشور را بررسي کرده اند. از ايشان مي خواهم که 

به نتايج اين تحقيق اشاره کنند.
شکست  خصوص  در  گذشته،  سال  سه  در  کنعاني: 
کسب وکارهاي کوچک تحقیقي انجام دادیم و به هفت علت 

رسیدیم:
کسب وکارهاي  شکست  باعث  که  علت  اصلي ترین 
است.  فروش  در  ناکامي  مي شود  ایران  در  کوچک 
کسب وکارهاي کوچک وقتي مي خواهند برنامه ریزي فروش 
داشته باشند، این برنامه ریزي خیلي خوش بینانه است و خیلي 
از عوامل دیده نمي شود و بازار هدف به درستي طراحي نشده 

است. 
که  قدرتمندتري  رقباي  رقباست؛  دامپینگ  دوم،  عامل 
سایز متوسط یا بزرگ دارند و مي توانند رقباي کوچک را از 

صحنه حذف کنند. 
کسب وکارهاي  است.  مالي  تأمین  چالش  سوم  عامل 
کوچک اغلب فاز اول را با سرمایه خودشان شروع مي کنند 
و در فاز دوم و سوم انتظار جذب سرمایه بیروني را دارند که 

گاهي این اتفاق نمي افتد و در نتیجه شکست مي خورند. 
شکست  در  سهم  درصد   15 باالي  اول  عامل  سه 
از چالش چهارم به بعد،  اما  کسب وکارهاي کوچک داشتند، 

این سهم به زیر 15 درصد مي آید.
از  بسیاري  است.  درون تیمي  چالش  چهارم  چالش   
و  مي کنند  گیر  کارآفریني  قله  در  کوچک  کسب وکارهاي 
مشکل  به  دارد  تیم  تشکیل  به  نیاز  که  تأسیس  مرحله  در 
برمي خورند. تقریبًا 80 درصد شرکت هایي که در ایران ثبت 
مي شوند در سال اول یا اعالم عدم فعالیت مي کنند یا اعالم 
انحالل.  92 درصد شرکت هایي که در ایران ثبت مي شوند 
عدم  اعالم  یا  مي کنند  انحالل  اعالم  یا  اول  سال  سه  در 
فعالیت  عدم  اعالم  که  شرکت هایي  از  بعضي  البته  فعالیت. 
فعالیتشان  درصد  اما  هستند  فعالیت  حال  در  واقعًا  مي کنند 

قابل توجه نیست. 
چالش پنجم، چالش خود کارآفرین است. خود شخص 
کارآفرین ممکن است به هر دلیلي نخواهد کسب وکارش را 
است  کوچک  شرکتي  وقتي  مي گوید  مینتزبرگ  دهد.  ادامه 
عماًل استراتژي، چشم انداز شخص بنیانگذار است، پس وقتي 
باشد،  نداشته  کسب وکارش  ادامه  به  تمایلي  دیگر  بنیانگذار 

آن کسب وکار شکست مي خورد.
چالش ششم، چالش مدل ورود به بازار و موانع آن در 
ایران است. براي مثال،  مهندس جاوید هاشمي کسي است 
که اولین فست فود در خودرو را در شهرك غرب حدود 15 یا 

واقعیت این است که 
حتي در بهترین دوران 

تاریخي صنعتي مان، این 
سیستم ها نبوده اند که 
کار نمي کردند، بلکه 

خود اشخاص بودند که 
نقش مؤثري داشتند.

اصلي ترین علت که باعث 
شکست کسب وکارهاي 

کوچک در ایران مي شود 
ناکامي در فروش است. 
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16 سال پیش راه انداخت؛ فست فودي که در همان ماشین 
زیرا در آن  به شدت دچار مشکل شد  او  تحویل مي گرفتیم. 
البته  مي دانستند.  غربي  فرهنگ  نماد  را  کاري  چنین  زمان 
مشاوراني به او گفته بودند که این کار را در آمل راه بیندازد، 
زیرا آنجا فضاي کسب وکار مهیاتر است اما نپذیرفته بود. به 
شدند.  او  کسب وکار  شکست  باعث  بیروني  موانع  حال،   هر 
بعدها خود او اقرار کرد که اگر در آمل این کار را مي کردم، 
یک سال بعد مي توانستم شعبه پنجاهم را در شهرك غرب 
بزنم. پس این یک مدل اشتباه یا مکان یابي اشتباهي بوده 

است. 
جایگزین  یا  احتیاطی  سرمایه  چالش  هفتم،  چالش 
یا  بپذیریم  بخواهیم  است.  ضروری  مواقع  برای  کارآفریني 
نپذیریم شرکت هاي کوچک اکثراً شرکت هاي شخص محور 
است  سرمایه اي  اصلي شان  تکیه  و  هستند  خانواده محور  با 
که  زمین  یا  خانه  مثل یک  دارند،  مواقع ضروری  برای  که 
مي کنند.  تزریق  کسب وکارشان  به  را  پول  آن،  فروختن  با 
در بسیاري از موارد، این کارآفرینان در شناخت کسب وکار و 
طراحي مدل آن اشتباه نمي کنند، اما سرمایه شان براي ادامه 

کسب وکار کافي نیست و شکست مي خورند. 
البته باید چالش هشتمي را هم به این جمع اضافه کنیم 
که این روزها بسیاري از کسب وکارهاي کوچک را با خطر 
شکست روبه رو کرده است. از سال گذشته جهش نرخ ارز به 
بزرگ ترین چالش براي کسب وکارهاي کوچک تبدیل شده 
است. با جهش ارزي، اتفاقي که براي بعضي  کسب وکارهاي 
کوچک افتاد این بود که آن هایي که دارایي داشتند توانستند 
رشد خوبي را داشته باشند؛ بدون اینکه این رشد به فعالیت 
در  و  داشتند  پول  که  آن هایي  اما  باشد.  مربوط  شرکتشان 
حال شروع بودند بازنده شدند، زیرا همه معادالتشان به هم 

ریخت. 
مظفري: اگر در مورد شکست کسب و کارها بخواهیم 
دقیق باشیم واقعیت این است که شکست کسب وکارها بین 
شکست  فقط  معمواًل  ما  و  شده  محاصر  دیگر  شکست  دو 
و  )کشورها(  ملت ها  شکست  مي بینیم:  را  کسب وکارها 
علل  بررسي  پیش نیاز  به عنوان  پس  انسان ها.  شکست 
بدهیم:  پاسخ  این دو پرسش  به  باید  شکست کسب وکارها، 
چرا شرکتها شکست   .2 ملت ها شکست مي خورند؟  چرا   .1

میخورند؟  3.چرا انسان ها شکست مي خورند؟ 
واقعیت این است که ابتدا شکست انسان ها اتفاق مي افتد 

سپس شکست شرکت ها. طبق آمار، نرخ ماندگاري در شغل 
10 سال است و این در حال کاهش است. و سویی دیگر در 
خارج از ایران، برندها و شرکتهایی وجود دارند که تاکنون 10 
لوگو و آرم تغییر داده اند و شرکت عمر کرده است، اما شرکت 
توسعه صنایع بهشهر ، عمرش به بیشتر از یک طراحی آرم  
هایمان شکست  که شرکت  دالیلي  از  است.  نکشیده  طول 
مي خورند این است که انسان هاي موفق کم  پرورش داده ایم 
و آموزش مناسب و متناسب کم داشته ایم. در مورد علت هاي 
شکست  ملت ها  "چرا  کتاب  به  مي توانیم  ملت ها،  شکست 
در  نوگالس  شهر  حکایت  کتاب  کنیم.  مراجعه  مي خورند؟" 
آمریکا را تعریف مي کندکه بخشي از آن در مکزیک و بخش 
دیگرش در آمریکاست. بخشي که در آمریکاست نرخ رشد 
جمعیت ، نرخ بهداشت ، نرخ امید به زندگي ، نرخ کسب وکار 
و نرخ سرمایه گذاري باالیي دارد. اما بخشي که در مکزیک 
است همه نرخ ها پایین است. این کتاب علت آن را نهادهاي 
فراگیر و نهادهاي بهره کش مي داند. مي گوید نهاد بهره کش 
فرصت هاي  دارند،  وجود  مکزیک  در  سیاسی  و  اقتصادي 
تخصیص  افراد  به  مناسب  فرهنگی  و  سیاسی  و  اقتصادي 
نمی یابد. مثاًل فردي که در کره جنوبي است با فردي که در 
کره شمالي است، از لحاظ فرصت هاي اقتصادي و آموزشی  
و رشد یافتگی متفاوت است. فردي که در کره شمالي است 
نهاد  کند،  سربازي  باید  سال   10 مي گیرد  دیپلم  که  وقتي 
توسعه  و  خصوصي  مالکیت   ، فعالیت  اجازه  او  به  سیاسي 
مهارت هایش را نمي دهد. اما فردي که در کره جنوبي است 
زبان انگلیسي یاد می گیرد و به سیستم های بین المللي مالي 
دسترسي دارد و امکان کار و فعالیت و تحصیل در خارج از 
در  فراگیر  نهادهاي  تاثیر  مي بینید  دارد. پس  را  جنوبی  کره 
کره جنوبی امکان رشد و توسعه فردی و شخصی را ممکن 

می سازد اما در کره شمالی اینطور نیست. 
اکنون مي شود به این سؤال پرداخت که چرا شرکت ها 
ازدواج،  از 4  شکست مي خورند. وقتي در جامعه اي که هر 
مي شود،  منجر  طالق  به  سال  سه  از  کمتر  در  ازدواج  یک 
کند.  کار  خوب  شرکتش   در  نمي تواند  کارمند  این  مطمئنا 
دوو  عامل شرکت  مدیر  ووچونگ،  کیم  آن،   خارجي  نمونه 
است. او پدري معلم داشت و از خانواده اي فقیر بود. وي تمام 
عمرش را دوید و کسب وکارهاي زیادي را راه اندازي کرد و 
به کشورهاي متعدد سفر مي کرد. وي به قدري مشغول به 
یک  حتي  که  بود  شده  عاطفي  گرسنگي  دچار  که  بود  کار 
سال هم نتوانست جشن تولد بگیرد و یک شرکت 123 ساله 
احساس  ذهنش  در  زیرا  کرد.  ورشکست  باالیي  با حجم  را 
که  بپذیریم  باید  بود.   ناپذیر  سیری  و  داشت  داشتن  کم 
در  نیز  انسانی  و  درونی  عوامل  بیروني،  عوامل  از  غیر  به 
شکست شرکت ها موثر است. اتفاقا من دالیل شکست دوو 
www. ادرس به  سایت خودم  در  اینفوگراف  بصورت  را  

ronu.ir قرار داده ام. میتوانید ببینید. 

از  جنابعالی  تحليل  کام   شيرين  آقای  مظفري: 
ايرانی  کارهای  و  کسب  در  ماندگاری  عدم  داليل 

چيست؟

 80 درصد شرکت هایي 
که در ایران ثبت 
مي شوند در سال اول 
یا اعالم عدم فعالیت 
مي کنند یا اعالم انحالل.  
92 درصد شرکت هایي 
که در ایران ثبت 
مي شوند در سه سال اول 
یا اعالم انحالل
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واحدهاي  به  معطوف  بیشتر  مطالعات من   شیرین کام: 
کالن بوده و 5 مطالعه موردي انجام شده است که عمدتًا در 
مورد بنگاه هایي بوده که باالي 500 نفر پرسنل داشته اند. 
یک فعال اقتصادي مثل آقاي الجوردي در صنعتش خیلي 
حوزه  چند  در  بلکه  نبود  موفق  جا  یک  در  وي  بود.  موفق 
صنعتی مثل نساجی، صنعت تولید روغن، شوینده و... موفق 
اعضای خانواده الجوري سال 1279 شمسي  از  بود.  یکی 
به تهران آمدند. سال هاي متمادي صادرات ایران، پنبه بود 
دچار  البته  و  بودند  پنبه  صادرکننده  الجوردي  خانواده  که 
را  پنبه  دانه  دانستند  نمي  مثاًل  بودند.  نیز  محدودیت هایي 
کشتي ها  در  مي کردند  صادر  که  پنبه اي  دانه  کنند.  چکار 
فاسد مي شد. بعداً به این فکر افتادند که وارد صنعت روغن 
به روغن  پنبه  از صنعت  به مرحله  و مرحله  به تدریج  شوند. 
خام رسیدند و این صنعت امروز نیز باقي مانده است. اینکه 
بودند مي توان گفت که  کار موفق  این  در  چرا الجوردي ها 
نیز  را  به مرحله طي  کردند و دانش شان  را مرحله  فرایندها 
از  را  مربوطه  تکنولوژي   اگرچه  دادند.  توسعه  پله   به  پله 
صنعت  این  اجزاي  تمام  مي گرفتند،  توسعه یافته  کشورهاي 
را چون مرحله به مرحله پیش مي بردند دانش آن را دروني 

کرده بودند. 
در ابتدا در یک حوزه  صنعتی فعالیت  کردند،  در آن حوزه 
تخصصي مرحله به مرحله  محدودیت هایشان را فهمیدند . 
مي کردند  سعي  خودشان  دوم  کارخانه  راه اندازي  هنگام 
نیروي انساني و مدیرهایشان را تربیت کنند و تأمین سرمایه  
سرمایه گذاري  دیگري  جاي  بتوانند  آن  انباشت  از  تا  نمایند 
کنند. این افراد با خوش حسابي نزد منابع مالي، اعتبارشان را 
باال مي بردند تا بتوانند منابع جدیدي را بگیرند، زیرا افرادي 
بودند که حدي از استانداردها را رعایت مي کردند. نکته بعدي 
این بود که بازار داخلي و شبکه توزیع را به خوبي مي شناختند 
به راحتي مي توانید  اینجا  در  داشتند.  اعتماد  آن ها  به  و همه 

ببینید که همه حلقه ها شکل گرفته اند.
آقاي  با   1351 و   1350 سال  در  الجوردي  خانواده 
قاسمیه که یکي از بنگاه دارهاي بزرگ بود، شرکت کشتیراني 
بین المللي را راه اندازي کردند تا به جاي اینکه روغن خام را 
انجام  را  کار  این  خودشان  بیاورد،  برایشان  دیگري  کشتي 
داشته  خودشان  را  کسب وکار  حلقه هاي  همه  یعني  بدهند؛ 
گوناگون  حلقه هاي  تمام  مي خواستند  آن ها  واقع  در  باشند. 
موفق  تجربه  این  در  دهند.   شکل  خودشان  را  صنعتشان 

تمام  بودند.  تجربه  گونه  فاقد هر  زمینه  این  در  آنان  نبودند 
نیروی کار، مدیریت  و...خارجی بود.

ورودشان  با   1330 سال  از  الجوردي  خانواده  همین 
بین المللي ترین  و  موفق ترین، سالم ترین  از  یکي  به صنعت، 
کشورهاي  در  حتي  فعالیتشان  سطوح  که  بود  بنگاه داراني 
دفتر  آنجا  در  و  بود  گسترده  نیز  آلمان  و  ژاپن  نظیر  دیگر 
باید بگویم که همین خانواده در  را  اما نکته جالبي  داشتند. 
چیز  یک  موفقیت  یعني  بودند؛  ناموفق  دیگري  حوزه هاي 
لزومًا  شود  وارد  اي  حوزه  هر  در  توانا  آدم  که  نیست  ذاتي 
از این تجربه هاي ناموفق مربوط به  به موفقیت برسد. یک 
در  کارخانه  این  بود.  ایگل  شرکت  فالسک سازي  کارخانه 
کارخانه  این  شد.  منحل  انباشته  زیان  دلیل  به   1354 سال 
بعد از دو یا سه سال تولید قادر نبود در سال 1354 در برابر 
چیني ها ایستادگي کند و به ناچار منحل شد. آن ها نتوانستند 
موفق  دیگر  حوزه  ده ها  در  اما  باشند  موفق  تجربه  آن  در 

بودند. 
بوده  خاص  تجربه اي  انقالب  از  بعد  تجربه  نظرم  به 
بانک ها همه دولتي شدند در صورتي  انقالب  از  است. پس 
را  خود  بیمه  و  بانک خصوصي  آقاي الجوردي خودش  که 
داشت. بعد از انقالب، بیش از 90 درصد بنگاه هاي ما باالي 
500  نفر بودند که مشمول دولتي شدن شدند. دلیل آن نوع 
نگاه به سرمایه بود که باعث شد که ما تقریبًا یک گسست 
شما  فرماسیون هاي  همه  اگر  حال  باشیم.  داشته  تاریخي 
انقالب در  دولتي شود،  فعالیت صنعتی بزرگ در دهه اول 
بخش خصوصی چه معنایي دارد؟ به همین سبب بود نوعي 
بوروکراسي در بخش تولید صنعتی در کشور حاکم شد که با 

بوروکراسي وبري تفاوت جدی داشت.
دکتر کنعاني:  تا اینجاي بحث بیشتر معطوف به تأثیر 
تأکیدم  بوده است. من  بر شکست شرکت ها  بیروني  عوامل 
تأثیر عوامل  ما  است، چون همه  روي عوامل درون شرکتي 
محیطي نظیر تحریم، تورم، مالیات، و ... را مي دانیم و اینکه 
حتي ما فرهنگ کار جمعي نداریم، زیرساخت نداریم،  اینکه 
کشور ما کمتر توسعه یافته است و ... . نه اینکه این ها را در 
نظر نگیریم بلکه در این میزگرد تأکیدم بر روي موارد داخل 

شرکت است.
سوال جالبی وجود دارد: 

 اگر یک شرکت را مثل انسان ببینید چرا بعضي ها به 
سن میانسالي یا کهنسالي نمي رسند؟

ورشکسته  شرکت هاي  این  در  اتفاقي  چه  ببینیم  حاال 
مي گوید  "گرینر"  مدل  مي افتد.  تئوریک  مدل هاي  نظر  از 
سازمان  اندازه  مي شود،  بیشتر  سازمان  سن  که  چقدر  هر 
شود  شکست  باعث  مي تواند  آفت هایي  و  مي شود  بزرگ تر 
که در مراحل رشد متفاوت است. در مرحله تولد، رشد همراه 
با خالقیت است. اگر در اینجا فردي که مدیریت سازمان را 
دارد نتواند از پویایي الزم برخوردار باشد اصطالحًا مي گوییم 
هیئتي اداره کردن؛  یعني هر کسي بخشي از کار را پیش ببرد 
و اگر درگیر بوروکراسي شوند در همان مرحله خواهند ماند. 
هستند،  همه  مؤسس  چون  داریم  مدیریت  بحران  اینجا  در 
کرده اند  تأسیس  شرکتي  که  دانشگاه  فارغ التحصیالن  مثاًل 

با بزرگ شدن تیم و 
محل فیزیکی شرکت 

مدیران ممکن است حتی 
از مشکل بین دو نفر از 

کارکنان آگاه هم نشوند، 
چه برسد به آنکه برای 
حل آن اقدامی بکنند. 
پس در چنین موقعیتی 

نیاز به یک متخصص 
وجود دارد که همان 

واحد HR است.
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 بسته به اینکه کدام یک 
از آن چهار مهارت 
در مراحل مختلف 
چرخه عمر سازمان 
در مدیرعامل و هیئت 
مدیره نباشد یا ضعیف 
باشد، سازمان در مراحل 
مختلف چرخه عمرش با 
شکست مواجه مي شود.

اما دچار این بحران شده اند که چه کسي رئیس است و ... .
از  شرکت ها  معمواًل  است.  تمرکز  بحران  دوم،  بحران 
کسب وکاري که حول آن شکل گرفته اند منحرف مي شوند 
اینجا  کنند.  سود  کسب  تا  مي شوند  دیگري  فضاي  وارد  و 
چالشي که پیش مي آید بحران تمرکز است. مثاًل میان شرکا 

اختالف پیش مي آید و کسب وکار شاخه شاخه مي شود. 
بحران دیگر زماني رخ مي دهد که شرکت ها شروع به 
نیز شروع  بوروکراسي  این مرحله،  بزرگ شدن مي کنند. در 
با  باید  که  مي شود  بزرگ  آن قدر  و شرکت  مي کند  رشد  به 

بوروکراسي مدیریت شود. 
انعطاف  بحراني که در مرحله آخر پیش مي آید بحران 
است. تا اینجا ما محیط کسب وکار را خیلي داینامیک در نظر 
نگرفته ایم. در این مرحله، شرکت باید یاد بگیرد که چگونه 
نوکیا  شکست  معروف  مورد  کند.  بازي  دیگر  زمین هاي  در 
بازي اش خوب  مربوط به همین بحران بود. نوکیا در زمین 
بازي مي کرد اما نتوانست در زمین بازي دیگري خوب بازي 
کردن  روز  به  در  گرینر  شد.  شکستش  باعث  همین  و  کند 
مدل خودش، بحران تطابق با محیط را مطرح مي کند. مدل 
مختلف  مراحل  در  شرکت ها  چرا  که  مي گوید  ما  به  گرینر 

چرخه عمر خود موفق نیستند. 
مدیریت یک سازمان براي اینکه بتواند آن را رشد بدهد 
باید در چهار کار مهارت داشته باشد: اول اینکه تولیدکننده 
سوم  باشد؛  داشته  را  سازمان  اداره  قدرت  اینکه  دوم  باشد؛ 
اینکه کارآفرین و خالق باشد و چهارم اینکه انسجام دهنده 
 PAEI اختصاري  حروف  با  کلمه  چهار  این  باشد.  خوبي 
مشخص مي شوند. یک مدیر کامل مدیري است که هر چهار 

عامل PAEI را داشته باشد. البته معمواًل مدیران در بعضي 
از این نقش ها ضعیف تر هستند 

براي مثال، من در شرکت خودم اشتباهي را انجام دادم 
دامنه  که  بود  قرار  این  از  اشتباه  کرد.  درگیر  را  شرکت  که 
استخدام  را  فردي  بود.  تومان   A شرکت  کارکنان  حقوقي 
کردم که دامنه حقوقي اش 3A تومان بود. پس از چانه زني، 
با 2A تومان توافق کردیم و از اول این موضوع را مطرح 
مطرح  این خصوص  در  چیزي  دیگر  کارکنان  به  که  کردم 
نکند. ولي ایشان خودش به اشتباه حقوق خودش را در شرکت 
مطرح کرد و همه آن هایي که تقریبا A تومان مي گرفتند، 
انسجام دهنده  که  فهمیدم  اینجا  کردند.  شکایت  به  شروع 
خوبي نبوده ام. مثال بهتر بود به این فرد مي گفتم که همان 
A تومان را بگیرد، ولي مابه التفاوت را در قالب مزایا به او 

مي دادم

اینکه  به  بسته  مي گوید  مدل،   این  طراح  آدیزس، 
از آن چهار مهارت در مراحل مختلف چرخه عمر  کدام یک 
سازمان در مدیرعامل و هیئت مدیره نباشد یا ضعیف باشد، 
سازمان در مراحل مختلف چرخه عمرش با شکست مواجه 
به طور  مهارت  چهار  این  که  برسیم  جایي  به  اگر  مي شود. 

کامل در تیم مدیریت نباشد، آن سازمان مي میرد. 
اینجا یک پرسش مهم مطرح مي شود که چرا کسي که 
هیچ کدام از این چهار مهارت را ندارد ممکن است در رأس 
یک شرکت باشد؟ جواب این است که اتفاق زماني مي افتد 
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که خود سرمایه گذار مدیر شرکت هم باشد. در مرحله ایجاد 
هیئت  در  کس  هیچ  هستند،  کارآفرین  همه  چون  شرکت، 
مدیره و سازمان حاضر نیست که براي دیگري کار کند. در 
مرحله دوم،  مرحله طفولیت شرکت به این علت دچار مرگ 
مي شود که نمي تواند بازاریابي کند. در مرحله بلوغ، آدیزس 
مي گوید شرکت باید این درك و ظرفیت را داشته باشد که 
خودش را مدیریت کند تا اگر بخواهد دوباره جهش جدیدي 
اگر ظرفیتش را  اما  باشد.  را داشته  آمادگي اش  باشد،  داشته 
ندارد پس بهتر است همین چرخه موجود را تثبیت کند چون 
ممکن است دچار تله کارآفریني  شود. شرکت اگر در مرحله 
بلوغ که هنوز رشدش کامل نشده، اداي شرکت هاي بزرگ 
را در بیاورد و دچار تشریفات زائد شود، این اشرافیت شرکت 
را درگیر یک بوروکراسي اولیه مي کند. آدیزس مي گوید این 
که  همین  است.  شده  پذیرفته  قبولي  قابل  حد  تا  موضوع 
برابر  با هم  قبل همه  نمي تواند مثل  بزرگ مي شود  شرکت 
از درون  بوروکراسي عمیق شود شرکت  این  اگر  اما  باشند، 

دچار فروپاشي مي شود.
مظفري: علل شکست شرکت ها هم به عوامل بیروني 
درونی،  بیان علل  در  است.  مربوط  و عوامل درونی شرکت 
دارد؛   وجود  کسب وکارها  شکست  براي  دلیل  چهار  معمواًل 
یعني چهار صدا وجود دارد که اگر شرکت، مدیرعامل، هیئت 
را نشنوند،  این صداها  باشند و  "ثقل صامعه" داشته  مدیره 

شرکت شکست خواهد خورد. 
اگر صداي مشتري به بخش فروش نرسد؛

  اگر صداي بخش فروش به بخش بازاریابي نرسد؛
یا  تولید  فرایند  بخش  به  بازاریابي  بخش  صداي  اگر   

ارائه خدمت نرسد و 
اگر صداي بخش فرایند تولید و  ارائه خدمت به بخش 
منابع انساني و تأمین مالي نرسد، شرکت ورشکسته مي شود.

کیم  می گوید  از طالست"  خیابان ها  سنگفرش  "چرا  کتاب 
وو چونگ صدا  چهارم را نشنید. 

را  صداها  باید  که  بخشي  اولین  که  اینجاست  عجیب 
بشنود و اقدامي صورت دهد، مدیریت منابع انساني است،  در 
حالي که آخرین بخشي که صداها را مي شنود همین بخش 
است و این خطرناك است. اما ماهیت این صدا چیست؟ این 
از  مشتري  که  است  یکتا"  پیشنهادي  "ارزش  همان  صدا 
یک کسب وکار طلب مي کند و اگر آن کسب وکار نتواند آن 
را به مشتري بدهد، صداي نارضایتي مشتري شنیده مي شود.
اما یک شرکت چگونه باید خود را از ورشکستگي نجات 
دهد؟ به نظر نخستین گام این است که ببینیم چرخ هزینه 
و درآمد آن شرکت چگونه مي چرخد؟ آیا تناسب بین درآمد 
که  عاملي  مهم ترین  ایران  در  امروز  دارد.   وجود  هزینه  و 
از  و  است  نقدینگي  مي شود  شرکت ها  ورشکستگي  باعث 
آنجا که مدیریت نقدینگي مهم ترین کار مدیران مالي است، 
مهم ترین نقش در جلوگیري از ورشکستگي یک شرکت بر 
برای  شرایطي،  چنین  در  شرکت ها  است.  مالي  مدیر  عهده 
یا  کنند  کم  را  کاري  ساعات  مي توانند  ها،  هزینه  کاهش 
خود  ذخیره  مرخصي هاي  از  که  کنند  مجاب  را  کارکنان 
با بحران  به هر حال، زماني که یک شرکت  استفاده کنند. 
نقدینگي روبه رو مي شود، باید از هر ابزاري براي عبور از این 

ورطه استفاده کند.
نقدینگي  امروز  که  کردید  اشاره  شما  کنعاني: 
علت  به  زیرا  است،  ایراني  شرکت هاي  مشکل  بزرگ ترین 
نقدفروشي  معمواًل  تأمین کنندگان  تورم،  و  ارز  نرخ  افزایش 
حالت،  این  در  مي خرند.  نسیه  نهایي  خریداران  و  مي کنند 
که ضعف  کوچک  شرکت هاي  براي  به ویژه  نقدینگي  حفظ 
نقدینگي دارند بسیار دشوار است. در چنین حالتي، شرکت ها 
معمواًل سراغ پیش پاافتاده ترین راه حل ها مي روند که تعدیل 
نظر  به  آن هاست.  کاري  ساعات  کاهش  یا  انساني  نیروي 

اگر صداي بخش فرایند 
تولید و  ارائه خدمت به 

بخش منابع انساني و 
تأمین مالي نرسد، شرکت 

ورشکسته مي شود.
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من، شرکت هاي کوچک به جاي توسل به چنین راه حل هایي 
مي توانند با ایجاد شبکه هاي کاري با همتایان خود و ایجاد 
کنسرسیوم هاي صنفي، خود را به شرکت هاي بزرگ متصل 
کنند و نقدینگي خود را با کمک این شرکت ها حفظ کنند. 
راه حل دیگر، تغییر استراتژي، بازار یا محصول است. این کار 
به انعطاف پذیري نیاز دارد که اتفاقًا نقطه قوت شرکت هاي 

کوچک نسبت به شرکت هاي بزرگ است.

از  را  شرکت ها  شکست  علت  من،  نظر  شجاعي:به 
چند زاویه مي توان بررسي کرد. براي مثال، از دید محصول 
هنوز  ما  شرکت هاي  از  بسیاري  دیدگاه،  این  از  مشتري.  و 
نتوانسته اند سبک خرید و رفتار خریداران را طراحي کنند و 
متناسب با آن،  محصول، خدمت و حتي تبلیغات خود را تغییر 
دهند. پس یکي از علل زمین خوردن شرکت ها این است که 
مصرف کننده و مدل رفتاري او به خوبي شناسایي نشده است. 
وقتي  معمواًل  که  است  این  ارتباط  همین  در  دیگر  مسئله 
شرکتي رفتار و سلیقه مشتریانش را شناخت، این شناخت را 
قطعي و همیشگي مي داند و از این واقعیت غافل است که 
و یک  مي کند  تغییر  زمان  مرور  به  مشتري  رفتار  و  عالیق 

محصول یا خدمت همواره باب میل مشتري نخواهد بود.
ما از سال گذشته، از ارزیابان جایزه ملي تعالي سازماني 
شرکت  هاي  در  خود  مشاهدات  حاصل  از  که  خواستیم 
و  ببرند  نام  را  دورن بنگاهي  اصلي  مشکل  سه  مختلف، 
براي هر یک راهکاري هم ارائه بدهند. جالب اینجاست که 
باز  ارزیابان  مشکل،  بودن  درون بنگاهي  بر  ما  تأکید  به رغم 
هم مشکالت محیطي را مشکالت اصلي شرکت ها دانستند. 
در رأس این مشکالت، نوسانات نرخ ارز بود و بعد از آن، به 
ترتیب، تأمین مواد اولیه و قطعات، ضعف و بي ثباتي قوانین 
انساني غیر متخصص، ضعف نگاه  بانکي و حقوقي، نیروي 
سیستمي، عدم روزآمدي و در نهایت، مشکل در انتقال پول 
در اثر تحریم مهم ترین مشکالت بنگاه ها بیان شده بود. در 
بیان راه حل ها هم سه راه حل اول، به ترتیب شایسته ساالري، 
بودند.  راهکارها  در رأس  انعطاف پذیري  و  استراتژي  تدوین 
اگر سري به فهرست ابزارهاي برتر مدیریتي که هر دو سال 
یکبار توسط شرکت Bain & Company ارائه مي شود 
بزنیم، مي بینیم که ابزار برنامه ریزي استراتژیک که در چند 
دوره گذشته از فهرست 10 ابزار اول خارج شده بود، در سال 

2018 دوباره به این فهرست برگشته است.
اما  نمي کنم  انکار  را  محیطي  مشکالت  وجود  من 
به  آنکه  از  بیشتر  را  شکست  علل  کسب وکارها  که  معتقدم 
محیط نسبت بدهند، باید در خودشان بیابند. به نظر من، پنج 
ضعف عمده در سازمان هاي ایراني وجود دارد که باعث شده 
مشکالت محیطي بیش از اندازه واقعي شان بر این سازمان ها 

اثر بگذارند. 
تضادهاست.  شناسایي  در  ناتواني  نخست،  ضعف 
ضعف  این  در  مشکالت  از  بسیاري  ریشه  که  معتقدم  من 
سازمان هاي  در  ضعف  این  شکل  بارزترین  است.  نهفته 
از  ایراني،  تضاد همیشگي بین هزینه و کیفیت است. وقتي 
افزایش  را  کیفیت  که  مي شود  خواسته  ایراني  شرکت هاي 

افزایش  که  است  این  مي گویند  که  چیزي  نخستین  دهند، 
کیفیت هزینه دارد. این تضاد، سال هاست که در دنیا توسط 
شده  حل  ارزش  مهندسي  جمله  از  مدیریتي  تکنیک هاي 
دوستان  که  نقدینگي  کمبود  مشکل  ریشه  حتي  من  است. 
اشاره کردند را در همین ضعف مي دانم. ضعف دوم، ضعف 
ایده آل نگري است. شرکت هاي ایراني چنان اسیر روزمرگي 
نمي شوند.  محیط  اساسي  تغییرات  متوجه  حتي  که  شده اند 
در شرکت هاي  نوآوري  این ضعف،  کمبود  نمود  بزرگ ترین 
بنگاه هاي  است.  ایده پردازي  زاده  نوآوري  زیرا  است،  ایراني 
ما در خوش بینانه ترین حالت تالش مي کنند که وضع فعلي 
تا  یا خدمتشان  که محصول  مي کنند  گمان  و  دارند  نگه  را 
موضوع،   این  شدن  روش  براي  داشت.  خواهد  مشتري  ابد 
بهترین مثال کداك است که هیچ یک از مدیران ارشد، میاني 
عکاسي  فیلم  روزي  که  نداشتند  باور  آن  کارکنان  حتي  یا 

منسوخ شود.
مواقع  خیلي  است.  کارکردگرایي  ضعف  سوم  ضعف 
فاصله مي گیرند و  فلسفه وجودي شان  و  کارکرد  از  سازمان ها 
به کاري مي پردازند که براي آن ساخته نشده اند. ضعف بعدي 
 ،TRIZ استفاده درست از منابع است. آلتشولر، مبدع تکنیک
خود  منابع  درصد  از 100  سازماني  هیچ  که  مي گوید  قاطعانه 
استفاده نمي کند و به اشتباه دنبال منابع جدید مي گردد. رهبر معظم 
انقالب در بیان مدیریت جهادي، مدیري را جهادي مي دانند که از 

همه منابع در اختیارش به بهترین نحو استفاده کند. 
تفکر کسب وکار  است.  تعامل  در  آخرین ضعف، ضعف 
در ایران "من و دیگر هیچ" است. این تفکر در فضاي امروز 
کسب وکار ایران و جهان، دیگر جواب نمي دهد و باید با تفکر 

"من و همه" جایگزین شود.
مي خواهم  صحبت هایم  پایاني  بخش  در  من  کنعاني: 
مخاطبان را به شاخص » آلتمن توجه بدهم.« آلتمن یک شاخص 
حسابداري است که اگر دائماً اندازه گیري و رصد شود، مي تواند 
ورشکستگي شرکت ها را پیش بیني کند. حتي شرکت هایي که 
به ظاهر وضعیت مالي خوبي دارند نیز بایددائماً این شاخص را 

رصد کنند زیرا وضعیت خوب گاهي فریبنده است.

و  توليدی  واحدهای  تاريخ   در  ما  مظفري: 
که  داشته ايم  موفق  کارهايی  و  کسب  و  خدماتی 
رويكرد و سبک مديريت آنها مي تواند در اين زمانه 
با  کام  شيرين  آقاي  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  نيز 
اقتصادی،  کتاب کنشگران  در  مطالعه شما  به  توجه 
چه تجربه هايي از بنگاه  داري دهه هاي پيشين، براي 

بحران هاي امروزي قابل استفاده است؟
شیرین کام: به باور من، هر زمان شرایط خود را دارد و 
مسائل هر زمان خاص آن زمان است و طلبعتًا راه حل هاي 
تجربه هاي  مطالعه  دارد.  فرق  دیگر  زمان  با  زماني  هر 
بنگاه داري قبل از انقالب بیش از آنکه از بعد روش و تکنیک 
مفید باشد، از این جهت مفید است که بدانیم شرایط دشوار 
اقتصادي فقط خاص این دوران نیست،  بلکه در همه جاي 
دنیا و در هر زماني وجود داشته است. آنچه آموختني است 
اقتصادي هم مي توان  این است که حتي در شرایط سخت 

کسب وکارها علل شکست 
را بیشتر از آنکه به 
محیط نسبت بدهند، باید 
در خودشان بیابند.
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بنگاه داري موفق داشت. 
که  موافقم  شیرین کام  آقاي  نظر  با  هم  من  کنعاني: 
خود  با  نیز  را  فرصت هایي  همواره  دشوار  شرایط  و  بحران 
از کسب وکارها  بسیاري  دارد. در دل همین شرایط است که 
بپرسید  کاسبي  حتي  یا  بنگاه دار  هر  از  امروز  مي گیرند.  قوت 
که وضع کسب و کار چگونه است، از وضعیت بد مي نالد در 
رشد  دالر  قیمت  از  بیش  کاالها  از  بسیاري  ارزش  که  حالي 
و  است  عادت شده  از وضعیت یک  نالیدن  این  است.  داشته 
یاد  باید  کسب وکارها  ندارد.  ارتباطي  بیروني  شرایط  با  خیلي 
بگیرند که چگونه انعطاف داشته باشند و استراتژي هاي خود 
را در زمان تغییر دهند. براي مثال، در شرایط امروز که بسیاري 
از محصوالت بهداشتي وارد کشور نمي شوند، بهترین فرصت 
براي تولیدکنندگان داخلي است که اعتمادسازي کنند و برند 
راهکار  نیز  صادرات  به  توجه  همچنین  دهند.  توسعه  را  خود 
دیگري است که شرکت ها مي توانند در این شرایط اتخاذ کنند.

شجاعي: اجازه بدهید یک نکته اي را بیان کنم. اینکه 
مفید  آنکه  از  بیشتر  بنامیم،  بحران  را  شرایطي  هر  نام  ما 
باشد مضر است. بحران در ادبیات مدیریت تعریف مشخصي 
پس  گفت.  بحران  نمي توان  دشواري  شرایط  هر  به  و  دارد 
بهتر است که این واژه را با دقت و وسواس بیشتري به کار 
ببریم. به نظر من، شرایط اقتصادي امروز را مي توان "شرایط 

خاص" نامید نه بحران.
نیز  را  دولتي  سازمان هاي  شکست  که  نیست  بد 
هستند  پدیده اي  دچار  دولتي  سازمان هاي  کنیم.  ریشه یابي 
که من آن را "کشتار سازماني" مي نامم. اولین قرباني این 
اجازه  کارشناسي  یا  مدیر  به  وقتي  است.  خالقیت  کشتار 
داده نمي شود، طبیعي است که خالقیت در آن  خطا کردن 
دریافت  محض  به  کارشناس  آن  و  نمي کند  رشد  سازمان 

پیشنهاد بهتر، سازمان را ترك مي دهد. کشتن گذشته اشتباه 
تکرار  بارها  کشور  دولتي  سازمان هاي  در  که  است  دیگري 
شده است. با تغییر هر دولت، هر آنچه دولت قبل انجام داده 
هزینه  و  زمان  از صرف  پس  اینکه  عجیب  و  مي شود  نفي 
شکل  و  سر  و  نام  با  دوباره  قبلي  راهکارهاي  همان  زیاد، 
کشتن  و  شایسته ساالري  کشتن  مي شود.  استفاده  جدید 
دولتي  سازمان هاي  در  رایج  پدیده هاي  دیگر  هم  انگیزه ها 
است که به شکست این سازمان ها مي انجامد. ذکر این نکته 
خالی از لطف نیست که سازمان ها، شرکت ها و کسب وکارها 
بتوانند محیط سازماني متعالي  در صورتي دوام مي یابند که 
ایجاد کنند. منظور از محیط متعالي محیطي است که افراد 
احساس خوبي  و مدیریت  به شغل، همکاران  نسبت  آن  در 
داشته باشد. پس اگر مدیران در ایجاد محیط متعالي بکوشند، 

بسیاري از عوامل ریسک را از خود دور کرده اند.

مظفری : در پایان، جمع بندی روی این محور ها قابل 
بیان است.  از بحث تاریخی شکست شرکت ها به این فهم 
نایل آمدیم که محدودیت های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی 
در هر دوره ای، شکل ، ساختار و سازکار خودش دارد. ناتوانی 
اقتصادی   نهادسازی  به ضعف  وابسته   ، اقتصادی  کنشگران 
منجر  غیرفراگیر  نهادهای  حضور  به  که  است  سیاسی  و 
می شود. با توجه به اینکه امروز نقدینگی اصلی ترین مشکل 
ارز و تورم  افزایش نرخ  ایرانی است که به علت  شرکتهای 
است لذا محیط متعالی برای ماندگاری و رشد کسب و کارها 
الزم است. اینکه در دل هر تهدید و تحریمی ، فرصتهایی 
"شرایط  مي توان  را  امروز  اقتصادي  شرایط  میشود.  متولد 
خاص" نامید نه بحران؛در کاربرد واژه مداقه بیشتری داشته 

باشیم. 

سازمان هاي دولتي دچار 
پدیده اي هستند که من 

آن را "کشتار سازماني" 
مي نامم. اولین قرباني 

این کشتار خالقیت است.

89

1717



91 90

17
مركز تعالی سازمانی

چرا سازمان ها و بنگاه ها نابهره ور مي شوند؟
رونق تولید با تعالي سازماني از مسیر بهره وري

آمار ملي و جهاني نشان مي دهند که بهره وري نيروي کار و سرمايه در کشور همواره در وضعيت 
نامناسبي بوده است و در دهه هاي اخير، نه تنها در بهره وري رشد نداشته ايم، اما در مقاطعي، اقتصاد 
کشور کاهش بهره  وري را نيز تجربه کرده است. در شرايط امروز کشور که استفاده از منابع جديد، اعم 
از سرمايه و نيروي انساني، بسيار دشوار شده است، شايد تنها راهي که براي نجات اقتصاد کشور 
باقي مي ماند اين است که دست به دامن بهره وري شويم و از رفتارهاي نابهره ور در همه سطوح ملي، 
سازماني و بنگاهي پرهيز کنيم. در يک نشست تخصصی با دعوت از 4 صاحب نظر حوزه بهره وري و 
تعالي بر آن شديم که به ريشه يابي ضعف تاريخي بهره وري در کشور بپردازيم تا از دل شناسايي علل،  

راه حل ها نيز استخراج شود. 

سيد عليرضا شجاعي
مدیر مرکز تعالي سازماني سازمان مدیریت صنعتي و نائب 

رئیس انجمن مهندسي صنایع ایران

مي گوییم  و  مي کنیم  مراجعه  که  بنگاه ها  اغلب  به 
و  است  نقدینگي  مشکلمان  مي گویند  چیست،  مشکلتان 
بنگاه ها  به  بانک ها  همه  اگر  است:  معلوم  هم  آن  راه حل 
بنگاه ها حل خواهد شد.  بدهند، مشکل  در گردش  سرمایه 
یاد مي آورم که  به  از زماني که در حوزه صنعت بودم  ولي 
نقدینگي مشکل صنعت  تومان  میلیارد  با دو هزار  بود  قرار 
این مبلغ به ده ها هزار میلیارد  اما االن  حل  شود که نشد، 
اما هنوز هم مسئله حل نشده  بیشتر رسیده  بلکه  و  تومان 
وجود  زمینه  این  در  مشکالتي  و  ایرادات  چه  اینکه  است. 
دارد، بخشي ممکن است فضاي کسب وکار باشد و بخشي 
هم به درون بنگاه ها برمي گردد که امروز مي خواهیم هر دو 
را بحث کنیم. به همین جهت، بیشتر افراد بر این باورند که 
نقدینگي  ضعف  در  را  خودشان  مختلف،  عوامل  در  ضعف 

بازاریابی  محصول،  یک  پایین  کیفیت  مثاًل  مي دهند.  بروز 
و  آن  نادرست  انتخاب  یا  انسانی  نیروی  انباشت  نادرست، 
عوامل متعدد دیگر، همگي خود را در کمبود نقدینگی بنگاه 
علل  شناسایی  جای  به  بنگاه ها  برخی  و  می کند  نمایان 
ریشه ای مشکالت خود و حل مسئله، با درخواست نقدینگی 

فقط سرپوشی بر مشکالت می گذارند.
در این میزگرد مي خواهیم ببینیم دالیل درون و برون 
نابهره ور  کسب وکارها  چرا  و  هستند  چیزهایي  چه  بنگاهي 
بهره وري  فرهنگ  به  بیندازیم  نگاهي  و همچنین  مي شوند 
آیا  اینکه  و  بنگاه ها  و  سازمان ها  دستگاه ها،  در  تعالي  و 
سمت  به  را  ما  که  باشند  خوبي  راه حل  مي تواند  بهره وري 
فضاي  به  هایمان  بحث  از  برخي  ابتدا  دهند.  سوق  رونق 
کسب وکار و حاکمیت برمي گردد. در ادامه بررسي مي کنیم 
که در داخل سازمان ها و کسب وکارها اوضاع چگونه است 
و در پایان تمرکزمان را بر روي مدیریت قرار مي دهیم که 
داشته  انتظار  نمي توانیم  باشد  نداشته  کیفیت  مدیریت،  اگر 
باشیم که مدیریت کیفیت را در سازمان هایمان پیاده کنیم.
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در ابتدا از دکتر حمیدرضا نایبي مي خواهم که با توجه 
به سابقه شان در سازمان ملي بهره وري، مروري بر وضعیت 
در  اینکه  و  باشند  داشته  ایران  اقتصاد  در فضاي  بهره وري 

حوزه بهره وري چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است.

دکتر حميدرضا نايبي
دکتراي مهندسي صنایع از دانشگاه تربیت مدرس و مشاور 

بهره وري

بهره وری یک موتور رشد اقتصادی است که 30 درصد 
این  را رقم زده است.  اقتصادی کشورهای آسیایی  از رشد 
ما  و  است  خاموش  ایران  اقتصاد  کل  در  متأسفانه  موتور 
به یک  نابهره وری  این  و  مند شویم  بهره  آن  از  نتوانستیم 
است.  شده  تبدیل  کشور  اقتصاد  در  کهنه  و  ریشه دار  درد 
یکي از دالیل نابهره وري این است که میل به آموختن و یاد 
گرفتن در اقتصاد کشورمان پایین است، عطشي براي به روز 
زیادی  تعدادي  علت  و  ندارد  وجود  کافي  اندازه  به  بودن 
همین  به  کشور  صنایع  و  کارخانه ها  ورشکستگي هاي  از 
دو  محصول  اقتصادي  رشد  اصواًل  برمي گردد.  موضوع 
رویکرد است. رویکرد اول، افزایش عوامل تولید است، مانند 
و  ماشین آالت  تعداد  کردن  بیشتر  کارخانه،  کردن  بزرگ تر 
خطوط تولید و افزودن تعداد کارکنان. در واقع ما در رویکرد 

اول، Economic Expansion را تجربه مي کنیم.
راه حل دوم، اعمال تغییرات در وضع موجود است، مثاًل 
فرایندهاي  همان  بازدهي  بردن  باال  یا  تکنولوژي  ارتقاي 
قبل  کار  نیروي  نباید  دیگر  کار  نیروي  عبارتي،  به  قبلي. 
این  باشد،  قبل  ماشین آالت  همان  نباید  ماشین آالت  باشد، 
سیستم نباید همان سیستم باشد بلکه باید تغییراتي در آن ها 

صورت گیرد تا بازدهي باال رود. 
به  مربوط  آمار   APO آسیایي  بهره وري  سازمان 
بازه  در  را  سازمان  آن  عضو  کشورهای  بهره وری  وضعیت 
 1395 تا   1349 یعني   2016 تا   1970 سال  از  ساله   46
داخلی  ناخالص  تولید  دوره،  این  طی  است.  کرده  منتشر 
ایران ساالنه 3,6 درصد رشد کرده است. همچنین در این 
کرده،  رشد  درصد   3 ساالنه  ثابت  سرمایه  موجودی  مدت، 
اطالعات  فناوری  جنس  از  سرمایه  موجودی  درصد   0,1
جمع  حاصل  است.  شده  اضافه  کار  نیروي  درصد   0,6 و 
مي شود  درصد  واحد   3,7 معادل  رشد  قلم  سه  این  جبری 

این  در  تجربه.  بهره وري  کاهش  درصد   0,1 ساالنه  لذا  و 
عوامل  ترکیب  بهره وری  همان  بهره وری  از  منظور  گفتار، 
کار و سرمایه است که به اختصار TFP نامیده می شود. در 
بازدهي  یافته ولی  افزایش  عوامل تولید  این مدت، مستمراً 
اقتصاد  است.  مانده  ثابت  تقریبًا  تولید  عوامل  بهره وری  یا 
حدوداً 450 میلیارد دالري ایران با همان بازدهي دارد کار 
مي کند که 46 سال پیش کار مي کرد. بازدهي با تولید فرق 
بازدهي  بازدهي یعني مدیریت عوامل تولید. وقتي  مي کند؛  
فرق نکند معني اش این است که اگر به کارخانه اي بروید و 
روحیه کارگران را ببینید متوجه مي شوید که روحیه کارگران 
اگر  چون  چرا؟  است.  پیش  سال   50 روحیه  همان  تقریبًا 
پیشنهاددهي،  امور،   در  مشارکت  انگیزه  کند،  فرق  بازدهي 
نوآوري،  پاداش خواهي و پاداش دهی، انضباط کاری و خیلي 
از مؤلفه هایي که نشانه رفتار درست در محیط کار است باید 
به طور محسوس فرق کند تا بازدهي و بهره وری فرق کند. 
اقتصادی  رشد  کل  بر  رشد  عوامل  مطلق  میزان  تقسیم  با 
کشور به سهم عوامل در رشد اقتصادی مي رسیم، به عبارتي 
دیگر، در بازه سال هاي 1349 تا 1395، 83 درصد افزایش 
موجودی  افزایش  طریق  از  ایران  داخلی  ناخالصی  تولید 
رقم  کار  نیروي  افزایش  با  آن  درصد   17 و  بوده  سرمایه 
خورده و در این مدت، سهم بهره وری عوامل کار و سرمایه 
در رشد اقتصادی ایران 4 درصد کاهش داشته است. وقتی 
تکرار گردد مي توان گفت که  متوالی  رفتار، چند دهه  یک 
تقریبًا به یک هنجار و مولفه فرهنگ ملی تبدیل شده است 
و عادت کرده ایم به اینکه برای انجام کار و افزایش تولید، 
به  توجهی  و کمتر  مطالبه مي کنیم  بیشتر  امکانات  مستمراً 

استفاده از امکانات موجود داریم.
این وضعیت برای سال های 1385 تا 1395 که دوره 
زمانی نزدیک تری است تفاوت معناداری نکرده و همچنان 
است.  بوده  ناچیز  کشور  اقتصادی  رشد  از  بهره وری  سهم 
 50 از  بیش  که  خدمات  بخش  در  کل  عوامل  بهره وری 
درصد اقتصاد ایران را تشکیل مي دهد، به ویژه در بخش های 
ساختمان و حمل و نقل  کاهش نسبی داشته و بر عکس، در 
تجربه شده  بهره وری  و صنعت رشد  بخش های کشاورزی 

است، اما برایند آن ها چیزی در حد صفر شده است.

دکتر شجاعي
بهره وري  فضاي  از  کلي  تصویري  نایبي  دکتر  آقاي 
از  اکنون مي خواهم به برخي  ارائه کردند.  ایران  اقتصاد  در 
پارامترهاي بین المللي اشاره کنم. تحقیقاتي که مک کینزي 
سال   50 در  که  عاملي  دو  که  مي دهد  نشان  داده  انجام 
تعداد  یکي  شده،   GDP سریع  بسیار  رشد  سبب  گذشته 
بوده  بهره وري  متوسط  افزایش  دیگري  و  انساني  نیروي 
از  نتوانستیم  واقعًا  نایبي  دکتر  آقاي  سخنان  طبق  است. 
دارد  سؤال  جاي  موضوع  این  و  شویم  بهره مند  بهره وري 
موضوع  این  به  سال ها  این  طي  در  نتوانستیم  چرا  که 
واقع  در  که  کالن  فضاي  از  مي خواهم  اکنون  بپردازیم. 
فضاي کسب وکار کالن اقتصادي است یک پیوندي برقرار 

بهره وری یک موتور رشد 
اقتصادی است که 30 

درصد از رشد اقتصادی 
کشورهای آسیایی را 

رقم زده است. این موتور 
متأسفانه در کل اقتصاد 

ایران خاموش است
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محسن وند  دکتر  آقاي  از  برویم.  بنگاه ها  سمت  به  و  کنیم 
بر  و فضاي حاکم  فرهنگ  به  نگاهي  که  خواهش مي کنم 
و  بیندازند  برمي دارند  گام  تعالي  مسیر  در  که  سازمان هایي 
آیا  است.  چگونه  آن ها  بر  حاکم  فضاي  که  کنند  بررسي 
تأثیرپذیرند  کسب وکار  فضاي  از  خیلي  سازمان هایي  چنین 

یا اثرگذارند؟

دکتر محمد محسن وند
سازمان  از  مدیریت  توسعه  و  سازماني  تعالي  کارشناس 

گسترش و نوسازي صنایع ایران

در حوزه تعالي، صرف نظر از مباني سازماني یا نظري 
ارزیابي  فرایند  در  را  خودم  ساله   16 تجربیات  مي خواهم 
به  کنم.  بیان  سازماني  تعالي  مدل  از  استفاده  با  بنگاه ها 
تورهاي  در  را  تجربیاتم  از  یکي  دارد  جا  منظور  همین 
بیمارستان  به  صنعتي  مدیریت  سازمان  طرف  از  که  تعالي 
جزو  بیمارستان  این  کنم.  بیان  رفتیم  هاشمي نژاد  شهید 
عملکرد  است.  درمان  حوزه  در  خدماتي  سازمان هاي 
بیمارستان  که  زماني  مقطع  آن  در  هاشمي نژاد  بیمارستان 
فوق تخصصي کلیه است به گونه اي بود که خبرنگاران صدا 
و سیما را به آنجا هدایت مي کردند که از بیمارستان بازدید و 
گزارش تهیه کنند. هدف از این کار، بازدید از یک سازمان 
موفق در مسیر تعالي بود. در این بازدید، رئیس بیمارستان 
ابتدا  همان  از  و  برد  سازمان  مختلف  بخش هاي  به  را  ما 
نمي تواند  اینجا  واقعا  که  آمد  وجود  به  ما  در  احساس  این 
باشد.  حداقلي  سرویس هاي  با  دولتي  بیمارستان  یک 
در  هوشمند  مدیریت  یک  و  ارشد  مدیریت  که  عملکردي 
سازمان اجرا کرده بود باعث شده بود نتایج خوبي به بار آید. 
تکان دهنده  بازدید، حرف  در طول  بیمارستان،  وقت  رئیس 
انباشت تجهیزات  و تأمل برانگیزي زد و آن اینکه ما چقدر 
پزشکي داریم، اما این تجهیزات پزشکي منجر به خروجي 
نشده است. وي بیان کرد که وقتي به این بیمارستان آمدم 
اولین کاري که کردم بحث مدیریت دارایي هاي بیمارستان 
و برون سپاري بود. از این جمله مي خواهم استفاده کنم تا به 
بحث خودمان بپردازیم. وقتي صحبت از فرهنگ و فرهنگ 
اتفاقی  چه  که  مي رسیم  پرسش  این  به  مي شود  سازماني 
متعالي  سازمان  فرهنگ  یک  با  سازمان  یک  که  مي افتد 
فرهنگ  با یک  سازمان  و یک  مي کند  مثبتي کسب  نتایج 

غیرمتعالي نتیجه نمي گیرد. 
کنیم،  صحبت  فرهنگ  خصوص  در  بخواهیم  اگر 
همان طور که مي دانیم فرهنگ در واقع همان فضایي است 
که من و شما داریم در آن زندگي مي کنیم،  تمام هنجارها، 
فرهنگ  داریم.  شما  و  من  که  متعالي  باورهاي  و  ارزش ها 
ترکیبي از باورها و ارزش هاست. ما نتیجه این هنجارها را 
در عملکرد و رفتار شخصي مان، اجتماعي مان و بنگاهي مان 
است،   ضعیف  کار  فرهنگ  جامعه اي  در  وقتي  مي بینیم. 
افراد در بنگاه و سازمان نمي تواند  مطمئن باشید بهره وري 
باال  به آساني  را  بهره وري  نمي توانیم  لذا  باشد،  قوي  خیلي 
مطرح  بحثي  بگذریم،  ساده  تعاریف  این  از  اگر  ببریم. 

که  ارزش هایي  تمام  و  باورها  و  هنجارها  آیا  که  مي شود 
مي گیرد؛  قرار  سازمان  محدوده  در  است  مطرح  جامعه  در 
در  و  است  مهم  ما  براي  سازمان  در  چیزهایي  چه  یعني 
فرهنگ  این  واقع  در  داریم.  اعتقاد  چیزهایي  به  سازمان 
فرهنگ  این  از  دیگري  پارامترهاي  با  سازمان  محدوده  در 
مدیریت  حمایت  هویت،  خالقیت،  نظیر  مي شود،   مطرح 
مساعي،  احساس  تشریک  تیمي،   همکاري  و  تعامل  ارشد،  
در  را  پارامترها  تمام  و  پاداش  و  ارزیابي  نظام  مسئولیت، 
مشهور  چهره هاي  از  یکي  مي بینید.  سازمان  ارزشي  نظام 
نظر وي،  از  است.  ادگار شاین  فرهنگ سازماني،  در بحث 
و  نمادها  بیرونی،  الیه  دارد،  الیه  سه  سازماني  فرهنگ 
چیزهایي  دیگر،  الیه  مي بینیم.  شما  و  من  که  چیزهایي 
یعني  مي کند؛  دفاع  آن  از  سازماني  فرهنگ  که  است 
باورها، و الیه آخر، مفروضات و مانیفست هایي  ارزش ها و 
بنگاه هایي  و  سازمان ها  از  خیلي  در  نمي بینیم.  که  هستند 
مدیران  پیش زمینه ذهنی  رفته ام،  ارزیابي  براي  تاکنون  که 
ارشد خیلي براي ما تداعي کننده این است که این سازمان 
دارد کجا مي رود. به همه پیشنهاد مي کنم کتاب  "معماران 
دیدگاه هاي  کتاب  این  بخوانند.  حتمًا  را  دیجیتال"  عصر 
این  از  است.  داده  قرار  تحلیل  مورد  را  جهاني  کارآفرینان 
برسم  ذهنی  مفروضات  و  مانیفست  به  مي خواهم  بحث 
که  مفروضاتي  است؛  کرده  اشاره  آن  به  شاین  ادگار  که 
در  است.  شده  نهاده  بنا  آن ها  روي  بر  سازماني  فرهنگ 
خواهید  مي شوید،  آشنا  دیدگاه ها  با  شما  وقتي  کتاب،  این 
فهمید که چرا سایر کشورها در بهره وري رشد کرده اند ولي 
ما عقب افتاده ایم. در این کتاب به دیدگاه هاي جک ولش، 
پیشنهاد  که  است  شده  اشاره  الکتریک،  جنرال  مدیرعامل 
کتاب  این  در  وقتي  همچنین  کنید.  مطالعه  حتمًا  مي کنم 
مي کنید،  برخورد  پاناسونیک  مؤسس  ماتسوشیتا،  دیدگاه  با 
ژاپني  شرکت  یک   1918 سال  در  ماتسوشیتا  که  مي بینید 
از  بعد  اما  مي کرده،  تولید  المپ  سرپیچ  که  کرده  تأسیس 
پاناسونیک  که  مي بینید  شرکت،  این  عمر  از  سال   101
ماندگار است. آیا فقط تکنولوژي، پاناسونیک را تاکنون نگاه 
به روز  قطعًا،  است.  بوده  دخیل  دیگري هم  عامل  یا  داشته 
ارزش هاي  و  بازار  توسعه  تکنولوژي،  به روزآوري  و  بودن 
برنده های  برگ  از  مشتریان  براي  مناسب  پیشنهادي 
پاناسونیک بوده است. اما آنچه که پاناسونیک را در عرصه 
رقابت جهاني نگه داشته، مبناي فکري و ارزشي است که 
پاناسونیک از آن تبعیت مي کند. خیلي جالب است بدانید که 
مدیرعامل این شرکت ادعا مي کرد که من بودیست نیستم 
همیشه  اما  ندارم،  ژاپن  رایج  مذهب  و  دین  به  اعتقادي  و 
وقتي  ژاپن  مردم  چرا  که  مي کردم  فکر  موضوع  این  به 
نتیجه  این  به  مي گذارند.  احترام  مي رسند  بودا  مجسمه  به 
رسیدم که فرهنگ، مباني و دیدگاه هایي که به نقل از بودا 
براي ژاپني ها تعریف مي شود، بیانگر این موضوع است که 
این فرهنگ در خدمت ژاپن است، پس چیزي که در خدمت 
مردم ژاپن باشد، مردم به آن احترام مي گذارند. من از این 
موضوع الگو گرفتم و خودم را جاي بودا گذاشتم. بنابراین به 
این فکر افتادم که اگر مردم بخواهند به من احترام بگذارند 

وقتي در جامعه اي 
فرهنگ کار ضعیف است،  
مطمئن باشید بهره وري 
افراد در بنگاه و سازمان 
نمي تواند خیلي قوي 
باشد، لذا نمي توانیم 
بهره وري را به آساني باال 
ببریم.
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وقتي خود  بدهم.  قرار  ژاپن  مردم  در خدمت  را  باید خودم 
ژاپني ها مي گویند روي میز رئیس جمهوري ایاالت متحده 
کار  به  تکنولوژي  به  فقط  آن ها  است،  پاناسونیک  گوشي 
ما  مي گویند  بلکه  نمي کنند،  افتخار  محصول  این  در  رفته 
چیزي  همان  این  ساختیم.  بشر  به  خدمت  براي  را  چیزي 

است که در فرهنگ باید به آن توجه کنیم. 
براي  غیرتجویزي  مدل  یک  سازماني  تعالي  مدل 
است.  معتبر  سازمان هاي  از  دیگر  سازمان هاي  الگوبرداري 
آن  از  سازماني  تعالي  مدل  روي  که  الگوبرداري  بیشترین 
این  است.   EFQM یا  اروپایي  تعالي  مدل  است  شده 
غیرتجویزي  هستند.  غیرتجویزي  رویکرد  داراي  مدل ها 
ابزار  خودشان  مدل ها  این  نیستند.  شفابخش  نسخه  یعني 
این  هستند.  مؤثر  تجربیات  بر  مبتني  مدل ها  این  هستند. 
بگویم یک فرهنگ مشترك  بهتر  یا  زبان مشترك  مدل ها 
تعالي را ایجاد مي کند. وقتي با کسي یک زبان مشترك پیدا 

مي کنیم، آرام آرام دیدگاه هایمان به هم نزدیک مي شود. 
مدل های تعالي سازماني نظیر مدل EFQM و جایزه 
ملی تعالی سازمانی ایران، به عنوان یک ابزار توانمند جهت 
اداره مؤثر بنگاه هاست. یکي از کم توجهي های ما روي این 
بنیادین  مدل ها این بوده است که به مفاهیم و ارزش های 
معیارهای مدل  و  مفاهیم  این  در  کرده ایم.  توجه  کمتر  آن 
بارها به کار رفته است. این  تعالی سازمانی، کلمه فرهنگ 
شرکت هاي  و  ژاپني  شرکت هاي  که  است  چیزی  همان 

موفق و صاحب برند به آن توجه کرده اند. 

دکتر شجاعي
یکي  که  داریم  بهره وري  در  مؤثر  عوامل  سري  یک 
بحث فرهنگ خواهد بود. یکي از عوامل مؤثر و تعیین کننده 
مدیریت  بحث  کند  متأثر  مي تواند  را  فرهنگ  این  خود  که 
است. به همین جهت از آقاي دکتر محمدي خواهش کردیم 
که  نقشي  و  مدیریت  حوزه  روي  بر  را  بحثشان  تمرکز  که 
بهره وري  بر  مؤثر  عامل  یک  به عنوان  مي تواند  مدیریت 

سازمان داشته باشد متمرکز کنند. 

دکتر محمدعلي محمدي
عضو هیئت علمي سازمان مدیریت صنعتي

کنم  صحبت  است  قرار  و  کردند  اشاره  که  موضوعي 

به دو مسیر  نایبي  آقاي دکتر  بحث کیفیت مدیریت است. 
براي ارتقاي تولید ملي و رشد ناخالص داخلي کشور اشاره 
کردند. یکي از راه ها بکارگیري منابع بیشتر یا سرمایه گذاري 
و مسیر دیگرش افزایش بهره وري است که با استفاده بهتر 
در  که  برسیم  بیشتر  تولید  به  مي توانیم  موجود  امکانات  از 
ارتقاي بهره وري منابع  این مسیر سه شاخه وجود دارد: 1. 
 .3 مهم تر،  شاخه  و  سرمایه،  بهره وري  ارتقاي   .2 انساني، 
ارتقاي بهره وري مدیریت. حال سؤال این است که چگونه 
ارتقا پیدا مي کند. به عبارتي،  مهم این  بهره وري مدیریت 
سرمایه،  و  انساني  منابع  بهره وري  افزایش  براي  که  است 
نخست باید ساختارهاي مدیریت را اصالح کنیم، زیرا انسان 
مدیریت  تا  و  هستند  مدیریت  سیستم هاي  اسیر  سرمایه  و 
اصالح نشود عوامل دیگر بدون تردید ظرفیت هایشان بهتر 
پیوند  من  بحث  دلیل،   همین  به  شد.  نخواهد  گرفته  بکار 
بین  تفاوت  زیرا  است،  بهره وري  و  سازمان  در  تحول  بین 
صحبت  تغییر  مورد  در  وقتي  دارد.  وجود  توسعه  و  تغییر 
دیدگاه  با  اصالحي  هر  سازمان  از  جایي  هر  در  مي کنیم، 
اصالح و بهبود انجام دهیم تغییر صورت مي گیرد اما وقتي 
بالندگي سازماني صحبت مي کنیم، خود  و  توسعه  مورد  در 
مي شود.  شامل  هم  را  ارشد  مدیریت  جمله  از  و  مدیریت 
فلسفه کالیبراسیون چیست؟ خیلي از اوقات آنچه که مبناي 
و  دارد  اصالح  به  نیاز  است خودش  اندازه گیري  و  قضاوت 
مدیریت  نظام  اوقات  از  بسیاري  که  است  دلیل  همین  به 
خودش باید اصالح شود تا بقیه اتفاقات بیفتد. حال پرسش 
این است که نظام مدیریت از کجا باید اصالح شود و جواب 
این است که از اعتقادات و الگوهای ذهنی. تا زماني که از 
نگاه خطي نجات پیدا نکنیم،  نظام مدیریت موجب اصالح 
غیرخطی  دنیای  واقعی  دنیای  شد.  نخواهد  موجود  شرایط 
هم  آینده  و  نیست  گذشته  ادامه  امروز  دنیا،  این  در  است. 
ادامه امروز نخواهد بود و بین امروز و آینده گسست کامل 
فنا  به  محکوم  خطي اندیش  مدیران  بي تردید،  دارد.  وجود 
راهکار  دنبال  به  قدیمي  نسخه هاي  در  که  کساني  هستند. 
براي مسائل امروز و فردا مي گردند یا در نسخه هاي امروز 
دنبال راهکار براي مسائل فردا مي گردند، بي تردید شکست 

خواهند خورد. 
و  استهالك  که  است  این  پارکینسون  قوانین  از  یکي 
آن  تأسیس  و  تولد  لحظه  از  سیستم  یک  زوال  به  شروع 
شکست  زماني  چه  کسب وکار  یک  پس  مي شود.  شروع 
مي خورد؟ وقتي که میزان و شدت تغییر و تحوالت محیط 
هر  باشد.  سازمان  درون  تحوالت  و  تغییر  از  بیشتر  بیرون 
باشد،  سازمان  درون  از  بیش  محیط  تحوالت  و  تغییر  گاه 
به سیستم به سمت انحطاط و مرگ حرکت خواهد کرد و 
راز  اساس،  این  بر  آغاز خواهد شد.  سازمان  انقراض  مسیر 
سرآمدي هر سیستم انجام تغییرات درست در زمان درست 
را  تغییر  زمان  و  که جهت  است  این  مدیر  یک  هنر  است. 
تشخیص بدهد که چه تغییري و چه موقع الزم است و هم 

اینکه به موقع آن تغییر را اعمال کند. 
حال که مي دانیم باید متناسب با تغییرات محیط تغییر 
تغییرات  مدیران  چرا  که  مي آید  پیش  پرسش  این  کنیم، 

ر گاه تغییر و تحوالت 
محیط بیش از درون 

سازمان باشد، به سیستم 
به سمت انحطاط و مرگ 

حرکت خواهد کرد و 
مسیر انقراض سازمان 

آغاز خواهد شد.
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صحیح را در سازمان ایجاد نمي کنند؟ یکي از علت هاي دام 
موفقیت است یعني متأسفانه تصورمان این است آنچه که ما 
را به موفقیت رسانده، براي همیشه ما را به موفقیت خواهد 
مشکل  بن بست ها  به  کردن  برخورد  سازمان ها،  در  رساند. 
اساسي نیست، زیرا اگر از یک راهي بروید که بن بست باشد، 
اساسي  گرفتاري  مي کنید.  پرداخت  را  آن  هزینه  بار  یک 
برایمان  زیرا  رسانده اند،  نتیجه  به  را  ما  که  است  راه هایي 
تقدس پیدا کرده اند و نسبت به آن ها احساس دین مي کنیم 

و دیگر قابل کنار گذاشتن نیستند. 
مرگ بسیاري از سازمان ها به صالح جامعه است، زیرا 
و  مي کنند  تلف  را  جامعه  منابع  متأسفانه  سازمان ها  برخي 
زیاد  ورودي شان  که  شده اند  قیفي  سازمان هاي  به  تبدیل 

است اما از خروجي خبري نیست. 
آن  بیفتد،   اتفاق  سازمان  یک  براي  مشکل  چند  اگر 
فقر  اول،  کرد.  خواهد  حرکت  میرایي  سمت  به  سازمان 
دانشش  خودش،  نتواند  سازمان  موقع  هر  است.  یادگیري 
و تجاربش را توسعه دهد، مرگش شروع خواهد شد. دومین 
مي دهند،  قرار  نابودي  مسیر  در  را  سازمان ها  که  ویژگي 
ناتواني ادراك شرایط است. به عبارتي، زماني که سازماني 
حال  به  وای  کند.  تفسیر  قدیم  پارادایم  با  را  جدید  عالئم 
سازماني که مدیرش شرایط را درك نکند و نفهمد و وای به 
حال سازماني که مدیر خودش را به نفهمي بزند یا فهم کند 
و خود را به بي تفاوتي و بي خیالي بزند. هر دو براي سازمان 
مسئله ایجاد خواهد کرد. سومین مشکلي که سازمان را به 
را  مسئله  حل  قدرت  که  است  این  مي برد،   نابودي  سمت 
راه حل یابی  قدرت  اما  کند  بروز  مسئله  یعني  باشد؛  نداشته 
و توان نوآوري براي حل مسئله را نداشته باشد. لذا مسئله 
در سازمان مزمن مي شود و ماندگار خواهد شد. لذا قابلیت 
از ویژگي هاي سازماني است که مي تواند  راه حل یابي یکي 

به آینده خود امیدوار باشد.
 وظیفه مدیریت ایجاد یک سازمان هوشمند و مبتنی 
چهار  سایبرنتیکي  سازمان  است.  سایبرنتیکی  نگرش  بر 
ویژگي دارد: اگر سازماني این چهار ویژگي را نداشته باشد 
اولین  نیست.  برخوردار  پویایي  حیات  از  که  مي دهد  نشان 
یعني قدرت  با محیط  تعامل  با محیط است.  تعامل  ویژگي 
تأمین منابع و اطالعات مورد نیازش را دارد و قدرت فروش 
توانایي  ویژگي  دومین  دارد.  هم  را  خدمات  و  محصوالت 
ادراك و تحلیل است. منظور از قدرت تحلیل، درك درست 
پدیده هاست؛ درك اجزا، کیفیت اجزا و کیفیت روابط اجزا. 
بي تردید  باشد،  نداشته  را  تحلیل  قدرت  این  اگر  واقع  در 
تفسیر درست از وقایع نخواهد داشت و دچار مشکل مي شود. 
نیز  تشخیص  قدرت  باشد،  باال  تحلیل  قدرت  که  هنگامي 
توان  که  است  این  پارامتر  سومین  مي کند.  پیدا  افزایش 
تشخیص انحراف را داشته باشد که مبنایش توانایي ادراك 
و تحلیل است. مورد چهارم هم توان اصالح و بهبود است، 
هر قدر نگاه سیستمي و نگرش سیستمي باشد، توان تحلیل 

و تشخیص و اصالح افزایش پیدا می کند. 
کیفیت مدیریت از مباحث جدي روز دنیاست که هم بر 
اثربخشي و هم کارایي اثرگذار است که برآیندشان شاخص 

بهره وري مي شود. این مدیر است که تشخیص مي دهد کار 
مدیریت  کیفیت  است.  کدام  درست  روش  و  راه  و  درست 
است.  سازمان  عملکرد یک  وکیفیت  مشخص کننده کمیت 
اگر سازمان به اهداف متعالي و نتایج دلخواه خودش رسیده، 
است  قبول  قابل  مدیریت  کیفیت  که  مي دهد  نشان  پس 
سازمان  عملکرد  نتایج  ارزیابي  و  عملکرد  طریق  از  ما  لذا 
ظرفیت  این  کنیم.  ارزیابي  را  مدیریت  کیفیت  مي توانیم 
مي دهد  شکل  را  سازمان  یک  عملکرد  که  است  مدیریت 
مدیریت  کیفیت  به  راجع  وقتي  که  است  دلیل  به همین  و 
با  متفاوت  و  کیفیت  مدیریت  با  متفاوت  مي کنید،  صحبت 
کیفیت مدیران است. مشکل اساسي که امروز در جامعه مان 

داریم این است که به این بعد از کیفیت بي توجه بودیم.
بحث  ارتباط  خصوص  در  مک کینزي  که  گزارشي  در 
شد  داده  نشان  کرد،  منتشر  بهره وري  و  مدیریت  کیفیت 
و  مدیریت  نمره  یابد،  ارتقا  مدیریت  کیفیت  اندازه  هر  که 
بین  در  مي یابد.  افزایش  نیز  سازمان  بهره وري  نتیجه  در 
کشورها،  آمریکا به کیفیت مدیریت کسب وکارها و سازمانها 
است  بیشتر  بهره وري  هم  نتیجه اش  و  است  بیشترحساس 
نشان  مک کینزي  گزارش  و انگلیس.  آلمان،  فرانسه  بعد  و 
از  دهید  بهبود  درصد   20 را  مدیریت  کیفیت  اگر  که  داد 
طریق توسعه قابلیت هاي مدیریت، 6 درصد بهبود بهره وري 
ارتباط  که  داد  نشان  همچنین  مي افتد.  اتفاق  سازمان  کل 
مشخصي بین نحوه استفاده از ابزارها و روش هاي مدیریت 

با عملکرد شرکت وجود دارد. 

دکتر نايبي
راه حل  آیا  که  بدهیم  پاسخ  سؤال  این  به  می خواهیم 
بهره وري در ایران موجود است یا خیر؟ این گمشده اي که 
جستجو مي کنیم در داخل کشور قابل دسترسی است یا باید 
از خارج کشور وارد گردد؟ بررسی های مک کینزي نشان داد 
که اصواًل ارتقاي بهره وري دو رویکرد اصلي دارد: یا بایستي 
یک پیشرفت معناداري در تکنولوژي رخ دهد یا الگوگیري 

از شرکت هاي پیشرو داخل کشور صورت گیرد. 
نوظهور  کشورهاي  که  است  کرده  برآورد  مک کینزي 
مانند ایران پتانسیل رشد ساالنه 6 درصد بهره وري نیروی 
کار را دارند که 82 درصد آن نه با ارتقاي تکنولوژي بلکه 
پیشرو  سازمان های  و  شرکت ها  از  الگوگیري  همین  با 
انجام پذیر است. براي کشورهاي پیشرفته پیش بیني مي شود 

هر اندازه کیفیت 
مدیریت ارتقا یابد، نمره 
مدیریت و در نتیجه 
بهره وري سازمان نیز 
افزایش مي یابد.
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از آنجا که  که بهره وری سالي دو درصد رشد داشته باشد. 
آن ها تقریبًا به مرز بهره وري رسیده اند حتمًا تکنولوژي شان 
از  الگوگیری  برای  کمتری  ظرفیت  و  کند  پیشرفت  باید 

واحدهای پیشرو وجود دارد.
بر اساس اطالعاتي که مرکز رتبه بنديIMI100  در 
در  ایران  بزرگ  شرکت هاي  است،  کرده  ارائه   1396 سال 
بازده  و  مقیاس  بازده  مزایای  از  عمومًا  که  رتبه بندی  این 
دامنه تولید برخوردارند، در بازده دارایی و بهره وری سرمایه 
تفاوت معناداری دارند. این شکاف عملکرد چرا رقم خورده 
به محیط  از کجاست  پرسیده مي شود مشکل  وقتي  است؟ 
حاکم بر شرکت اشاره مي کنند: بانک وام نمي دهد، مالیات، 
به محیط کسب وکار  . عمده مشکالت   ... و  بازرسي   بیمه، 
ربط داده می شود، اما شکاف کارایی بین شرکت های بزرگ 
وضعیت  در  معنادار  تفاوت های  از  شد  برده  نام  باال  در  که 
نظام های  ساختار،  راهبرد،  از  اعم  شرکت ها  داخلی  عوامل 
بودن  مجهز  میزان  و  انسانی  نیروی  مدیریت  مدیریتی، 
به فناوری اطالعات و دیگر سیستم های مدیریتی  سازمان 
از  برخی  وجود  یعنی  ارتباط،  همین  در  مي کند.  حکایت 
آمار  به  شرکت ها  درونی  عوامل  در  نابهره وری  ریشه های 

زیر توجه کنید:
مجمع جهاني اقتصاد شاخص رقابت پذیری جهانی که 
کشورها  رقابت پذیری  شاخص  یکصد  از  بیش  بر  مشتمل 
کشور   140 حدودا  برای   2017-2018 سال  تا  را  مي باشد 
عوامل  رقابت پذیری،  شاخص های  است.  کرده  استخراج 
نهادها،  بازارهاي  زیرساخت ها،   وضعیت  نظیر  محیطي 
را  اقتصادی  بنگاه های  داخلی  عوامل  همچنین  و  مالی 
مي سنجد. وقتي یافته هاي 2018 ایران را با 2010 در کنار 
هم مي گذارم مي بینم که محیط های کالن و خرد حاکم بر 
بنگاه های اقتصادی ایران در مجموع کمی بهتر شده است، 
اما عوامل رقابت پذیری داخل بنگاه ها به همین نسبت بهبود 

نداشتند.
عامل  به  مي توان  سازمانی  درون  عوامل  بررسي  در 
»تأثیرگذاري هیئت مدیره« توجه کرد که رتبه ایران 125 
از 140 کشور شده است؛ یعني نهاد هیئت مدیره اثري که 
باید بر مدیرعامل و اداره بنگاه بگذارد نمي گذارد. رتبه های 
و  مدیریت  گزارش دهي  و  حسابرسي  کیفیت  چون  عواملی 
 توجه به بازاریابي به ترتیب 118 و 128 بوده که خیلي پایین 
مشتري  شده اند.  غافل  بازاریابي  از  ایراني  مدیران  است. 

حرفه اي«  مدیریت  به  اتکا  و  داخلي  رقابت  شدت  مداري، 
نیز به ترتیب رتبه هاي 118، 125 و 120 را داشتند و این 
نیست. وضعیت شاخص  اي  ایران حرفه  در  مدیریت  یعني 
شده  بهتر  حدودی  تا   121 رتبه  با  کارفرما  و  کارگر  روابط 
است. رابطه مزد و بهره وري یکي دیگر از عواملی است که 
10 رتبه بهبود داشته ایم اما در مجموع با رتبه 100 وضعیت 

مناسبی در جهان نداریم.   

دکتر محسن وند
 وقتي بحث از کیفیت مدیریت مي شود، منظور مدیران 
در صحنه و پاي کار است. چند نشانه از سازمان های متعالی 

مشاهده کرده ام که به آن اشاره مي کنم: 
عمل  بزنند،  حرف  اینکه  جاي  به  سازمان ها  این  در   .1

مي کنند یعني پرهیز از شعارزدگي
2. در این سازمان ها نقش الگویي مدیران و رهبران خیلي 
الگو  این  و  عمل  اول  یعني  تعالي  فرهنگ  است.  پررنگ 
بودن خیلي مهم است چون کارکنان به شما نگاه مي کنند.

ویژگي هاي  و  بر تخصص  مدیران  قدرت  منابع  تمرکز    .3
شخصیتي و توانایي فردي است که بیانگر کیفیت مدیریت 

است
است.  مشارکتي  مدیریت  امور  اداره  در  رویکرد   .4
به  مي کنند.  جانشین پروري  به شدت  متعالي  سازمان هاي 
دیکتاتوري  و  کنند  رشد  که  مي دهند  اجازه  کارکنانشان 
نیرو  چسبندگي  نمي شود.  کور  خالقیت ها  ندارند.  مدیریت 
دارند. فضاي دوستانه و صمیمانه دارند. کارکنان با شادابي 

و سرزندگي کار مي کنند.
5. فضاي اعتماد و شفافیت

به  مواقع  خیلي  سنواتي  مدیران  شایسته ساالري.  اصل   .6
کارنامه  ما  سازمان هاي  در  هستند.  مدیر  سوابقشان  خاطر 
اما  هستند  قوي  ظاهر  به  رزومه ها  یعني  نداریم،  مدیریتي 

عملکردها ضعیف هستند.
قدر  هر  بدانیم  باید  کارکنان.  توانمندسازي  و  آموزش   .7
سازمان هایتان  دارند،  نگه  کوتوله  را  آدم ها  سازمان هایتان 

هم کوتاه مي شود.
8. احترام به گوناگوني و تنوع از دیگر نشانه های سازمان های 

متعالی است. 
که  است  این  متعالي  سازمان هاي  ویژگي هاي  از  یکي   .9
به مشتري، سهامداران  تعهدشان  به  پیش بیني پذیر هستند. 

و ذینفعان عمل مي کنند.
هنجارهاي  رعایت  به  نسبت  متعالی  سازمان های   .10

سازمانی حساس هستند و واکنش نشان مي دهند. 
تعالي  وقتي  سازماني چیست.  فرهنگ  دستاورهاي  اما 
سازماني با آن رویکرد فرهنگي اتفاق مي افتد، یعني فرهنگ 
تقویت  دنبال  به  سازماني  تعالي  واقع  در  سازماني.  متعالي 
فرهنگ تعالی در ارکان سازمانی به عنوان هدف اصلی است.

شامل  مي تواند  سازماني  متعالی  فرهنگ  دستاوردهاي 
این موارد باشد:  1. جاري شدن نظم در سازمان، 2. افزایش 
 .4 سازماني،  مطلوب  دستاوردهاي   .3 شغلي،  رضایت 
وفاداري و تعهد سازمانی،  5. نقش آفرینی سطوح مدیریتی 

باید بدانیم هر قدر 
سازمان هایتان آدم ها 
را کوتوله نگه دارند، 

سازمان هایتان هم کوتاه 
مي شود.
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در تقویت فرهنگ متعالی سازمانی.

کردن  نهادینه  جهت  در  مطروحه  نکات  جمع بندی 
فرهنگ متعالی سازمانی مستلزم توجه به این موارد است: 

اخالقی،  اصول  ترسیم  و  به روزرسانی  تدوین،  لزوم   
ارزش های سازمانی ، منشور اخالقی، باورهای و هنجارهای 

مورد تأکید سازمان با همفکری کلیه الیه های سازمانی
  تقویت، حمایت، اشاعه و ترویج مبانی فرهنگی و اخالقی 

صحیح و متعالی توسط سطوح مدیریت و رهبری سازمان
 توجه به تدوین و اجرای پروژه های بهبود در خصوص تقویت 
ابعاد فرهنگ سازمانی متعالی مبتنی بر زمینه های بهبود مورد 
شناسایی در فرایند ارزیابی سازمان طبق الگوی تعالی سازمانی

  عدم مماشات با مدیرانی که ارزش های سازمانی، اصول 
اخالقی و مبانی فرهنگ سازمانی متعالی را رعایت نمی کنند. 
جدید  انساني  نیروي  همسویی  و  تناسب  از  اطمینان   
و  انتخاب  فرایند  در  سازمانی  ارزش های  و  فرهنگ  با 

به کارگیری نیروی انسانی 
 جدي گرفتن فرایند جامعه پذیری کارکنان تازه وارد 

فرهنگ  مبانی  و  ارکان  اشاعه  قدردانی جهت  و  تشویق   
سازمانی متعالی 

دکتر محمدي
یکي از مشکالتي که در شرکت ها و سازمان ها داریم 
یعني  است؛  سازمان  میانی  انجمادالیه  بیماري  وجود 
است.  افتاده  اتفاق  برایش  انجماد  سازمان  میاني  الیه 
و  کند  ایجاد  تحول  و  تغییر  مي خواهد  ارشد  مدیریت  هم 
اما  هستند  بهبود  و  تحول  و  تغییر  دنبال  به  کارکنان  هم 
نمي گذارد  قدرتش  حفظ  و  منافعش  خاطر  به  میاني  الیه 
پیام ها میان کارکنان و مدیریت ارشد انتقال یابد. لذا این 
است،  کرده  نابوده  را  ما  سازمان هاي  از  بسیاری  بیماري 
چون مدیر ارشد یک سازمان وقتي تغییر مي کند اولش با 
عالقه و برای تغییر و بهبود وارد سازمان مي شود، اما بعد 
از مدیران مانع تغییر و تحول  متوجه مي شود که بسیاری 
کنند  پیدا  توسعه  میاني  مدیران  که  است  مهم  مي شوند. 
از تنگ نظري  بلکه توسعه نگرش و  نه فقط توسعه دانش 
به  نسبت  خودشان  براي  را  بهتري  آینده  و  بیایند  بیرون 
ذهنی  انجماد  از  بدین گونه  تا  کنند  تصور  موجود  وضع 
باید  این نقش رهبر سازمان است که طبیعتًا  خارج شوند. 

این کار را انجام دهد.
سازمان ها  چرا  که  دارد  وجود  عمده  دلیل  چند 
اما  مي دانیم  است.  آگاهي  ضعف  نخست  نابهره ورند. 
به درستي  را  چیزي  که  است  تصورمان  نمي دانیم.  درست 
نکردیم.  درکش  و  است  سطحي  خیلي  واقعًا  اما  مي دانیم 
که  است  این  علتش  نمي شویم،  موفق  سازمانمان  در  اگر 
را  بهره وري  حتي  اگرچه  نداریم،  بهره وري  از  درستي  فهم 
آموزش بدهیم، اما معلوم نیست در عمل درك درستي برای 

شبیه سازي اجرایي داشته باشیم. 
براي  وقت ها  بعضي  است.  محدودیت  بحث،  دومین 
گفتن  قابل  که  دارد  وجود  محدودیت هایي  ارشد  مدیریت 
همه  تا  بنشینید  ارشد  مدیریت  جاي  باید  شما  نیست. 

محدودیت ها را بفهمید. 
دلیل دیگر توان و جسارت اجراست. لزومًا هر کس که 
قدرت  اما  مي دانند  فقط  بعضي ها  ندارد.  اجرا  توان  مي داند 

وتوان اجرا و عمل به دانسته هایشان ندارند.
اما سؤال این است که با توجه به این عوامل، حاال باید 
از خودمان شروع  اول  که  است  این  توصیه من  کنیم.  چه 
کنیم. در بحث تغییر فردی، یک بحث جالب وجود دارد که 
اما  دهید،  تغییر  را  اطرافتان  آدم هاي  همه  نمي توانید  شما 
مي توانید انتخاب کنید. انتخاب هایتان را هم مي توانید تغییر 
دهید. ما مي توانیم آدم هاي توسعه یافته، بالغ و مورد نظرمان 
رفتارشان  دیگران  کنیم.  انتخاب  دوستی  رابطه  برای  را 
تحت کنترل شما نیست اما البته تحت تأثیر شماست و ما 

مي توانیم منشأ اثر باشیم. 
دومین توصیه من این است که یکي از بهترین راه هاي 
جامعه،  در  بهره وري  فرهنگ  و  بهره وري  سطح  ارتقاي 
قراردادن آدم درست در جاي درست است. اگر همین یک 
بیفتد سیستم ها و ساختارها و تیم سازی ها و  اتفاق  موضوع 

خیلي چیزهاي دیگر هم درست مي شود.
ما  است.  والگوبرداری  الگوسازي  من،   توصیه  سومین 
در جامعه مان خوب بلدیم جریمه کنیم ولي از عملکردهاي 
رفتار  از  تقدیر  فرهنگ  لذا  کنیم.  قدرداني  نیستم  بلد  برتر 
از  یکي  برتر  سازمان هاي  و  انسان ها  الگوسازي  و  برتر 
گسترش  را  بهره وري  فرهنگ  مي توانیم  که  است  مواردي 

دهیم. 

دکتر شجاعي
 در پایان مي خواهم چند نکته از گزارش OECD در مورد 

اینکه که چرا سازمان ها نابهره ور مي شوند را بیان کنم:
مستمر  پایش  یا  مستمر  تحلیل  و  تجزیه  به  تفاوتي  بي   .1

محیط
 2. بازگشت ناپذیري سیستم و فضاي سازمان

3- اداره کردن سازمان مبتني بر استثنائات به جاي قواعد
4. کشتن خالقیت و  اجازه اشتباه ندادن

5. ضعف استفاده بهینه از تمام منابع
6. برخورد نکردن با کارهاي نکرده )به جاي اینکه با کارهاي 
نکرده برخورد کنند، سراغ کساني مي روند که کارهاي زیادي 
کرده اند و احیاناً ضعف و اشتباهي داشته اند و طوري با آن ها 

برخورد مي شود که از کار کردن پشیمان مي شوند.(
7. تمرکز بیش از حد بر تحول، به جاي بهبود

عمر  )منحني  سازمان   وجودي  فلسفه  به  بي توجهي   .8
سازمان را نمي توانند تشخیص دهند(

به  بي توجهي   .10 سازمان؛  استراتژي  به  نبودن  پایبند   .9
مدیریت دانش

11. متناسب سازي نکردن
12. زماني که یارانه را جاي کارانه بگذارند باید منتظر باشیم 

که سازمان خیلي سریع به سمت نابهره وري برود.

منبع: 
ماهنامه تدبیر، سال 30 ام، شماره 315، مرداد و شهریور 98
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دکتر عین اله فرامرز
رئيس برنامه ريزي و توسعه منابع انساني سازمان 

گسترش و نوسازي صنايع ايران

استخدامي  رزومه  میلیون  دو  حدود  سال  هر  گوگل  شرکت 
براي  استعدادها  اشتیاق  آن  اصلي  علت  که  دریافت مي کند 
کار در گوگل است. اما چرا چنین اشتیاقي وجود دارد؟ پاسخ 
جهان  در  را  انساني  منابع  برند  بهترین  گوگل  است.  روشن 
دارد؛ به این معني که سیاست ها و برنامه هاي منابع انساني 
است  شده  پیاده سازي  و  طراحي  به گونه اي  شرکت  این  در 
که تصویر بسیار مثبتي از این شرکت در ذهن کارکنان این 

منابع  برند  رهبري  است.  گرفته  افراد شکل  سایر  و  شرکت 
از  مثبت  تصویر  ایجاد همین  براي  واقع، تالش  در  انساني، 

مدیریت منابع انساني در شرکت است.
گوگل سه مؤلفه اصلي سازنده برند منابع انساني خود را چنین 
اعالم کرده است: نخست،  این مأموریت و چشم انداز گوگل 
دوم  است.  جذاب  کار  جویاي  استعدادهاي  براي  که  است 
مدیران  جلسات  تمام  مثال،  براي  است.  گوگل  در  شفافیت 
داده مي شود.  قرار  اینترانت شرکت  در  و  ارشد گوگل ضبط 
مؤلفه سوم، ایجاد روحیه کارآفریني براي افراد است. بسیاري 
از کارکنان گوگل بعدها تبدیل به کارآفرینان بزرگي شده اند و 

این روحیه اي بوده که در گوگل پرورش یافته است.

در بازار کار، افراد جوياي کار به دو نوع تقسيم مي شوند: جويندگان فعال و جويندگان منفعل. جويندگان 
فعال کساني هستند که يا شغلي ندارند يا از شغل خود راضي نيستند. آنها فعاالنه به دنبال جايي براي کار 
کردن مي گردند. اما جويندگان منفعل که معموال استعدادها هستند، نه بيكار هستند و نه از شغل فعلي خود 
ناراضي،  بلكه کساني هستند که اگر شغلي با فرصت هاي بهتر نصيب شان شود، حاضرند محل فعلي را ترک 
و به سازمان و شرکت جديد بروند. اما پرسش اين است که جويندگان منفعل بيشتر جذب چه گونه اي از 
سازمان ها مي شوند؟ از آنجا که اين افراد به دنبال جايي با فرصت هاي بيشتر و بهتر هستند، سازمان هايي 
شانس به تور انداختن اين افراد را دارند که تصويري مثبت از خود و کار در شرکت خود ايجاد کرده اند يا به 

اصطالح صاحب برند کارفرمايي يا برند منابع انساني هستند.
خانه مديران سازمان مديريت صنعتي در يكي از نشست هاي هفتگي خود،  با دعوت از دو تن از صاحب نظران 
استعدادها  نگهداشت  و  در جذب  آن  اهميت  و  انساني  منابع  برند  بررسي موضوع  به  انساني  منابع  حوزه 

پرداخت. گزيده اي از محتواي اين نشست را مي خوانيد. 

در نشست خانه مديران سازمان مديريت صنعتي مطرح شد:

تعالي سازمان با رهبري برند منابع انساني

مركز تعالی سازمانی
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براي ساختن برند منابع انساني، باید دو فاز را در نظر داشت: 
فاز پیش از استخدام و فاز پس از استخدام.

در فاز پیش از استخدام،  مهم ترین اقدام یافتن نیروي متناسب 
شرکت هاي  که  مي شود  دیده  کمتر  است.  مناسب  منابع  از 
بلکه  کنند،  عمومي  اعالم  استعدادها  جذب  براي  بزرگ 
هستند.  استعدادها  دنبال  خاص  و  حرفه اي  منابع  از  بیشتر 
در  مدیرعامل  استخدام  براي  ایران،  در  که  دیده ایم  بعضًا 
روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي مي دهند. نکته دیگر چگونگي 
مي خواهیم  آنها  از  آیا  است.  متقاضیان  از  اطالعات  دریافت 
رزومه بفرستند یا خودمان بر اساس شایستگي هاي مورد نیاز 
شغل، فرم هایي طراحي کرده ایم و از متقاضي مي خواهیم آن 

فرم ها را مثاًل در وب سایت پرکند؟ 
در فاز پس از استخدام نیز این برنامه هاي منابع انساني است 
که برندساز است. اینکه یک کارفرما چقدر رویکرد رهبري را 
جایگزین مدیریت کرده است،  چقدر براي هر فرد مسیر شغلي 
دستور  در  را  جانشین پروري  و  آموزش  چقدر  کرده،  طراحي 
کار قرار داده و چقدر فرهنگ و ساختار سازماني جذاب دارد، 

همگي در ایجاد برند منابع انساني مؤثرند. 
در پایان، چند نکته وجود دارد که شرکت هایي که برند منابع 
باشند:  به آن توجه داشته  باید  براي شان مهم است،   انساني 
و  واقعي  گزارش هاي  و  اخبار  انتشار  با  متعالي  سازمان  یک 
مثبت از خود، برند منابع انساني را براي خود ایجاد مي کند. 
ساختمان یک سازمان هم در برند منابع انساني آن مؤثر است. 
توجه به رفتار و ظاهر کارکنان صف و رعایت کرامت انساني 
در همه شئون منابع انساني در ایجاد برند بسیار مهم هستند. 
پیش نیاز  خوب،   انساني  منابع  واحد  یک  داشتن  همچنین 

ساختن برند منابع انساني است. 

دکتر بهزاد ابوالعالئي
عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي

وارد  بازاریابي  حوزه  از  انساني  منابع  موضوعات  از  بسیاري 
منابع  دنیاي  در  بازاریابي  مفاهیم  تمام  تقریباً   و  شده اند 
به  بازاریابي بحثي  براي مثال، در  دارند.  نیز مصداق  انساني 
انساني  منابع  این مفهوم دردنیاي  و  داریم  برند  نام مدیریت 
مدیریت  برند  از  منظور  است.  شده  تبدیل  مدیریت  برند  به 

تصویري است که مدیران یک سازمان از آن سازمان ایجاد 
مي کنند. همچنین در دنیاي بازاریابي مفهوم CVP یا ارزش 
چه  کسب وکار  یک  یعني  داریم؛  را  مشتري  به  پیشنهادي 
را  او  مشتري  تا  مي کند  ایجاد  مشتري  براي  ویژه اي  ارزش 
به رقبایش ترجیح دهد. این مفهوم در دنیاي منابع انساني به 
EVP یا ارزش پیشنهادي کارکنان تبدیل شده است؛  یعني 
استعدادهاي  و  براي کارکنان  یک کارفرما چه جذابیت هایي 

بیروني ایجاد مي کند تا جذب او شوند.
بسیاري از من مي پرسند که چگونه استعدادها را شناسایي و جذب 
کنیم. پاسخ من همین ارزش پیشنهادي کارفرما است؛  یعني اگر 
شما EVP داشته باشید، نیازي نیست که به دنبال استعدادها 

باشید،  این استعدادها هستند که به دنبال شما مي گردند. 
من هم معتقدم که فرایند استخدام در ایجاد برند براي یک 
سازمان بسیار تأثیرگذار است. چندي پیش یک شرکت ایراني، 
یک پروژه استخدام تراز جهاني را اجرا کرد. آنها از متقاضیان 
خواستند که با مراجعه به وب سایت، فرم هاي درخواست را پر 
کنند. همین موضوع باعث شد که 7000 نفر به سایت مراجعه 
کنند و این اولین گام ایجاد برند بود. سپس افراد واجد شرایط 
انتخاب شدند و به مراکز ارزیابي فرستاده شدند. افراد نهایي 
انتخاب شدند و انتخاب نشدگان نیز با بهترین نوع عذرخواهي 
بازخوردهاي  استخدام نشده،   افراد  اینکه  جالب  شدند.  بدرقه 

بسیار مثبتي نسبت به شرکت ارائه دادند.
از کارکنان شرکت ها،  با نظرسنجي  مجله فورچون هر ساله 
100 شرکت برتر دنیا براي کار کردن را انتخاب مي کند. این 

انتخاب بر اساس سه شاخص صورت مي  گیرد:
لذت  سازمان  آن  در  کار  از  چقدر  کارکنان  اینکه   :Enjoy

مي برند.
و  مدیران  سازمان،  به  چقدر  کارکنان  اینکه   :Trust

همکارانشان اعتماد دارند.
Pride: اینکه کارکنان چقدر از کار در آن سازمان احساس 

غرور و افتخار مي کنند.
این  رأس  در  همواره  گوگل  اخیر،  در سال هاي  اینکه  جالب 

رتبه بندي بوده است. 

منبع: 
ماهنامه تدبیر، سال 30 ام، شماره 315، مرداد و شهریور 98

کمتر دیده مي شود که 
شرکت هاي بزرگ براي 
جذب استعدادها اعالم 
عمومي کنند، بلکه بیشتر 
از منابع حرفه اي و خاص 
دنبال استعدادها هستند.

یک سازمان متعالي 
با انتشار اخبار و 
گزارش هاي واقعي و 
مثبت از خود، برند منابع 
انساني را براي خود 
ایجاد مي کند.
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تورهای تعالی

تبادل دانش و تجربيات موفق سازمان ها الزمه حرکت در مسير تعالی است. در 
برنامه هايی که به منظور تبادل تجربيات سازمان ها ارائه می شود، سازمان ها با 
معرفی تفصيلی خود ضمن به اشتراک گذاشتن آموخته های علمی و تجربياتشان 
عالقمندان  و  صاحب نظران  ساير  سازنده  پيشنهادات  از  بحث،  مورد  زمينه  در 
حوزه های مرتبط برخوردار می شوند. از سوی ديگر، فضايی برای تبادل تجربيات 
که  کشور  برتر  سازمان های  با  ارتباط  تسهيل  طريق  از  شرکت کنندگان  برای 
پيشرفت قابل توجهی در مسير تعالی داشته اند به وجود می آيد. تورهای تعالی 
معرفی  و  برتر کشور  انتقال تجارب موفق سازمان های  به  موثر  با هدف کمک 
با  از سال 1384  آن ها  اجرای  از  مثبت حاصل  نتايج  و  توانمندساز  فرآيندهای 

همكاری بسياری از سازمان های ايرانی به اجرا در آمده است. 
از سال 1384 تاکنون مرکز تعالی سازمانی با کمک سازمان های برتر 101 تور 
تعالی را برگزار کرده 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 
بلوغ  نشان  که  گام هايی  برداشته اند.  تجربيات  تبادل  برای  فضايی  ايجاد  و 
سازمان های پيشتاز در عرصه اشتراک گذاری تجربيات و آموخته هايشان است. 
بتوان  ايرانی  سرآمد  سازمان های  همكاری  با  هم  آتی  سال های  در  است  اميد 
تعالی  مسير  در  حرکت  برای  سازمان ها  تجارب  انتقال  در  موثرتری  گام های 
برداشت. در سال 98 هفت تور تعالی برگزار شده است که  در ادامه خالصه اي 
از گزارش تورهای تعالي برگزار شده را مي خوانيد. عالقه مندان مي توانند گزارش 

کامل تورهای تعالي را از مرکز تعالي سازماني تهيه کنند.

نشان بلوغ سازمان های ایرانی 
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شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا(، بزرگ ترین 
شرکت زیر مجموعه گروه مپنا در حوزه مهندسي و ساخت 
گاز  و  نفت  و  نیروگاهي  در صنایع  نیاز  مورد  دوار  تجهیزات 
انواع توربین و تجهیزات  تامین  است. وظیفه اصلي تولید و 
جانبي، توگا را به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات دوار 
و خدمات وابسته در صنایع نیروگاهي و نفت و گاز در سطح 
به  روزافزون  نیاز  به  پاسخ  در  است.  نموده  مبدل  خاورمیانه 
شده  ایجاد  نیاز  به  پاسخگویي  ماموریت  مپنا  گروه  انرژي، 
بر  تمرکز  با  میان  این  در  و  داشته  برعهده  را  برق  بازار  در 
نیروگاه  یک  ساخت  ارزش  زنجیره  از  بخش  ارزشمندترین 
اهداف  مرتبط،  جانبي  تجهیزات  و  توربین  یعني  حرارتي 
استراتژیک خود را به عنوان یک راهبرد ملي عمدتا معطوف 
به پوشش کامل بازار داخل کشور کرده و در عین حال در 
مشارکت  مپنا،  گروه  با  همراه  نیز  ایران  از  خارج  پروژه هاي 

جدي نموده است.

 )CEM( مديريت تجربه مشتري
در شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا)توگا(

مدیریت تجربه مشتري یک 
استراتژي براي حداکثرسازي سود 
حاصل از روابط با مشتریان براي 
بوسیله  آن  در  و  است  سازمان 
به  مشتري  از  که  خوبي  شناخت 
دست مي آید، سالیق و عالیق او 
شناسایي شده و تجربه اي منحصر 

به فرد براي او در قالب نقشه سفر مشتري، طرح ریزي و اجرا 
مي شود. در واقع هدف از مدیریت تجربه مشتري، دستیابي 
به چشم اندازي جدید براي ارائه آنچه مشتري از ما انتظار دارد 
و ایجاد تجربه اي دلپذیر براي او در هر کجا و هر لحظه از 
چرخه عمر محصول مي باشد تا از این طریق مشتري همیشه 

ما را ترجیح دهد.

CEMمدیریت تجربه مشتری

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

 شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

مدیریت تجربه مشتري 
یک استراتژي براي 
حداکثرسازي سود 
حاصل از روابط با 
مشتریان براي سازمان 
است.

102 امين تورتعالی با موضوع " مديريت تجربه مشتریCEM " در تاريخ 10 مهرماه 98 با 
با حضور 38  همكاری مرکز تعالی سازمانی در محل شرکت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا( 
بازديدکننده از شرکت های مختلف شامل؛ فوالد هرمزگان، فوالد سيرجان ايرانيان، نيرومحرکه، بيمه 
سامان، ايران ذوب، نان قدس رضوی، کارگزاری بيمه سايپا، مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(، 
مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مكو(، مهندسی و ساخت پره توربين مپنا )پرتو(، شرکت مهندسی 
و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا و شرکت گروه مپنا برگزار شد. اين برنامه با خوشامدگويی و سخنرانی 
مدير سيستم ها و تعالی توگا آغاز و پس از آن نحوه مديريت تجربه مشتريان در توگا در قالب ارائه های 
تخصصی و همچنين ابعاد اجرايی و دستاوردهای حاصل از تجارب مربوطه، توسط مدير و کارشناسان 

بخش مهندسی پايش محصول ارائه شد.
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شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا( در راستاي 
سبد  عمر  چرخه  در  مشتري  تجربه  مدیریت  پیاده سازي 
محصوالت خود، در اولین و اصلي ترین گام، اقدام به تشکیل 
بخش مهندسي پایش محصول در ساختار سازماني خود نمود 
بهره برداران  با  موثر  ارتباط  برقراري  این طریق، ضمن  از  تا 
به  اقدام  از مشتریان،  اولین الیه  به عنوان  سبد محصوالت 
تماس  نقاط  یکپارچه سازي  و  ارتباطي  درگاه هاي  ساماندهي 

در کل چرخه عمر محصوالت نماید.

پايش محصوالت 
و مديريت تجربة مشترياِن نيروگاهي

دستیابي به بیشترین قابلیت اطمینان و دسترس پذیري 
هزینه  کمترین  تحمیل  و  یک سو  از  نیروگاهي  واحدهاي 
از  دیگر،  سوي  از  آنها  بهینه(  )نت  تعمیرات  و  نگهداري 
مي باشد  نیروگاه  از  بهره برداري  مدیریت  اهداف  مهم ترین 
دارایي هاي  اجراي صحیح مدیریت  و  با پیاده سازي  تنها  که 
با  اساس،  همین  بر  است.  تحقق  قابل  نیروگاه،  فیزیکي 
در حوزه  برتر  تجارب  و  استانداردهاي موجود  از  الگوبرداري 
تعالي بهره برداري، نگهداري و تعمیرات نیروگاه، سبد خدمات 
شش گانه اي در قالب نقشه سفر بهره برداران در نظر گرفته 
دارایي هاي  مدیریت  رویکردهاي  با  منطبق  که  است  شده 

فیزیکي نیروگاه  بوده  و شامل بسته هاي ذیل مي باشد:
1- پرونده تجهیزات نیروگاه 

)Power Plant Asset Data)
)Technical Support) 2- پشتیباني فني

3- رژیم بهره برداري توربین 
)Turbine Operating Regime)

)Turbine Inspection) 4- بازرسي توربین
)RAM Study) 5- آنالیز قابلیت اطمینان

6- ارزیابي سالمت توربین 
)Turbine Health Monitoring)

این سبد، تاکنون پنج بار براساس بازخوردهاي دریافتي 
از نیروگاه ها و شرکت هاي گروه مپنا و همچنین ارزیابي عدد 
تا ضمن  است  شده  بازنگري  بهره برداران،  با  ارتباط  کیفیت 
فعالیت هاي  اثربخشي  افزایش  شاهد  آن،  استانداردسازي 

پایشي در کیفیت ارتباطات نیروگاهي نیز باشیم.
سطح  بهره برداران،  تجربه  مدیریت  منظور  به 
پایش بلوغ  مدل  براساس  نیروگاه ها،  از  یک  هر   بلوغ 

و  طراحي   Monitoring Maturity Model )3M(  
تجربه  بعدي  گامهاي  مسیر،  ادامه  براي  و  شده  مشخص 

مشترك، مطابق نقشه سفر بهره برداران، تعیین مي گردد.

مديريت تجربه سبد خدمات مهندسي پايش محصول

پرونده تجهيزات نيروگاه
با  مشتري مدارانه  تعامالت  شکل گیري  با  همزمان 
ایشان،  براي  ارزش آفریني  و  محصوالت  سبد  بهره برداران 

101

دستیابي به بیشترین قابلیت 
اطمینان و دسترس پذیري 

واحدهاي نیروگاهي از 
یک سو و تحمیل کمترین 

هزینه نگهداري و تعمیرات 
)نت بهینه( آنها از سوي 

دیگر، از مهم ترین اهداف 
مدیریت بهره برداري از 
نیروگاه مي باشد که تنها 

با پیاده سازي و اجراي 
صحیح مدیریت دارایي هاي 
فیزیکي نیروگاه، قابل تحقق 

است.

1717



103 102

17

بهره برداري  عمر  چرخه  اطالعات  و  فني  بازخوردهاي 
پایش  مختلف  ارتباطي  درگاه هاي  طریق  از  محصوالت 
همچون پست الکترونیکی، کانال تلگرامي، اینستاگرام، تلفن 
به  منجر  است،  شده  گردآوري  بهره برداران،  پورتال  و  گویا 
تکمیل شدن پرونده محصوالت در بستر پورتال بهره برداران 
پایگاه  این  مي شود.   TUGA Turbo Care (TTC(
شده  ایجاد  دشواري  به  زمان  طول  در  که  روابطي  با  داده، 

است، به روزرساني مي گردد.

پشتيباني فني
با هدف مشتري مداري و ارزش آفریني براي مشتري در 
چرخه عمر بهره برداري از توربین و تجهیزات جانبي آن، خدمات 
عمومي نظیر پیگیري درخواست هاي عمومي، پاسخگویي به 
سواالت فني، به اشتراك گذاري تجارب و ... در بستر پورتال 
همه  به   TUGA Turbo Care (TTC(بهره برداران
نیروگاه ها  مالکین  و  بهره برداري  شرکت هاي  بهره برداران، 
ارائه مي شود. تخصیص مهندس پشتیبان 24*7 به نیروگاه و 
مشارکت در ریشه یابي حوادث جزیره توربین از دیگر خدمات 

این بسته مي باشد. 

رژيم بهره برداري توربين
به منظور بررسي تاثیر شرایط بهره برداري بر عمر توربین، 
براساس  نیروگاهي  توربین هاي  از  بهره برداري  وضعیت 
طبقه بندي  توربین ها،  از  بهره برداري  رژیم  توگایي  استاندارد 

هر  بهره برداري  روند  محتمل  مشاهدات  بر  مبتني  و  شده 
واحد نیروگاهي، توصیه هاي فني مربوطه جهت بهبود شرایط 

بهره برداري از آن واحد، ارائه مي شود.
 

بازرسي توربين
مشارکت در بازرسي هاي توربین و تجهیزات جانبي آن، 
برگزاري دوره هاي آموزش بازرسي حرفه اي، ارائه توصیه فني 
روي مشاهدات بازرسي توربین و بهینه سازي برنامه نگهداري 

و تعمیرات )نت( در این بسته کاري دنبال مي شود.

آناليز قابليت اطمينان
کلیدي  کارایي  شاخص هاي  گردآوري  و  شناسایي 
آنها از  بهره برداري  عمر  چرخه  در  نیروگاهي   واحدهاي 
 Key Performance Indicators (KPIs( 
و همچنین پایش تغییرات آنها و ارائه توصیه هاي مرتبط در 
قالب گزارشات آنالیز قابلیت اطمینان واحد نیروگاهي در قالب 

این بسته کاري طرح ریزي شده است.

ارزيابي سالمت توربين
عملکردي  پارامترهاي  کنوني  وضعیت  از  مقایسه اي 
در  آنها  انتظار  مورد  مقادیر  با  راندمان  و  توان  توربین شامل 
ارائه  و  اطالعات  تحلیل  همچنین  و  سایت  یکسان  شرایط 
نیروگاه در  توربین هاي  آفالین  آنالیز عملکرد  نهایي  گزارش 

این بسته کاري انجام مي شود.
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با الگوبرداري از 
استانداردهاي موجود 
و تجارب برتر در حوزه 
تعالي بهره برداري، 
نگهداري و تعمیرات 
نیروگاه، سبد خدمات 
شش گانه اي در قالب 
نقشه سفر بهره برداران 
در نظر گرفته شده است
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این سیستم قادر است روند 
گردش اطالعات مورد 
نیاز بخش های مختلف 

سازمان )کاربران داخلی 
و خارجی( را به صورت 
یکپارچه مدیریت نماید.

کالن  استراتژی های  جهت  در   84 سال  از  پمپیران 
سازمان، به منظور فراهم آوردن بستر الزم برای مدیریت 
اطالعات و دانش سازمان، سهولت دسترسی به اطالعات 
ایجاد  استراتژی  رهبران،  تصمیم گیری  و  مستندات  و 
سیستم های اطالعاتی یکپارچه را با ایجاد کمیته راهبری 
سیستم های  واحد  پرسنل  همکاری  و  اطالعات  فناوری 
اطالعاتی و بهره گیری از مشاوران با تجربه، در پیش گرفت 
و از آن زمان به صورت پیوسته در جهت توسعه پایدار این 

سیستم ها فعالیت نموده است. 
این سیستم قادر است روند گردش اطالعات مورد نیاز 
را  و خارجی(  داخلی  )کاربران  بخش های مختلف سازمان 
به صورت یکپارچه مدیریت نماید. در سال 96 با بازنگری 
در استراتژی های سازمان، استراتژی های ارتقاء دسترسی و 
ارتقا فرهنگ  فرهنگ استفاده از سیستم های اطالعاتی و 

اشتراك گذاری دانش سازمانی را سرلوحه کار خود قرار داده 
و با هدف توسعه پایدار سیستم های اطالعاتی جهت ارتقاء 
 ICT Master Plan الکترونیکی، مطابق  پمپیران  به 

مصوب به مسیر خود ادامه می دهد. 
و  گرامی  میهمانان  به  خوشآمدگویی  با  تعالی  تور 
بیشتر  آشنایی  منظور  به  و  آغاز  زمان بندی  برنامه  ارائه 
شرکت کنندگان با تاریخچه و فعالیت های شرکت پمپیران، 

مطالبی توسط مهندس کریم زاد ارائه شد. 
مهندس  اطالعات  فناوری  مدیر  سخنرانی  با  برنامه 
و  اطالعاتی  یکپارچه  سیستم  ساختار  موضوع  با  نوحی 
عملیاتی پمپیران ادامه یافت و سپس با تشکیل کارگروه های 
تخصصی مالی، فروش، فرآیندها و امنیت اطالعات با حضور 
کارشناسان IT پمپیران و کاربران نهایی، زیرسیستم های 

مختلف مورد بازدید و بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

شركت صنایع پمپیران

سیستم یکپارچه اطالعاتی و عملیاتی پمپیران

103 امين تور تعالی؛ شرکت صنايع پمپيران، به عنوان يكی از شرکت های پيشرو در 
استقرار سيستم های يكپارچه اطالعاتی و عملياتی در راستای رسالت اجتماعی خود و به 
منظور انتقال تجربيات به ساير شرکت ها و همراهی در مسير تعالی سازمان های ايرانی، 
اقدام به برگزاری تور تعالی با موضوع سيستم يكپارچه اطالعاتی و عملياتی پمپيران نمود. 
تور مذکور با حضور مديران و کارشناسانی از شرکت های فوالد سيرجان ايرانيان، تهران 

شيمی، فوالد هرمزگان جنوب و فوالد اکسين در 24 مهر 98 برگزار شد. 
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دستاوردهای شرکت 
پمپیران در زمینه فناوری 
اطالعات و اقدامات 
انجام شده جهت حصول 
آنها نیز طی جلسه ای 
مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت.

همچنین مدیر تعالی شرکت پمپیران مهندس خرمک 
و مهندس باقری )مشاور تعالی سازمانی شرکت پمپیران( در 
خصوص استراتژی های سازمان و ارتباط آن با تمام فرآیندها 
به  تکمیلی  توضیحات  افق 1400،  در  یکپارچه  سیستم  و 

شرکت کنندگان ارائه کردند. 
دستاوردهای شرکت پمپیران در زمینه فناوری اطالعات 
نیز طی جلسه ای  آنها  انجام شده جهت حصول  اقدامات  و 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، برخی از دستاوردهایی 
که سرفصل مباحث این جلسه بودند به شرح ذیل می باشد: 
شرکت  از   )ISO27001( گواهینامه  دریافت   -1

PECB کانادا
اطالعات  امنیت  مدیریت  گواهینامه  دریافت   -2
)ISMS( از سازمان فناوری اطالعات ایران )افتای ریاست 

جمهوری(
از  پمپیران  حسابداری  سیستم  تاییدیه  دریافت   -3

سازمان فناوری اطالعات ایران
4- سیستم رهگیری قطعات

5- سیستم بومی مدیریت دانش
قابلیت  با  الکترونیکی  پیشنهادات  نظام  سیستم   -6

دسترسی کلیه ذینفعان
پس از صرف نهار و اقامه نماز، بازدید از خطوط تولید 
شرکت صنایع پمپیران به منظور آشنایی شرکت کنندگان با 
فعالیت ها و تولیدات شرکت صورت پذیرفت. در بخش پایانی 
برنامه مدیر فناوری اطالعات در خصوص زیرساخت مورد 
نیاز، فناوری ها و تکنولوژی های بکار رفته در نسخ مختلف 
سیستم یکپارچه توضیحاتی را ارائه نمودند و در آخر هدایایی 
به رسم یادبود از طرف مدیریت شرکت صنایع پمپیران به 

شرکت کنندگان تور تعالی اهدا شد. 
مندی  رضایت  گرفته  نظرسنجی صورت  طبق  نهایتا 

کلی شرکت کنندگان به شرح ذیل می باشد. 
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شرکت پرتو در بخش اول 
ارائه، با معرفی نقشه راه 

 ،SCOR مبتنی بر مدل
جهت گیری خود در توسعه 

فعالیت های زنجیره تامین با 
رویکرد خلق ارزش پایدار 

را برای تامین کنندگان 
و سایر ذینفعان را به 

شرکت کنندگان معرفی 
کرد. 

شرکت پرتو در بخش اول ارائه، با معرفی نقشه راه 
توسعه  در  خود  جهت گیری   ،1SCOR مدل  بر  مبتنی 
فعالیت های زنجیره تامین با رویکرد خلق ارزش پایدار را 
برای تامین کنندگان و سایر ذینفعان را به شرکت کنندگان 

معرفی کرد. ) نمودار 1(
فرایند  موفقیت  بحرانی  عوامل  تشریح  با  ادامه،  در 
زنجیره تامین پرتو، اهمیت، رانه ها2 و چالش های تامین در 
شرایط حاکم بر تجارت بین الملل و علت تمرکز بر موضوع 
بخش بندی تامین کنندگان به طور کامال شفاف، تبیین شد. 
چارچوب  مرکزی  هسته  معرفی  با  سپس 

)Framework( فرایند تامین در پرتو، توانمندسازها، 
تامین  فرایند  استراتژی های  فرایندها و مکانیزم تدوین 
مبتنی بر موقعیت یابی استراتژیک خرید و تامین کننده، 
از طریق بخش بندی تامین کنندگان، ارائه مباحث ادامه 

یافت. ) نمودار 2(
در بخش بعدی، با بیان چالش های بکارگیری مدل 
با  که  خرید،  استراتژیک4  موقعیت یابی  برای  کرالجیک3، 
استفاده از با مقایسه پیچیدگی بازار تامین و اهمیت خرید، 
تجربه  کند،  تعیین می  را  استراتژیک هر خرید  موقعیت 
تلفیق مفهوم طبقه بندی موجودی ها5 با مدل کرالجیک را 

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

شركت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا

بخش بندی تامین کنندگان

به  هدف  با  تامين کنندگان  بخش بندی  موضوع  با  تعالی  تور  104 امين  برگزاری 
اشتراک گذاری تجارب شرکت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا در اين حوزه، با فعاالن 
صنعت از شرکت های فوالد سيرجان ايرانيان، فوالد هرمزگان جنوب، ميدکو، سابين تجارت 
آريا، فراسان، بازرگانی استيری و همكاران گروه مپنا )ستاد- توگا( تجربه ای دلنشين و البته 

موفق از تبادل آرای متخصصان حوزه تامين را برای پرتو به ارمغان آورد. 
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اميررضا صفدر توره ای
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سیزده فاکتور شرکت 
پرتو برای تعیین 
پیچیدگی خرید و اهمیت 
کاال برای حضار تشریح 
شد که پرتو با ارزیابی 
سه بعد اهمیت کاال، 
موعد تحویل و بودجه 
مورد نیاز و با بکار گیری 
مدل های تصمیم گیری 
چند معیاره، نسبت به 
تعیین اهمیت هر یک از 
فاکتور های سیزده گانه 
اقدام می کند. 

به عنوان تمرینی موفق در تشخیص موقعیت استراتژیک 
هر خرید، با حضار به اشتراك گذاشته شد. 

برای  شده  طراحی  چارچوب  تبیین  با  ادامه  در 
بخش بندی تامین کنندگان، چگونگی بخش بندی بر اساس 
شکل گیری  مراحل  کلیات  موجودی ها  طبقه بندی  نتایج 

تجربه، برای شرکت کنندگان تشریح شد. 
سیزده فاکتور شرکت پرتو برای تعیین پیچیدگی خرید 
و اهمیت کاال برای حضار تشریح شد که پرتو با ارزیابی 
سه بعد اهمیت کاال، موعد تحویل و بودجه مورد نیاز و با 
به کار گیری مدل های تصمیم گیری چند معیاره، نسبت به 
اقدام  گانه  فاکتور های سیزده  از  اهمیت هر یک  تعیین 
آنالیز  سه  کاالیی6  گروه های  از  یک  هر  برای  سپس  و 

VED، SDE  و ABC را اجرا می کند. 
انجام شده  آنالیز )27 حالت(  نتایج سه  از  با استفاده   
هر یک از کاالها در یکی از چهار موقعیت استراتژیک زیر 

طبقه بندی می شوند: 
* استراتژیک 

* گلوگاهی
* اهرمی 
* روتین 
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) نمودار 1(

) نمودار 2(
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سپس برای حضار تبیین شد که در انتهای شهریور 
هر سال، نتایج موقعیت یابی استراتژیک کاال با قرارگرفتن 
لیست  فعال  تامین کننده  هر  سبد  در  کاال  چند  یا  یک 
تامین کنندگان، چگونه منجر به تعیین قدرت تامین کننده 
در بازار می شود. از طرفی نحوه تعیین قدرت پرتو با در نظر 
گرفتن سه عامل حضور رقبا در بازار سبد کاالی هر تامین 
کننده، ریسک های مرتبط با محل جغرافیایی، سیاسی و.. 
خصوص  در  پرتو  فنی  دانش  سطح  و  تامین کننده  هر   .

کاالهای سبد هر تامین کننده تشریح شد. 
مدل  بکارگیری  با  چگونه  که  شد  تشریح  همچنین 

کرالجیک، از طریق مقایسه قدرت پرتو و قدرت تامین کننده 
تامین کننده مشخص و  بازار، موقعیت استراتژیک هر  در 
فرایند بخش بندی تامین کنندگان به عنوان هسته مرکزی 
چارچوب تامین در پرتو، برای تدوین استراتژی های تامین 

بکار گرفته می شود. 
در طی ارائه، سواالت و ابهامات، چارچوب تامین پرتو، 
مدل های طبقه بندی موجودی ها، مدل کرالجیک و تجربه 

تلفیق این دو مدل، پاسخ داده شد. 
پرتو  تولید  از خطوط  ارائه، شرکت کنندگان  پایان  در 
پوشش  و  ماشین کاری  ریخته گری،  کارخانه های  شامل 

بازدید کردند. 
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تور تعالی 1398 با عنوان »پیوند استراتژی به عملیات« به 
میزبانی شرکت فوالد خوزستان برگزار شد. 

مهندس عباس زاده )معاون منابع انسانی و امور اجتماعی( 
اظهار  مراسم  در  حاضران  و  میهمان  حضور  مقدم  خیر  ضمن 
گام  تعالی  مسیر  در  همواره  خوزستان  فوالد  شرکت  داشت: 
برداشته تا بتواند نقش خود را در صنعت فوالد کشور به بهترین 

شیوه ممکن ایفا کند. 
وی با اشاره به مفاهیم تعالی و تاکید بر نگرش مثبت در 
راستای هم افزایی در سطح کشور خاطرنشان کرد: در 15 سال 
خوزستان  فوالد  شرکت  سازمانی،  تعالی  ملی  جایزه  در  حضور 
بدست  نتایج  و  بردارد  تعالی  مسیر  در  بلندی  گام های  توانسته 

آمده نیز مهر تاییدی بر این امر است. 
تعالی  ملی  جایزه  علمی  کمیته  )عضو  جنامی نیا  مهندس 
 EFQM سازمانی( در این نشست با تشریح ویرایش جدید مدل
برای معاونان، مدیران و کارشناسان شرکت های ایرانی حاضر در 
مفاهیمی  توصیف  با  و  اشاره  ایجادشده  تغییرات  به  تعالی،  تور 
چون ارزش، رهبری، ذینفعان و. . . بر اهمیت آنها برای دستیابی 

سازمان ها به موفقیت تاکید کرد. 
اذعان  پایدار  ارزش  ایجاد  درباره  نکته  چهار  بیان  با  وی 
داشت: ارزش ابتدا باید شناسایی و تعریف شود؛ سپس طراحی، 

ایجاد و پس از آن به مرحله تحویل برسد. 
مهندس جنامی نیا در ادامه گفت: در فرآیند تبدیل داده ها 
تصمیم های  اتخاذ  برای  دانش،  به  اطالعات  و  اطالعات  به 
فوالد  شود.  انجام  قوی  اطالعاتی  تحلیل های  می بایست  برتر 
موفق  جایگاه عملکردی خود  اساس  بر  در سال 97  خوزستان 
تعالی  تعالی سازمانی شد. جایزه ملی  تندیس زرین  به دریافت 
بومی سازی  EFQM طراحی،  از مدل  الگوپذیری  با  سازمانی 

و اجرا شده است. 
فوالد  احیا  بخش  مدیر  کهزاد  تقی  مهندس  ادامه  در 
خوزستان، توضیحی درباره نقشه استراتژی فرآیند احیا در زنجیره 

تولید شرکت فوالد خوزستان بیان کرد. 
تبدیل  روند  و  احیا  فرآیند  درباره  توضیح  ارائه  با  وی 
کنسانتره به آهن اسفنجی، جایگاه آن را در زنجیره تولید شرکت 
فوالدخوزستان برای حاضران مشخص نمود و به تشریح عملکرد 

پیوند استراتژی به عملیات

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

شـركت فـوالد خـوزستـان

شرکت فوالد خوزستان 
همواره در مسیر تعالی 
گام برداشته تا بتواند 
نقش خود را در صنعت 
فوالد کشور به بهترین 
شیوه ممکن ایفا کند. 

105 امين تور تعالی؛ شرکت فوالد خوزستان به عنوان بزرگترين عرضه کننده شمش فوالدی 
کشور و تنها دريافت کننده تنديس زرين تعالی سازمانی و کسب عنوان سازمان سرآمد کشور در سال 
97، در راستای انتقال تجربيات خود به ساير شرکت ها، اقدام به برگزاری تور تعالی با عنوان پيوند 

استراتژی به عمليات نمود. 
اين تور به ميزبانی شرکت فوالد خوزستان و با حضور 44 نماينده از شرکت های  فوالد سيرجان، 
فوالد خراسان، فوالد هرمزگان، ميدکو، مهندسی مپنا، نيروگاه زاگرس کوثر، بنياد برکت ستاد اجرايی 
فرمان امام )ره( و دامپروری صنعتی قدس رضوی با حضور مهندس مهران عباس زاده )معاون منابع 
سازمانی(،  تعالی  ملی  جايزه  علمی  کميته  )عضو  جنامی نيا  جعفر  مهندس  اجتماعی(،  امور  و  انسانی 
مهندس حسين تقی کهزاد )مدير بخش احياها(، مهندس محسن شيری  بابادی )مدير استراتژی و 
تعالی سازمانی( و مهندس حميد فرجی )مسئول برنامه ريزی استراتژيک و ريسک فوالد خوزستان(، در 

روز چهارشنبه 6 آذر 98 در سالن کنفرانس مهمانسرای نور اين شرکت برگزار شد. 
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زمانی این رویکردها به 
گونه موفق جاری خواهند 

شد که بتوانیم کارکنان 
سازمان در تمام سطوح را 

همسو نموده و مشارکت 
آنان را بدست بیاوریم. 

کارت امتیازی فردی/ گروهی به  صورت علمی و مکانیزم کنترل 
استراتژیک در این بخش مهم تولیدی پرداخت و به مزایای این 
اشاره  آن  پیاده سازی  هنگام  در  چالش ها  با  مواجهه  و  رویکرد 
کرد. مهندس شیری بابادی )مدیر استراتژی و تعالی سازمانی( در 
سخنان خود به ارائه توضیحی درباره پیوند استراتژی به عملیات 

برای حاضران پرداخت.
بیانیه استراتژی شرکت فوالد خوزستان و  با تشریح   وی 
عوامل اجرایی شعار سال 1398، نظام تسری اهداف استراتژیک 
در بدنه این شرکت را توضیح داد و ارتباط میان این رویکردها با 
زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی را برای حاضران تشریح کرد. 
میان  یکپارچگی  بر حفظ  تاکید  با  بابادی  مهندس شیری 
ارتباط  برقراری  با  باید  رویکردها  این  داشت:  اظهار  رویکردها 
موثر با یکدیگر از استراتژی ها حمایت کنند؛ زمانی این رویکردها 
به گونه موفق جاری خواهند شد که بتوانیم کارکنان سازمان در 
تمام سطوح را همسو نموده و مشارکت آنان را بدست بیاوریم. 

مهندس فرجی )مسئول برنامه ریزی استراتژیک و ریسک 
شرکت فوالد خوزستان( در سخنان خود به روش محاسبه میزان 
تحقق اهداف استراتژیک اشاره و چگونگی پایش کارت امتیازی 
قالب  در  و  تشریح  را  مدیریت  و  فرآیند  کالن  شرکت،  سطح 
سیستم جامع مدیریت استراتژی )SEM( به بیان توضیح برای 

حاضران پرداخت. 
به   که  استراتژیک  کنترل  درباره  انجام شده  فعالیت  وی 
صورت نظام مند در شرکت فوالد خوزستان انجام شده است را 
با ارائه گزارش مشارکت کارکنان در تحقق اهداف استراتژیک، 

برای حاضران تشریح نمود. 
در بخش پایانی، حاضران در این تور با همراهی مهندس 

درویشعلی زاده )مدیر فناوری مواد اولیه فوالد خوزستان( از سطح 
شرکت بازدید میدانی نموده و در بخش های احیا و فوالدسازی 
از توضیحات مهندس تقی کهزاد )مدیر بخش احیاها( و مهندس 

صفار )مدیر هماهنگی عملیات فوالدسازی( بهره بردند. 
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ارزيابی کلی و ميزان رضايت از نحوه برگزاری تور تعالی 
98 به ميزبانی شرکت فوالد خوزستان

محمدحسين برزيگر
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تعالی  مرکز  همکاری  با  که  یک روزه  تعالی  تور  این  در 
عالقه مندان  از  نفر   50 شد،  برگزار  صنعتی  مدیریت  سازمان 
شرکت هایی  از  تکنولوژی  و  دانش  تعالی،  حوزه  متخصصان  و 
نقل،  و  حمل  پلیمر،  نیروگاهی،  فوالد،  فعالیت  حوزه های  با 

خودروسازی، داروسازی و پرداخت الکترونیکی حضور داشتند. 
مپنا  به پرسش دانش در  پاسخ  این نشست در  ابتدای  در 
در  دانش  مدیریت  رویکرد  اهمیت  می شود؟  مدیریت  چگونه 
گروه مپنا تشریح شد. با وجود دالیلی اعم از وجود تحریم های 
و  دنیا  روز  تکنولوژی های  به  و محدودیت دسترسی  بین المللی 
جدیدترین کالس های فناوری، لزوم حضور در بازارهای جهانی 
و تبدیل دانش روز دنیا به دارایی ملموس و تلفیق و هماهنگی 
مؤثر دانش  بین حوزه های مختلف کسب و کار، موضوع نحوه 

مدیریت دانش در مپنا از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. 
در  دانش  مدیریت  رویکرد  اهمیت  بر  ادامه  در  همچنین 
مپنا  در  رقابتی  مزیت  یک  عنوان  به  کسب شده  تجارب  حفظ 
و  بین المللی  رقابت  به عرصه  مپنا  ورود  به  توجه  با  اشاره شد. 
دانش  امروز  دنیای  در  سازمان ها  رقابت  محور  اینکه  دلیل  به 

آنهاست، مپنا می بایست به یک سازمان دانش محور تبدیل شده 
و خود را به سطح دانش و تکنولوژی روز دنیا برساند. 

یکی از سرمایه های اصلی که مپنا را در سال های متمادی 
به عنوان یکی از شرکت های توانمند در عرصه صنعتی کشور 
و بین الملل حفظ نموده، تجارب خبرگان آن بوده است و گروه 
مپنا به منظور حفظ این گنجینه عظیم به رویکردهای مدیریت 

دانش، روی آورده است. 
در ادامه نشست، ضمن اشاره به جایگاه ویژه و استراتژیک 
اقدامات  و  فعالیت ها  به  مپنا  راهبردی  سند  در  دانش  مدیریت 
دو  ترکیب  چگونگی  گذشته ،  سال های  طی  گرفته  صورت 
دانش،  مدیریت  پیاده سازی  برای  عملیاتی  و  استراتژیک  نگاه 
KAM" و  دانشی  دارایی های  "متدلوژی مدیریت  بکارگیری 
مجموعه ای از راهکارهای IT مبتنی بر مکاتب فکری محصول 
برای  متناسب  سازمانی  ساختار  همچنین  فرآیندمحور،  و  محور 
برخی  و  شد  پرداخته  سازمان  مختلف  بخش های  در  کار  این 
چالش های عمده  مپنا در این مسیر از جمله بزرگی و پیچیدگی 
برای  آنها  مقاومت  کاهش  و  کارکنان  مشارکت  جلب  سازمان، 

دانش و فناوری در مپنا چگونه مدیریت می شود؟

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

شركت مپنا

چگونگی ترکیب دو نگاه 
استراتژیک و عملیاتی 
برای پیاده سازی مدیریت 
دانش، بکارگیری 
"متدلوژی مدیریت 
دارایی های دانشی 
KAM" و مجموعه ای 
از راهکارهای IT مبتنی 
بر مکاتب فکری محصول 
محور و فرآیندمحور، 
همچنین ساختار 
سازمانی متناسب برای 
پیاده سازی مدیریت 
دانش اهمین ویژه ای 
دارد

و  پيشرو در طراحی  از شرکت های  به عنوان يكی  مپنا،  تورتعالی؛ شرکت  امين   106
استقرار نظام مديريت فناوری، در راستای رسالت اجتماعی خود و به منظور انتقال تجربيات 
به ساير شرکت ها و همراهی در مسير تعالی سازمان های ايرانی، اقدام به برگزاری تور تعالی 

در 26 آذر 98 با موضوع دانش و فناوری در مپنا چگونه مديريت می شود، نمود. 
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محور فعالیت های مدیریت 
فناوری و تحقیق و توسعه 

در گروه مپنا 8 فعالیت 
کلیدی است که در اتخاذ 

و پیاده سازی آن از دانش 
مشاوران مطرح بین  المللی 

استفاده شده است. 
این  رفع  برای  مپنا  موثر  راهکارهای  کارکنان،  نگرش  تغییر 
چالش ها، مانند افزایش سطح آگاهی از طریق آموزش، مدیریت 
دستاوردهای  انتشار  پایلوت،  پروژه های  در  ذینفعان  انتظارات 
پروژه های پایلوت KM در سطح شرکت و تدوین مکانیزم های 
انگیزشی تشریح و توضیحاتی در رابطه با دستاوردهای راهبردی 

مپنا ارائه شد. 

در انتهای بخش اول با ارائه 2 نمونه از پروژه های پایلوت 
مانند  یک  هر  عملیاتی  دستاوردهای  و  مپنا  در  دانش  مدیریت 
هزینه  کاهش  زمان،  کاهش  دوباره کاری ها،  هزینه  کاهش 
آموزش و بازنگری فرآیندها از منظر KM تشریح و به سواالت 

حاضران پاسخ داده شد. 
مدیریت  واحد  همکاران  تور،  دوم  بخش  در  و  ادامه  در 
تکنولوژی در خصوص تاریخچه مدیریت تکنولوژی، دالیل توجه 
به این مقوله، نحوه پیاده سازی آنها در مپنا و سایر شرکت های 
و  چالش ها  همچنین  و  مرتبط  و  کالن  فرآیندهای  گروه، 

راه حل های مناسب، مطالبی ارائه کردند. 
مدیریت  نظام  راه اندازی  اهمیت  و  مورد ضرورت  در  ابتدا 
و  وضعیت  ادامه  در  و  شد  ارائه  مطالبی  مپنا  گروه  در  فناوری 
قرار  بررسی  مورد  مپنا  گروه  در  فناوری  مدیریت  سیر تحوالت 
گرفت. پروژه طراحی و استقرار نظام مدیریت فناوری در گروه 
مپنا از سال 1391 آغاز و تاکنون در 7 شرکت زیرمجموعه در 
اجرایی شده  گاز  و  نفت  و  ریلی  نقل  و  برق، حمل  بخش های 

است. 
مبحث  در کشور  فناوری  مدیریت  اینکه  به  توجه  با 

تخصصی و نوپایی است، جهت آشنایی شرکت کنندگان مطالبی 
جهت  و  شد  یادآوری  فناوری  مدیریت  نظام  مفاهیم  مورد  در 
نمونه  یک  عمل،  در  مفاهیم  این  پیاده سازی  چگونگی  توضیح 

پیاده سازی فرایندهای مدیریت فناوری مرور شد. 

فرايندهای مديريت فناوری در گروه مپنا
محور فعالیت های مدیریت فناوری و تحقیق و توسعه در 
گروه مپنا 8 فعالیت کلیدی است که در اتخاذ و پیاده سازی آن از 

دانش مشاوران مطرح بین  المللی استفاده شده است. 
سیاست های  شکل گیری  اساس  فعالیت ها،  ابتدایی  بخش 
اساس  بر  و  می دهد  را شکل  گروه  در سطح  توسعه  و  تحقیق 
آنها استراتژی فناوری مپنا شکل می گیرد. کلیه فعالیت های این 
مختلف  بخش های  با  تعامل  و  همفکری  مشارکت،  با  سطح، 
گروه شامل بازاریابی راهبردی، سیستم ها و اطالعات، طراحی و 
مهندسی، تحقیق و توسعه، تولید، تأمین و نمایندگان بخش های 
کسب و کار جاری سازی می شوند. بر اساس خروجی سطح اول، 
مسیر سیاست گذاری، سرمایه گذاری و تعریف و اجرای پروژه های 
تحقیقاتی برای اقدامات سطح دوم تعیین می شود. این رویکرد 
و مسیر نظام یافته، زیر چتری از فرایندهای مدیریت دانش اجرا 

و پیاده سازی می شود. 

فرايندهای مديريت فناوری و تحقيق و توسعه
تکنولوژی،  استراتژی  تدوین  فعالیت های  آغاز  نقطه 
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نقطه آغاز فعالیت های 
تدوین استراتژی 
تکنولوژی، شناسایی و 
تعیین فناوری های مورد 
نیاز حال و آینده مپنا بر 
اساس استراتژی کسب و 
کار و نقشه راه محصوالت 
و خدمات است. 

بر  مپنا  آینده  و  حال  نیاز  مورد  فناوری های  تعیین  و  شناسایی 
اساس استراتژی کسب و کار و نقشه راه محصوالت و خدمات 
از  کاملی  نگارش  سازمان،  نیازهای  شناسایی  از  پس  است. 
فناوری های مرتبط با کسب و کار گروه و تعیین خصوصیات و 
طبقه بندی هر یک، از دو بعد تأثیر فناوری بر توانایی رقابت و 

سطح توانمندی مپنا در آن فناوری مدون می شود. 
از مقایسه نتایج این اقدامات و تجزیه و تحلیل توانمندی/

استراتژیک  اهداف  فناوری،  شکاف  آنالیز  و  فناوری  جذابیت 
فناوری مپنا تعیین و در اقدام انتهایی سطح سیاستگذاری، تدوین 
منتهی  دیگری  مهم  استراتژیک  تصمیم  به  فناوری  استراتژی 
توانمندی  با سطح  منتخب  فناوری  به  مپنا چگونه  که  می شود 
مطلوب دست  یابد. خروجی آخرین فرایند این سطح یعنی سند 
مورد  معین  زمانی  بازه های  در  فناوری،  راه  نقشه  و  استراتژی 

بازنگری و به روزرسانی قرار می گیرد. 
در فرایندهای بعدی، استراتژی ها و سیاست های تدوین شده 
اجرای پروژه های تحقیق و توسعه محقق  از طریق مدیریت و 
و  تحقیق  راهبردی  هدف  متعالی ترین  نهایت  در  و  می شوند 
توسعه در گروه مپنا یعنی کاهش شکاف فناوری محصوالت و 
خدمات کلیدی محقق می شود. اساس نظام مدیریت فناوری مپنا 
اقدامات کلیدی تشکیل می دهند که برای فراگیر شدن  این  را 
آن در سطح گروه مپنا از رویکرد Piloting استفاده شده است. 
دیگر  یکی  فناوری  مدیریت  نقش های  و  ساختار سازمانی 
را تشکیل می دهد.  مپنا  تکنولوژی  مدیریت  نظام  مولفه های  از 
شرکت های  آمادگی  ارزیابی  جهت  مپنا  گروه  که  رویکردی 
گرفته  بکار  فناوری  مدیریت  نظام  پذیرش  برای  زیرمجموعه 
است مورد تشریح قرار گرفت سپس پایلوت های پیاده سازی نظام 
مدیریت فناوری در قالب چند موج مرور شد. نمایش مثال هایی 
از خروجی ها و نتایج و دستاوردهای پیاده سازی این نظام بخش 

دیگری از این برنامه را تشکیل می دهد. 

در انتها گام های بعدی یعنی تالش در جهت یکپارچه سازی 
به  حرکت  و  مپنا  گروه  سطح  در  فناوری  مدیریت  فعالیت های 

سمت مدیریت نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. 

مسير پياده  سازی نظام مديريت فناوری در گروه مپنا
مدیرعامل  مشاور  حامدی،  محسن  نشست  این  پایان  در 
در  تعالی  حوزه  جایگاه  خصوص  در  توسعه  و  تحقیق  امور  در 

سازمان های پیشرو و اهمیت آن به بیان دیدگاه پرداخت. 
وی ضمن پرداختن به وجوه مختلف یک سازمان متعالی، 
اهداف  به  رسیدن  برای  را  سازمان  نمایندگان  و  متولیان  نقش 
تعالی تبیین کرد. ایشان سپس مکانیزم های کششی و فشاری در 
پیشبرد تعالی در سازمان ها را تشریح و ارتباط این مکانیزم ها را 

با عملکرد الیه های مختلف سازمان بیان کرد. 
اینکه هر چند مدیران ارشد در فقدان بازار رقابتی، دست از 
مکانیزم کششی برای رسیدن به اهداف تعالی سازمان برداشته 
افراد  و این موضوع اولویت قبلی خود را از دست می دهد ولی 
مرتبط، تحت عنوان مکانیزم فشاری باید اقداماتی را انجام دهند 

که سازمان را به سمت تعالی سوق دهند. 
تعالی  قهرمانان  افراد  این  که  کردند  اشاره  حامدی  دکتر 
داوطلبانه  آگاهانه،  صورت  به  که  کسانی  هستند،  خود  سازمان 
و به صورت مستمر اقدامات مرتبط با اهداف سازمان متعالی را 
جزو دستاوردهای مدیریتی تشریح کرده تا سازمان تحت تاثیر 

آن اقدامات و نتایج، مجددا مطالبه گر تعالی باشد. 
برای  را  نوآورانه ای  روش های  سازمانی  هر  راه  این  در 
راه اندازی مکانیزم فشاری ابداع می کند. جنبش و پویش بوجود 
آمده از الیه های زیرین شروع و با هم افزایی که ایجاد می شود 

سازمان ناخودآگاه در این مسیر قدم بر می دارد. 
بخش انتهایی این نشست پرسش و پاسخ با حضور مهندس 
شیراز و دکتر حامدی بود و به سواالت حاضران در زمینه مباحث 
استراتژیک و کالن حوزه دانش و فناوری، شفاف سازی مراحل 
اجرای رویکردهای مپنا در این دو حوزه و درخواست ارائه راهکار 

جهت چالش های موجود در سازمان ها پاسخ داده شد. 

112

فيروزه هاديان دهكردی- مدیر توسعه دانش
علی دليربد-مدیر تکنولوژی 
اشكان حق بين- کارشناس مدیریت تکنولوژی
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در سال 1372 شرکت 
تولیدی موتور، گیربکس 

و اکسل مگاموتور تاسیس 
شد و ماموریت یافت که 

با فعالیت های خود زمینه 
کاهش هر چه بیشتر 

وابستگی صنعت خودرو در 
تولید قوای محرکه به خارج 

از کشور را فراهم نماید. 

معرفی شرکت مگاموتور
در سال 1372 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل 
مگاموتور تاسیس شد و ماموریت یافت که با فعالیت های خود 
زمینه کاهش هر چه بیشتر وابستگی صنعت خودرو در تولید 
پنج هدف  نماید.  فراهم  را  از کشور  خارج  به  قوای محرکه 
اصلی در سال 1372 برای فعالیت های جاری مگاموتور مد 

نظر قرار گرفتند که عبارت بودند از:
1- تامین نیازهای داخل کشور

به  وابستگی  رفع  و  قطعات  ساخت  در  خودکفایی   -2
کشورهای خارجی

3- تمرکز بر کیفیت و تحقق مدیریت کیفیت جامع 
4- حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات صنعتی

5- عرضه خدمات پس از فروش به مشتریان و مصرف 
شرکت  طریق  از  یدکی  قطعات  صورت  به  نهایی  کنندگان 

سایپا یدك

شرکت مگاموتور از 2 سایت تشکیل شده است: 
سایت 1 مگاموتور: زمینی به وسعت 141010 متر مربع 
در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج واقع شده است و توانایی تولید 
روزانه 3000 دستگاه مجموعه کامل قوای محرکه را داشته 
که در 4 سالن )مونتاژ موتور، مونتاژ گیربکس، ماشین کاری 

و قطعات( این سایت انجام می گیرد. 
و  مربع  متر   36000 مساحت  با  مگاموتور:   2 سایت 
 L90 مساحت سالن 20000 متر مربع، توانایی تولید موتور

در 6 تیپ و تیبا را دارد. 

شرکت های زير مجموعه مگاموتور
شرکت مگاموتور داری 14 شرکت اقماری است که در 
سایت مگاموتور و شهرهای تهران، گلپایگان، خمین، قزوین، 

تبریز و ازنا قرار دارد. 
با موضوع معرفی سیستم مدیریت  تعالی سازمان  تور   

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

شركت مگاموتور سایپا 

تجربیات استقرار مدیریت عملکرد فردی بر مبنای شایستگی ها 

محرکه خودرو)  قوای  کننده  توليد  ، شرکت  مگاموتور  تعالی؛ شرکت  تور  امين   107
موتور، گيربكس و اکسل و مجموعه سازی( سايپا ،به عنوان يكی از شرکت های پيشرو در 
مسير تعالی منابع انسانی در راستای مسئوليت اجتماعی خود و به منظور تبادل تجارب با 
ساير شرکت های پيشرو در حوزه منابع انسانی ، اقدام به برگزاری تور تعالی با موضوع 
با  بر مبنای شايستگی ها« نمود. تور مذکور  » تجربيات استقرار مديريت عملكرد فردی 
 ، پارس(  پرتو،  مپنا)توگا،  و کارشناسان شرکت های مجموعه  از مديران  تعدادی  حضور 
بنياد برکت ستاد اجرائی فرمان آريا، شرکت گروه زر ماکارون ، فوالد هرمزگان و سينره در 

روز چهارشنبه 25 دی ماه سال 1398 در شرکت مگاموتور برگزار شد.
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عملکرد فردی شرکت مگاموتور با همکاری سازمان مدیریت 
در   98 دی   25 چهارشنبه  روز   16 الی   8 ساعت  از  صنعتی 

شرکت مگاموتور برگزار شد. 
مدیریتی  و  کارشناسی  سطوح  از  شرکت کننده   58
برکت  بنیاد  پارس(،  پرتو،  )توگا،  مپنا  مجموعه  شرکت های 
شرکت  باقری،  شهید  صنایع  امام،  فرمان  اجرائی  ستاد 
آریا،  تجارت  آستان قدس رضوی، شرکت سابین  دامپروری 
شرکت گروه زر ماکارون، فوالد هرمزگان، سینره و. . . حضور 

به هم رساندند. 
ابتدا مهندس ولی زاده، معاون اداری و توسعه منابع انسانی 
این شرکت ضمن خوشامدگویی به میهمانان با ارائه توضیحاتی 
راجع به ماهیت سازمانی متنوع شرکت مگاموتور)تحقیق و توسعه، 
تولید، زنجیره تامین، بنکداری( و به تبع آن ماموریت شرکت، به 
مسئولیت سنگین حوزه منابع انسانی در جهت ایفای نقش شریک 
استراتژیک سازمانی پرداخت. سپس توسط راضیه تقی زاده از 
اداره بهره وری و تعالی منابع انسانی توضیحات مبسوطی راجع به 
پیش نیازهای استقرار درست سیستم مدیریت عملکرد فردی در 
شرکت مگاموتور شامل؛ بلوغ سازمانی مورد نیاز، فرایند تدوین 
فرایندی  نقشه  منابع انسانی،  حوزه  و  شرکت  استراتژی های 
شرکت، ساختار سازمانی، فرایند تدوین شرح شغل و شناسنامه 

پست های سازمانی و سیستم مکانیزه جامع ارائه شد: 

نقشه استراتژی کالن
 و منابع انسانی شرکت مگاموتور

فرمت شرح شغل
 و شناسنامه پست های سازمانی 

استقرار  و  طراحی  نحوه  خصوص  در  سپس 
اداره  از  مرادی  حمید  توسط  فردی  عملکرد  مدیریت 
که  شد  داده  توضیح  انسانی  منابع  تعالی  و  بهره وری 
کلیه  مشارکت  و  صدر  سعه  به  نیاز  سیستم  این  استقرار 
صحیح،  کاربرد  اصلی  متولی  می باشد.  سازمانی  سطوح 
با  انسانی  منابع  فرایندهای  بلوغ  سطح  ارتقاء  و  حفظ 
شناسایی  لذا  است.  امکان پذیر  سازمانی  واحدهای  کمک 
و  پرسنل  توافق  با  عملکرد  ارزیابی  شاخص های 
شده  تدوین  آنها  غیرمستقیم  و  مستقیم  سرپرست های 
منابع  واحد  و  است  گردیده  مربوطه  جامع  سیستم  وارد  و 
انسانی تالش کرده با افزایش سطح آگاهی، ایجاد تمایل 

سازمانی  واحدهای  توانمندسازی  و  آموزش  و  انگیزه  و 
مدیریت  درست  استقرار  و  طراحی  برای  مناسبی  بستر 

نماید.  فراهم  فردی  عملکرد 
بیان  نحوه  فرم ها،  دستورالعمل،  شامل  سیستم  کلیات 
معیار،  شناسنامه  تکمیل  ایجادشده،  توافقنامه  و  انتظارات 
جهت  نیاز  مورد  اماری  آزمون های  امتیازدهی،  فرایند 
واحدها  به  گزارش دهی  نحوه  داده ها،  صحت  از  اطمینان 
نتایج  مبنای  بر  شرکت  سیاست های  شوندگان،  ارزیابی  و 
توجه  با  شاخص ها  و  ارزیابی شوندگان  برای  آمده  بدست 
چالش های  قرمز،  منطقه  و  آبی  منطقه  سبز،  منطقه  سه  به 
تدابیر  و  فرهنگ سازی  نحوه  و  سیستم  استقرار  و  طراحی 
شرکت  در  ارزیابی  خطاهای  کاهش  برای  اتخاذشده 
مگاموتور با حاضرین به تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت 
راستای  در  شد  تالش  پاسخ  و  پرسش  جلسه  برگزاری  با 
مگاموتور  در شرکت  فردی  مدیریت عملکرد  ارتقاء سیستم 
و شرکت های میهمان، تبادل کامل تجربه و دانش صورت 

گیرد. 

 در خصوص نحوه 
طراحی و استقرار 
مدیریت عملکرد فردی 
توضیح داده شد که 
استقرار این سیستم نیاز 
به سعه صدر و مشارکت 
کلیه سطوح سازمانی 
می باشد.
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سيستم مكانيزه امتيازدهی مديريت عملكرد 

فردی)شناسنامه معيار(

سيستم مكانيزه امتيازدهی مديريت عملكرد 
فردی)فرم امتيازدهی (

کارنامه فردی 

115

طی ارزيابی که انجام شد جمع حاضر در برنامه تور 78درصد رضايت داشتند. 

78درصد

22درصد
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گروه  ارزش  زنجیره  در  فروش  از  پس  خدمات  اهمیت 
خودروسازی سایپا، سبب شده تا عملکرد سازمان خدمات 
پس از فروش که از سال 1371 و با تعریف چنین ماموریتی 
شکل گرفته است، از منظر کسب درآمد و سود و از منظر 
رضایت مشتری بر عملکرد کلی گروه خودروسازی سایپا 

اثرات قابل توجهی داشته باشد.
کاری  و  کسب  چند  سازمان  یک  سایپایدك  شرکت 
است  ترکیبی  ساختاری  با   )Multi-Business(
تابعه  قالب شرکت های  در  کارها  و  از کسب  تعدادی  که 
واحدهای  قالب  در  و  مادر  شرکت  در  دیگر  تعدادی  و 
طبیعتًا  می شوند.  اداره   )SBU( استراتژیک  کار  و  کسب 

ایجاد  مدیران  اصلی  چالش  موجود  پیچیدگی های  با 
هماهنگی و هم افزایی بین کسب و کارها و خلق مزیت 
در  اول  گام  بنابراین،  است.  سرپرستی  مزیت  یا  مادری 
به سازمان  طرح ریزی یک نظام مدیریت کارآمد، نگرش 
به عنوان یک شرکت مادر و ضرورت خلق مزیت مادری 

یا سرپرستی است.
کسب و کارهای شرکت سایپایدك با توجه به جایگاه این 
است.  شده  تعریف  خودروساز  ارزش  زنجیره  در  شرکت 
این بخش  بر  اگرچه تعداد کسب و کارهای قابل تعریف 
از زنجیره نزدیک به 30 کسب و کار می باشد اما شرکت 
تعداد  این  از  کار  و  کسب   12 حاضر  حال  در  سایپایدك 

بکارگیري مدل XPP در مدیریت استراتژیک و عملیاتي سازمان

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

سایپا یدک

در یک سازمان چند 
کسب و کاری گام اول 
در طرح ریزی یک نظام 
مدیریت کارآمد، نگرش 
به سازمان به عنوان یک 
شرکت مادر و ضرورت 
خلق مزیت مادری یا 
سرپرستی است.

108 امين تور تعالي سازماني با موضوع بكارگيري مدل XPP در مديريت استراتژيک و عملياتي سازمان 
از  موضوع  اين  به  عالقمندان  از  نفر   65 با حضور   98 بهمن   7 )سايپايدک(،  سايپا  فروش  از  پس  خدمات 
يدک  سايپا  عامل شرکت  مدير  مقام  قائم  با حضور  سايپا،  گروه خودروسازی  و  کشور  مختلف  سازمان هاي 

برگزار شد.
 XPP از مدل  استفاده  اين شرکت در  و تجربه های عملی و درس آموخته های  مبانی علمی  تور  اين  در 
برای مديريت سازمان با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته شد و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

در ابتدای برنامه، مهندس ساالري، معاون  طرح و برنامه و مدير تعالی سازمانی شرکت، به اهميت تبادل 
افراد فعال و عالقمند اشاره کرد و اذعان داشت که برگزاری تور تعالی برای شرکت  دانش و تجربه ميان 

ميزبان نيز دارای ثمرات زيادی است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
سپس دکتر بيكي، مدير مطالعات استراتژيک و تعالي سازماني شرکت سايپا يدک به ارائه مطلب پرداخت 
و در ساعات پايانی اين تور، پنل پرسش و پاسخ با حضور نمايندگانی از کارگروه ها، تيم پيشبرد استراتژی، 
تيم های پروژه و تيم های حل مساله شرکت سايپايدک برگزار شد. در ادامه، چكيده ای از مهم ترين مطالب 

ارائه شده را خواهيد خواند.

116

حميد بيكی بندرآبادی
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مدل XPP در پاسخ به این 
سؤال به وجود آمده که این 

هماهنگی و بسیج امکانات 
و منابع حول استراتژی ها، 

چگونه شکل می گیرد و 
چگونه مدیریت می شود.

کسب و کار را اداره می کند و مطالعات برای اولویت بندی 
سایر کسب و کارها جهت سرمایه گذاری در سال های آینده 
الکتریک-  با استفاده از روش بومی شده ماتریس جنرال 

مک کینزی در حال انجام است.

مراحل انتخاب مدل

روش های  و  مدل ها  مهم،  این  به  دستیابی  برای 
مدل  نهایت،  در  شد.  بررسی   مختلفی 
XPP) execution premium process( به عنوان 
مدلی که توجه ویژه به مقوله هماهنگی استراتژیک بین اجزای 

مختلف سازمان و واحدهای کسب و کار دارد، انتخاب شده است.

مدل XPP توسط دو دانشمند علم مدیریت استراتژیک، 
کاپالن و تورتون توسعه داده شده که اغلب عالقمندان و 
پدیدآورندگان  عنوان  به  را  نفر  دو  این  این حوزه،  فعاالن 
 )Balanced Scorecard( متوازن  امتیازی  کارت 

می شناسند.
اگرچه ایده کارت امتیازی متوازن در اصل متعلق به این دو 
نفر نیست، اما بدون شک توسعه و کاربردی کردن آن در 

مدیریت استراتژیک، مدیون تالش های این دو نفر است.
در  نفر  دو  این  تالش های  حاصل  هم   XPP مدل 
پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در سازمان های مختلف 
است. اجرای مناسب کارت امتیازی متوازن که ابزاری برای 
مستلزم  می رود،  شمار  به  عملیات  به  استراتژی ها  اتصال 
اجزای مختلف  میان  استراتژیک«  وجود یک »هماهنگی 

سازمان است.

مدل XPP در پاسخ به این سؤال به وجود آمده که این 
استراتژی ها،  حول  منابع  و  امکانات  بسیج  و  هماهنگی 
مدل  می شود.  مدیریت  چگونه  و  می گیرد  شکل  چگونه 
XPP را می تواند تکمیل کننده بسیاری از مدل های رایج 
رایج ترین  -که  دیوید  مدل  همچون  استراتژیک  مدیریت 

مدل در سازمان های سنتی است- دانست.
و  عملیاتی  برنامه ریزی  مفاهیم  داشتن  دربر  با  مدل  این 
همزمان  صورت  به  استراتژیک  ابتکارات  اجرای  به  توجه 
و هماهنگ با اجرای خوب فرایندها، در واقع یک سیستم 

مدیریتی جامع برای کل سازمان به شمار می رود.
به طورطبیعی تمام تصمیمات مهمی که در سازمان اتخاذ 
می شود، چه در بخش استراتژی و ابتکارات، چه در بخش 
عملیات و فرایندها، همگی در چارچوب این سیستم شکل 

می گیرد و مدیریت می شود.
نامدار  شرکت های  برخی  جمله  از  متعددی  سازمان های 
ساختار  اصالح  به  مدل  این  از  استفاده  با  خودرو  صنعت 
دست  به  قبولی  قابل  نتایج  و  پرداخته اند  خود  مدیریتی 
آورده اند. مدل ارزیابی و جایزه ای هم با نام پاالدیوم برای 
شرکت هایی که از این مدل استفاده می کنند طراحی شده 
و چند سالی است که مورد استقبال شرکت های گوناگون 

قرار گرفته است.
مراحل پياده سازی مدل XPP در سازمان 

خدمات پس ا زفروش سايپا
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سازماندهی

به منظور پیاده سازی این سیستم و برای پشتیبانی از اجرای 
برای تصمیم گیری  مناسبی  بود چارچوب  آن، الزم  موفق 
تصمیمات  تا  شود  ایجاد  سازمان  سرتاسر  در  نظارت  و 
استراتژیک با مشارکت و اتفاق نظر همه مدیران سازمان 
صورت  به  نیز  سازمان  عملیات  و  شود  پیگیری  و  اتخاذ 
هماهنگ و همراستا با استراتژی ها، به خوبی مدیریت شود. 
این ساختار معین، شامل ستاد عالی سازمان، کارگروه های 

سازمان، تیم های کاری و تیم پیشبرد استراتژی است.

ویژگی این ساختار این است که تمام موضوعات سازمان 
به عبارت دیگر، تمام  را در تمام سطوح پوشش می دهد. 
راه حلی  به  چارچوب  این  طریق  از  سازمانی  های  عارضه 
هماهنگی  و  می رسد  سازمان  استراتژی های  با  یکپارچه 
سازمان حفظ  مختلف  استراتژیک بخش های  و همسویی 

می شود.
شرح وظایف هر یک از این گروه ها به طور دقیق مشخص 
شده و مسئولیت ها و اختیارات الزم داده شده است تا عالوه 
در  نیز  تصمیمات  اجرای  قدرت  گیری،  تصمیم  قدرت  بر 

گروه ها وجود داشته باشد.
اندیشیده  خاصی  تدابیر  گروه ها  این  اعضای  انتخاب  در 
از  نمایندگانی  مرتبط،  حوزه های  در  اینکه  جمله  از  شده؛ 
حفظ  به  تا  دارند  حضور  کارگروه ها  سایر  در  کارگروه  هر 
در  کنند.  تصمیم گیری کمک  در  یکپارچگی  و  هماهنگی 
راهبری  منظور  به  استراتژی  تسهیلگر  یک  کارگروه  هر 

منظور  به  تعالی  تسهیلگر  یک  و  استراتژیک  موضوعات 
راهبری موضوعات مربوط به تعالی سازمانی حضور دارد. 
همانطور که گفته شد، همه موضوعات از جمله معیارهای 
افراز شده  کامل  به طور  چارچوب  این  در  سازمانی  تعالی 
است و اصوال تعالی سازمانی چیزی جدا از سیستم مدیریت 

سازمان نیست.
و  عنوان هماهنگ کننده سطوح  به  استراتژی  پیشبرد  تیم 
اجزای مختلف این ساختار عمل می کند و می توان گفت 
توسعه  با  تصمیم گیری ها  و  تصمیم سازی ها  تمام  در  که 
نگرش  و  سیستمی  رویکرد  و  استراتژیک  تفکر  ترویج  و 

فرایندی مشارکت دارد.
تیم پیشبرد استراتژی، ابزارها و تکنیک های تصمیم گیری 
و برنامه ریزی استراتژیک را در اختیار بخش های مختلف 
و  استراتژیک  محتوای  تولید  در  و  می دهد  قرار  سازمان 

اتخاذ تصمیمات استراتژیک نقش کلیدی ایفا می کند.
فرایند  تیم های  پروژه،  تیم های  شامل  کاری  تیم های 
با  مسئله  حل  تیم های  می شود.  مساله  حل  تیم های  و 
استفاده از روش های علمی به تحلیل فاصله اهداف کیفی 
هایی  راه حل  و  می پردازند  سازمان  استراتژیک  نقشه های 
که  می کنند  پیشنهاد  اهداف  این  به  رسیدن  برای  علمی 

ایده هایی برای شکل گیری ابتکارات استراتژیک هستند.
نقشه های  کیفی  اهداف  بر  تمرکز  با  نیز  فرایند  تیم های 
بازمهندسی  یا  بهبود  به  فرایندها،  منظر  در  استراتژیک 
فرایندها به منظور دستیابی به اهداف می پردازند و می توانند 
بر مبنای استراتژی های وظیفه ای )فرایندی و عملیاتی( به 
دست  استراتژیک  ابتکارات  شکل گیری  برای  ایده هایی 
و  می شوند  بررسی  کارگروه ها  در  ایده ها  این  کنند.  پیدا 
با تصویب در ستاد عالی سازمان، به ابتکار استراتژیک یا 

پروژه تبدیل می شوند.
پروژه ای  هیچ   ، سایپا  فروش  از  پس  خدمات  سازمان  در 
از این مسیر شکل می گیرد، وجود ندارد.  به جز آنچه که 
اجرای ابتکارات استراتژیک بر عهده تیم های پروژه است و 
این تیم ها از تکنیک های رایج مدیریت پروژه برای پیشبرد 

کار استفاده می کنند.

تیم های حل مسئله با 
استفاده از روش های 
علمی به تحلیل فاصله 
اهداف کیفی نقشه های 
استراتژیک سازمان 
می پردازند و راه حل 
هایی علمی برای رسیدن 
به این اهداف پیشنهاد 
می کنند.
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مديريت پروژه های استراتژيک

ابتکار  یا  پروژه   30 98 حدود  سال  در  سایپایدك  شرکت 
استراتژیک در حال اجرا دارد. پیشرفت این پروژه ها به طور 
مستمر پایش و تحلیل می شود و دالیل تاخیر پروژه ها به 
دقت بررسی و به مدیریت ارشد گزارش می شود. تحلیل 
شایسته  فردی  انتخاب  اهمیت  نشان دهنده  دالیل  این 
برای مدیریت پروژه و همچنین، وجود نظامی برای جبران 

خدمات تیم های پروژه است.

توسعه استراتژی

در توسعه استراتژی ها، شرکت سایپایدك از مدل معروف 
هرم استراتژی که توسط تامپسون و استریکلند معرفی شده 
استفاده می کند. انتخاب این مدل نیز به ماهیت چند کسب 
و  ساختاری  پیچیدگی های  و  سایپایدك  شرکت  کاری  و 

عدم قطعیت های محیط صنعت برمی گردد.
و  منطقی  تفکیک  مدل،  این  در  استراتژی ها  سطح بندی 
شفافیت خوبی برای استراتژی ها ایجاد کرده و استراتژی ها 
به  سازمان  وظیفه ای  حوزه های  تا  سطح  عالی ترین  از  را 

طور زنجیره ای متصل می کند.

پورتفولیو،  استراتژی  شامل  سازمان  سطح  استراتژی های 
استراتژی سرپرستی هستند که خود  و  استراتژی هدایتی 
توسط  که  است  دیگری  مدل  بر اساس  دسته بندی  این 
عنوان  با  معروف شان  کتاب  در  الکساندر  و  کمپبل  گولد، 

استراتژی سطح سازمان معرفی شده است.
استفاده  مدلی  از  استراتژی ها،  از  سطح  این  توسعه  در 
رشته  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  یک  در  که  می شود 

مهندسی صنایع توسعه داده شده و اجرای آن نیز در یکی 
از شرکت های بزرگ در صنعت خودرو بسیار موفقیت آمیز 

بوده است.
استفاده  الگویی  از  کار،  و  کسب  سطح  استراتژی های  در 
البته  و  معرفی شده  نورتون  و  کاپالن  توسط  که  می شود 
با مدلرهای دیگر همچون مدل  انطباق زیادی  شباهت و 
اساس  بر  دارد.  و غیره  دلتا  پورتر، مدل  رقابتی  استراتژی 
استراتژی های  از  یکی  از  کار  و  کسب  هر  مدل،  این 
صمیمیت  محصول،  رهبری  عملیاتی،  برتری  رقابتی 
می کند. تبعیت  انحصاری  فضای  ایجاد  یا  مشتری  با 

آنها برای هر یک از این استراتژی های رقابتی، یک نقشه 
نقشه  ترسیم  مبنای  ارائه کرده اند که  استراتژیک عمومی 

استراتژی کسب و کارها قرار می گیرد.

اما برای انتخاب استراتژی رقابتی برای هر کسب و کار، از 
مدل عمومی ارزش پیشنهادی مشتری که آن هم توسط 
این  بین  استفاده می کنیم.  نورتون معرفی شده  و  کاپالن 
ارتباط  چهارگانه،  رقابتی  استراتژیرهای  و  ارزش  مدل 
استراتژی  ارزش،  این  شناسایی  با  و  دارد  وجود  منطقی 
مشخص  نیز  کار  و  کسب  سطح  استراتژی  یا  رقابتی 
می شود. این مفاهیم در کتاب نقشه استراتژی شرح داده 

شده است.

ترسيم نقشه های استراتژی
الگوهای  اساس  بر  کارها  و  کسب  استراتژی  نقشه های 
نقشه های  شکل گیری  با  می شود.  تدوین  ارائه شده 
استراتژیک، وارد کارت امتیازی متوازن می شویم که کامال 

شناخته شده و متداول است.
توسعه نقشه های استراتژی کسب و کارها با بحث و بررسی 
در جلسات متعدد در ستاد عالی سازمان و با حضور مدیران و 
کارشناسان کلیدی در هر کسب و کار صورت گرفته است. 
ارزش  درك  استراتژی،  نقشه  توسعه  در  مساله  مهم ترین 
گرفته  صورت  مباحث  عمده  و  است  مشتری  پیشنهادی 

هر کسب و کار از یکی 
از استراتژی های رقابتی 
برتری عملیاتی، رهبری 

محصول، صمیمیت با مشتری 
یا ایجاد فضای انحصاری 

تبعیت می کند.
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در این جلسات هم به همین مساله اختصاص داشته است.
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مدیریت عملیاتی مدیریت مشتري نوآوري قانونی و اجتماعی

سود عملیاتی بسته خدمت

استراتژي بهره وري استراتژي رشد

خرید خدمات با حداقل قیمت
ظرفیت استفاده حداکثري از 

سازمان و شبکههاي  افزایش سهم در سبد خرید درآمد ناشی از مشتریان جدید
مشتري

کیفیت بسته هاي 
خدماتی

تعداد خدمات فروش 
رفته به ازاي هر مشتري حفظ مشتریان موجود حداکثرسازي سودآوري 

حضورمشتري در دوره 

ارائه بسته هاي 
خدمت متنوع

تنوع بخشی به 
خدمات بسته ها

 کیفیت توافق شده
خدمات با تأمین 

کنندگان

 ارائه خدمات
سازي  سفارشی

شده

توسعه دانش 
درباره مشتري

خلق شبکه اي از تأمین 
کنندگان خدمات

کارکنان ارزش افزا 
براي مشتریان

پایگاه داده مشتریان و 
مدیریت دانش

توسعه فرهنگ 
مشتري مداري

CRM  وABC  براي هر مشتري
در طول عمر

 قانونی اخد مجوزهاي
از بین برنده موانع 

سنتی صنعت

توسعه خدمات هم افزا در 
بسته هاي خدماتی

توسعه راه هاي جدید دسترسی 
و کاربرد بسته هاي خدمت

پیش بینی نیازهاي 
آینده مشتریان

کانال هاي یکپارچه 
ارتباط و ارائه بسته 

هاي خدمت

توسعه روابط با 
مشتریان

توسعه مهارت هاي 
مفید براي مشتري

انتقال دانش به 
اصلی ذي نفعان

تمرکز بر اولویت 
مشتري و ارزش 

براي آن سازمان

A

A

B

B

صمیمیت با مشتري |نقشه استراتژي کسب و کار بسته خدمت 

8:00 - 1398 تیر 4 –مدیریت مطالعات و برنامه ریزي استراتژیک 

درس آموخته ها
همه سازمان ها در مقابل تغییر مقاومت نشان می دهند و 
این مساله در زمان تغییر سیستم مدیریتی سازمان که تمام 
می دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  فعالیت ها  و  تصمیم گیری ها 
عمدتا  نیز  استراتژیک  ابتکارات  اجرای  بود.  خواهد  بیشتر 

با تغییرات عمیق و تحول آفرین همراه هستند و به شدت 
ارشد  مدیران  منظور،  بدین  می شود.  مواجه  مقاومت  با 
مقاومت  این  با  مقابله  برای  ابزارهایی  از  باید  سازمان ها 

استفاده کنند.
تجربه شرکت سایپایدك هم نشان می دهد که پیاده سازی 
چنین سیستمی در سازمان، به خصوص سازمان بزرگ و 
پیچیده ، بدون بازنگری و اصالح شیوه های جبران خدمت 
بر همین  نیست.  امکان پذیر  عمال  تشویقی،  ابزارهای  و 
مورد  سایپایدك  شرکت  کارانه  محاسبه  فرمول  اساس، 

بازنگری قرار گرفت.
استراتژیک  شاخص های  اهداف  تحقق  جدید،  فرمول  در 
استراتژیک(  نقشه های  کیفی  اهداف  از  )برگرفته  سازمان 
واحد  هر  سهم  است.  گرفته  قرار  کارانه  محاسبه  معیار 
سازمانی در تحقق اهداف هر کسب و کار مشخص شده 
واحدهای  به  امتیازهایی  هدف،  آن  تحقق  با  متناسب  و 
قرار  کارانه  محاسبه  مبنای  که  می شود  داده  مختلف 
می گیرد. همچنین، یک نظام جبران خدمات فرا وظیفه ای 
تدوین شده که بر اساس آن، به فعالیت هایی که فراتر از 
انجام  وظایف محوله سازمانی )شرح وظایف شغل/پست( 
کارگروه ها،  یا  کاری  تیم های  در  مشارکت  نظیر  می شود، 

پاداش هایی تعلق می گیرد.
تجربه  که  همانگونه  موفقیت،  در  عامل  مهم ترین  اما 
مدیریت  اهتمام  می دهد،  گواهی  زمینه  این  در  همگان 
ارشد است؛ به این معنی که مدیر ارشد سازمان باید این 
سیستم را به رسمیت بشناسد، از شکل گیری ساختارهای 
با این سیستم در سازمان  موازی یا فعالیت های متداخل 
جلوگیری کند، بر اجرای دقیق و کامل تصمیمات اتخاذ 
شده در چارچوب این سیستم تاکید داشته باشد و پیگیری 
این  چارچوب  در  که  هایی  تالش  به  نهایت،  در  و  کند، 
سیستم انجام می شود، ارزش گذاشته و در مواقع لزوم، 

قدردانی نماید.

120120
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ماموريت مرکز تعالی سازمانی 
با  ابتدای همایش  معاون وقت مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی 
بیان اینکه ماموریت مرکز تعالی سازمانی در قالب 3 حوزه تعریف شده، گفت: این 
ماموریت ها شامل اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی، آموزش و تبادل تجربه های 

تعالی سازمانی و اجرای پروژه های توسعه سازمانی می شود.
آموزش های  تجربه ها،  تبادل  و  آموزش  بحث  در  داد:  ادامه  شیخ نیا  حسن 
تخصصی، آموزش توانمندی تعالی سازمانی و... از جمله اهداف مورد نظر مرکز 
تعالی سازمانی بوده است. او با اشاره به شکل گیری جایزه ملی تعالی سازمانی 
اما در  آغاز کردیم،  از سال 1382 در بخش صنعت  را  عنوان کرد: ما کار خود 
معاون  پیدا کرد.  و... گسترش  از جمله سالمت  تا سایر سطوح  آن  دامنه  ادامه 
مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی گفت: از اهداف این جایزه ایجاد فضای 
رقابتی برای تعالی سازمانی و تشویق سازمان ها برای انجام عملیات خودارزیابی و 

همچنین ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربه ها است. 
شیخ نیا در پایان گفت: همزمان با رصد برنامه های همایش، هفدمین دوره 

همایش نیز کلید خورد و فراخوان آن نیز داده شده است.

حرکت ملی برای توسعه
در ادامه سیدمسعود همایونفر، عضو کارگروه داوری جایزه ملی تعالی سازمانی 

به طور معمول، هنگام تالطم محیط کسب و کار، شکست  در سخنانی گفت  
را به گردن دیگری می اندازیم. اما چه خوب است که شکست را بستری برای 

تجربه آموزی و موفقیت آینده درنظر بگیریم. 
وی افزود: نمی توان منکر تاثیر منفی محیط متالطم در کسب و کار شد زیرا 
توان رقابت را از سازمان می گیرد، اما رصد محیط بیرونی و اتخاذ استراتژی های 
الزم می تواند بر تغییر محیط درونی سازمان تاثیر مثبت بگذارد. همایونفر با اشاره به 
شرکت های ثبت نام کننده برای دریافت جایزه ملی تعالی سازمانی اظهارکرد: در این 
همایش 48 سازمان برای تندیس، 25 سازمان برای تقدیرنامه و 16 سازمان برای 
تعهد به تعالی ثبت نام و اظهارنامه خود را به مرکز تعالی سازمانی ارسال کردند که 

به ترتیب 3، 21 و 13 سازمان شایسته دریافت جوایز شناخته شدند. 
عضو کارگروه داوری جایزه ملی تعالی سازمانی تصریح کرد: با 16سال تالش 
ثمربخش، اطمینان داریم این حرکت ملی زمینه ساز رشد و توسعه کشور شده و 

سازمان های کشوری آبادانی را برای وطن به ارمغان خواهند آورد.

بنگاه ها غافل از تحوالت بين المللی نباشند 
سازمان  مدیرعامل  کیانی بختیاری،  ابو الفضل  دکتر  همایش،  این  ادامه  در 
اقتصاد  اهمیت  درباره  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  به  اشاره  با  صنعتی  مدیریت 
مقاومتی در ایران، اظهارکرد: امسال نیز مانند چند سال گذشته با عنوان اقتصاد 

در شانزدهمين همايش تعالی سازمانی عنوان شد 

اقتصاد مقاومتی بستری برای تعالی سازمانی
شانزدهمين همايش تعالی سازمانی با محوريت »رهبری سازمانی برای تعالی در محيط پايدار« 6 اسفند در 
محل مرکز همايش های صدا و سيما برگزار شد. در اين همايش که با حضور ابوالفضل کيانی بختياری مديرعامل 
سازمان مديريت صنعتی و قائم مقام شورای راهبری جايزه ملی تعالی سازمان، فاطمه پهلوانی رئيس سازمان 
و تحقيق سازمان مديريت صنعتی، سيدمسعود  معاون وقت مشاوره  ايران، دکترحسن شيخ نيا  بهره وری  ملی 
همايونفر عضو کارگروه داوری جايزه ملی تعالی سازمانی برگزار شد با اهدای جوايز سطح تنديس و تقديرنامه 
برای تعالی و نيز گواهی تعهد به تعالی و تقدير ارزيابان ارشد شانزدهمين دوره جايزه ملی تعالی سازمانی به کار 

خود پايان داد.
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مقاومتی نام گذاری شد که این موضوع اهمیت این رویکرد اقتصادی را در ایران 

نشان می دهد.
از موارد مهم در اقتصاد مقاومتی محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با 
تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد است که 

الزمه آن برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید است.
وی خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ جهادی و توسعه مدیریت مخاطرات 
و  سریع  فعال،  هوشمند،  واکنش  طرح های  اجرای  و  تهیه  طریق  از  اقتصادی 
بهنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی و همچنین تولید ثروت، 
بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد از دیگر زیرساخت های مورد 

نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با بیان این موضوع که نگرش علمی، 
نظام مند و نتیجه گرا به مدیریت، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است، نوآوری 
در کسب و کار، تولید رقابت پذیر، ایجاد ارزش افزوده و ثروت آفرینی و درونزایی و 

شکوفایی اقتصاد از درون را از جمله عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
رویکرد  استقرار  را  سازمانی  تعالی  نظام  استقرار  از  هدف  کیانی بختیاری 
ارتقای سطح  مدیریت نظام مند به جای مدیریت مبتنی بر فرد و شیوه سنتی، 
کیفی خدمات و محصوالت و نیز ارتقای بهره وری نهاده های تولید محصول یا 

خدمت دانست.
وی خلق ارزش برای تمامی ذی نفعان؛ دستیابی به اهداف ترسیم شده در 
بهترین سطح؛ ثروت آفرینی و توسعه پایدار و در نهایت تاثیرگذاری مثبت مستقیم 
یا غیرمستقیم بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را از دیگر اهداف استقرار نظام 

تعالی سازمانی بیان کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، درباره مهم ترین کاربردهای نظام تعالی 
سازمانی در اقتصاد مقاومتی گفت: نظام تعالی سازمانی کمک می کند سازمان ها 
با ابزاری برگرفته از دانش نوپدید مدیریت و با تکیه بر منابع بومی در راستای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی گام بردارند.
سازمانی،  تعالی  جایزه  مانند  ترویجی-تشویقی  روش های  افزود:  وی 
فرهنگ سازی رویکردهای مدیریتی متعالی از مضمون های پنهان در سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است.
مدیریتی  نوظهور  رویکردهای  استقرار  بر ضرورت  تاکید  با  کیانی بختیاری 
مزیت هایی  دارای  مدیریتی  مدرن  رویکردهای  اظهارکرد:  سازمانی  تعالی  برای 
برای اقتصاد است ازجمله افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع؛ تقویت نظام 
خالقیت و نوآوری در خلق ارزش برای ذی نفعان و توسعه و استقرار اصول بنیادین 

مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار و نظام های پاسخگویی به جامعه.
وی افزود: از دیگر مزیت های استقرار رویکردهای نوین مدیریتی، توسعه 
از شرایط بحرانی، تقویت  نگرش سیستمی مدیران برای تصمیم گیری و عبور 
سرعت و ابتکار عمل مدیران در انطباق راهبردها با شرایط محیطی با رویکرد 
علمی و رشد ارزش افزوده در سازمان ها، شرکت ها و در نتیجه بهره مندی همه 

ذی نفعان از جمله کارکنان، سهامداران، دولت و اقتصاد و شهروندان است. 
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان مفاهیم مرتبط با موج 4 صنعت، 
بهبود  بهره وری،  اعتالی  منابع،  کارآیی  افزایش  انقالب  این  مثبت  تاثیر  گفت: 
کیفیت زندگی، تاثیر مثبت بر محیط زیست، هزینه  پایین ارائه  خدمات، ایمنی 
باالتر، لجستیک بهتر، تغییر در بازارهای کار و مهارت، ایجاد کسب وکارهای جدید، 
طراحی محصوالت قابل اتصال به اینترنت اشیاء و اضافه شدن خدمات دیجیتال 

به محصوالت است.
از  وی درباره تحول دیجیتال اظهارکرد: تحول دیجیتال به معنای استفاده 
فناوری اطالعات برای تسهیل در فرآیندهای جاری نیست، بلکه تحولی عمیق 

است که مدل فعالیت و تمامی ابعاد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.
با  یادآور شد:  دیجیتال سازمانی  تحول  ابعاد  تشریح  کیانی بختیاری ضمن 

ورود فناوری نوین و با استفاده از نحوه های بسیار جدید در تامین نیاز ها، متولیان 
کسب وکار می توانند برای بازاریابی، فروش، توزیع محصوالت و موارد از این قبیل، 
راه های متفاوت تر و البته سریع تر و با کیفیت تری را در پیش گیرند. در زمینه  تقاضا 
نیز اوضاع بسیار متفاوت خواهد بود. عالوه بر این، در بخش عرضه، بسیاری از 
مشاغل با فناوری های نوینی روبه رو می شوند که به طور کامل روش های تازه ای 

برای پاسخگویی به نیازها پیشنهاد می کنند.
را نمود ورود به موج  پلتفرمی  وی ظهور و رشد و توسعه کسب وکارهای 
4 صنعت دانست و گفت: پلتفرم ها با تسهیل تراکنش ها ارزش ایجاد می کنند، 
می کنند  را  کار  این  خدمات،  یا  کاال  تولید  با  خطی  کسب وکارهای  درحالی که 

به بیان دیگر، پلتفرم ها با ساختن رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش خلق می کنند.
کیانی بختیاری در زمینه ضرورت تحول در مدل تعالی سازمانی گفت: باید 
سعی کنیم مدل تعالی سازمانی را بنا بر ویژگی های خاص محیط های کسب و 
کار و براساس نیاز بنگاه ها که مشتریان اصلی این مدل هستند، بازپیکره بندی و 

اصالح کنیم.
وی نتایج بازپیکره بندی و تحول الگوی تعالی سازمانی را تحول در مدل های 
کسب و کار؛تحول در بکارگیری فناوری در کسب وکار؛ تحول در شیوه های خلق 
ارزش برای مشتریان و تامین کنندگان؛ تحول در ویژگی های سرمایه های انسانی؛ 
تحول در ویژگی های بنیادین فرآیندهای عملیاتی؛ تمرکز و توجه بیشتر بر نتایج 
در راستای تحول دیجیتالی و تطابق شاخص های توانمندساز و عملکردی مدل با 

سیاست های اقتصادی مقاومتی به عنوان مدل بومی عنوان کرد.

اقتصاد منبع محوری و بهره ورمحوری 
این  در  نیز  ایران  بهره وری  ملی  سازمان  رئیس  پهلوانی،  فاطمه  مهندس 
از خود  این پرسش را  باید  باید برای حرکت در مسیر تعالی  همایش گفت: ما 
بپرسیم که کارهای مورد نظر انجام شده است، به اهداف هم رسیده ایم و... در 
ادامه قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ این پرسش به ما هشدار می دهد که در مسیر 
تعالی و رشد باید کارهای معمول انجام شود اما نباید به آن بسنده کرد با گرفتن 
جایزه و رتبه آوردن در یک سطح، کار به پایان نمی رسد، بلکه بهره وری برای 

رسیدن به تعالی راه طوالنی دارد.
وی افزود: سال ها مفاهیمی مانند کیفیت، زمان، ارتقای سازمانی، بهره وری، 
تحوالت دیجیتال و... مطرح است و تجربه نشان داده همه عالقه مند به استفاده از 
این مفاهیم برای حل مشکالت هستند. نکته مهم این است که تمام این ابزارها 
و تکنیک ها برای یک امر مهم است تا یک بنگاه اقتصادی به خلق ارزش برای 
بپردازد.  توسعه ظرفیت های سازمانی خود  نیز  و  پایدار  آینده  مشتریان، ساختن 
خالقیت و نوآوری، مدیریت زیرکانه، جانشین پروری و... مفاهیمی بنیادینی است 
که در موضوع تعالی سازمانی به وجود می آید تا کنار باقی تکنیک ها به یکپارچگی 

برسیم.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ادامه داد: در جهان دو رویکرد در کشورها 
اقتصادی  نبودند  برخوردار  خدادادی  منابع  از  که  کشورهایی  است؛  بوده  مطرح 
غیرمنبع محور و در واقع بهره ورمحور داشتند و کشورهای صاحب منابع زیرزمینی 

اقتصادی منبع محور.
پهلوانی در پایان افزود: بهترین نمونه اقتصاد منبع محور ایران است و نمونه 
دیگری  نمونه  به  است  خوب  راستا،  این  در  ژاپن.  بهره ورمحور  اقتصاد  در  بارز 
اشاره شود؛ پاکستان از سال 2000 تا 2015)1378 تا 1393( با تالش، توانسته با 
تغییرات رویکردی، در اقتصاد بهره ور محور به رشد 40درصدی دست یابد. در این 

نوع اقتصاد یکپارچگی حرف نخست را می زند.
تعالی سازمانی  ملی  نظامنامه جایزه  ویرایش  از  این همایش همچنین  در 
فاطمه  و  مدیریت صنعتی  سازمان  مدیرعامل  کیانی بختیاری  ابو الفضل  ازسوی 

پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری رونمایی شد.
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همایش مّلی تعالی سازمانی

 به روایت تصویر

سال 1383- " به سوی تعالی سازمانی " سال 1382- " آغاز راه تعالی "

اعطای جايزه ملّی تعالی سازمانی از سال 1382، برای کمک به ارتقاء رقابت پذيری بنگاه ها با هدف تشويق 
سازمان ها بر ارزيابی رويكردها، نظام های مديريتی، شناخت سيستماتيک نقاط قوت و زمينه های قابل بهبود و 

ايجاد فضايی برای تبادل تجربيات موفق آغاز شد.
همه ساله در اسفند ماه مراسم اعطای جايزه ملّی تعالی سازمانی در قالب همايش تعالی سازمانی برگزار می شود. 

اين همايش بزرگترين گردهمايی در نوع خود در کشور است. 
در اين همايش ضمن ارائه تالش های يكساله مرکز تعالی سازمان مديريت صنعتی از سازمان های سرآمد با 

حضور مقامات کشوری، صاحب نظران و مديران ارشد سازمان ها تقدير می شود.
امسال نيز شاهد هفدهمين دوره از اين همايش ملّی خواهيم بود.

سال 1385- "مشتری و بازار " سال 1384- " رهبری "
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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"

همایش مّلی تعالی سازمانی
 به روایت تصویر

سال 1391- "تعالی سازمانی آینده پایدار " سال 1390- " تعالی سازمانی و ارزش ها "
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1393- " توسعه قابلیت" 1392- "نتایج متوازن و توسعه پایدار"

1395- "تعالی در خدمت جامعه" 1394- "چابکی و تاب آوری"

همایش مّلی تعالی سازمانی
 به روایت تصویر

1397- "رهبری سازمانی
1396- "تعالی سازمانی" برای تعالی در محیط ناپایدار"
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چکیده مقاالت

چارچوب ارزیابی تعالی واحدهای عملیاتی
دو موردکاوی: راه آهن ج.ا.ا  و  مجتمع گاز پارس جنوبی

سازمان ها در چرخه حیات خود، چرا و چگونه به عارضه پیری زودرس مبتال می شوند
 و از حرکت به سمت تکامل باز می مانند؟

تبیین رابطه معیارهای توانمندساز درمدل تعالی سازمانی با توانایی های نوآوری درجهت کارآفرینی سازمانی 
)مطالعه موردی: سازمان های ایرانی متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی (

بررسی تاثیر جایزه ملی تعالی سازمانی بر شاخص های بهره وری شرکت ها
مطالعه موردی: شرکت های موفقبه اخذ جایزه ملی تعالی سازمانی در سطح تندیس

تبیین جایگاه تعالی عملیاتی ناشی از مدل شینگو در فرهنگ تعالی

نقدی بر مدل EFQM با رویکرد قابلیت های پویا
)مطالعه موردی: شرکت ارتباطات سیار ایران(

تاثیرنظام ایده،خالقیت و نوآوری )ICIS( برتوسعه مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی
)مطالعه موردی: شرکت صنعتی نیرومحرکه(

تاثیر آموزش و توانمندسازی منابع انسانی بر معیارهای مدل  تعالی سازمان
)مطالعه موردی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در سال 1398 (

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با تعالی سازمانی

بررسی تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان برعملکرد سازمانی
 با میانجیگ ری مدیریت زنجیره تامین ونوآوری سازمانی

تعالی ســازمانی  جایزه مّلی 
17
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چارچوب ارزیابی تعالی واحدهای عملیاتی

دو موردکاوی: راه آهن ج.ا.ا  و  مجتمع گاز پارس جنوبی

مرتضي اخوان خرازي   
عضو کمیته علمي جایزه ملي تعالي سازماني
کارشناس ارشد مهندسي صنایع دانشگاه تربیت مدرس
akhavan55@gmail.com

چكيده
در  با  الگو  این  که  می شود  بیان  سازمان  یک  در  سرآمد  عملیاتی  واحد  یک  مشخصه های  و  معیارها  حاضر  مقاله  در 
نظرگرفتن مدل جایزه ملّی تعالی سازمانی و مدل های معتبر ملّی و بین المللی تدوین شده است. در این مسیر دو تجربه 
شامل طراحی چارچوب ارزیابی تعالی پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی  و مدل تعالی حمل و نقل ریلی در مجموعه 
راه آهن ج.ا.ا.  که هر یک باعث توجه جدی به تعالی سازمانی در مجموعه یک سازمان است بیان می شود. در مجتمع 
پارس جنوبی این چارچوب طراحی شده می تواند کمک موثری برای مدیران پاالیشگاه  ها و ارزیابان داخلی سازمان باشد 
تا حرکت پاالیشگاه ها را به عنوان بازوهای اجرایی مجتمع در مسیر تعالی تسهیل کنند. در این چارچوب انتظاراتی که 
در قالب مدل تعالی از هر یک از پاالیشگاه ها )واحدهای عملیاتی( می رود ترسیم شده و سهم هر پاالیشگاه در ایجاد و 
تعریف رویکرد و سپس جاری سازی و ارزیابی و اصالح مشخص و بر پایه انتظاری که می رود ارزیابی هایی نیز صورت 
می گیرد. در راه آهن ج.ا.ا. نیز مدل طراحی شده کمک می کند تا مناطق 19 گانه عملیاتی زمینه حرکت کلی سازمان به 

سمت تعالی و بهره مندی از مدل را فراهم سازند تا در یک حرکت جمعی این اتفاق در مجموعه سازمان بیفتد.
کلمات کليدی 

ارزیابی عملکرد، تعالی سازمانی، مدل تعالی واحد های عملیاتی، شرکت راه آهن ج.ا.ا،، مجتمع گاز پارس جنوبی

سازمان ها در چرخه حیات خود، چرا و چگونه به عارضه پیری زودرس 
مبتال می شوند و از حرکت به سمت تکامل باز می مانند؟

مهدی جو 
شرکت ساپکو
mahdijoo@gmail.com

چكيده
اندیشمندان توسعه سازمان، توانسته اند از طریق بررسی و تحلیل وضعیت سازمان ها، ابزارها و نظام های مختلفی را ارائه 
نمایند تا مدیران بتوانند با بکارگیری آنها معضالت و مشکالت سازمان خود را شناسایی و در رفع فعاالنه آنها اقدام نمایند. 
یکی از این ابزارها مدل چرخه حیات نامیده می شود. در اغلب مدل های چرخه حیات سازمان اندیشمندان سعی نموده اند 
تا با اندازه گیری برخی ابعاد سازمان نظیر رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، سن و اندازه در طول حیات سازمان الگوهای رفتاری 
و تغییرات آنها را تعیین نموده و از روی آنها وضعیت فعلی و وضعیت آتی سازمان را مشخص نمایند. بنابراین، مهم ترین 
مزیت استفاده از مدل چرخه حیات این است که با تعیین جایگاه سازمان در مرحله چرخه حیات می توان به وضعیت 
کلی سازمان و مشکالت فعلی و پیش روی سازمان پی برد. جایگاه سازمان در چرخه حیات سازمانی، فاکتوری مهم در 
هدایت سازمان در مسیر درست یا بازگرداندن سازمان در مسیر صحیح است. سازمان ها همانند سایر موجودات زنده از 
مراحل مختلفی عبور می کنند. همانند موجودات زنده سازمان ها متولد می شوند، رشد می کنند و به پیری می رسند و نهایتا 
می میرند و یا دوباره به نوعی دیگر متولد می شوند. این سیستم های زنده در هر مرحله از عمر خود دارای الگوهای رفتاری 
خاص به منظور غلبه و چیرگی بر مسائل آن دوره و یا مشکالت مربوط به انتقال از دوره ای به دوره دیگر هستند. یک 
مدیر ارشد به شناخت دیگری که تأثیر مستقیم بر جایگاه سازمان در منحنی چرخه عمر می گذارد نیاز دارد. این شناخت 
با مطالعه سبک های مدیریتی موجود در سازمان، بررسی ویژگی و اثرات هریک از آنها بر عمر سازمانی حاصل می شود. 
سبک مدیریتی افراد، با مرحله عمر سازمان و مسایل مربوط به آن تطابق دارد و شیوه های مدیریتی یک مدیر ارشد با 
شغل مدیریتی که آن فرد به عهده دارد سنخیت دارد. توجه همزمان به چرخه حیات و سبک های مدیریتی موجود در 

سازمان ابزار قوی تری برای مدیر ارشد فراهم می آورد تا وی را در هدایت صحیح سازمان بهتر یاری دهد.
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تبیین رابطه معیارهای توانمندساز درمدل تعالی سازمانی

با توانایی های نوآوری درجهت کارآفرینی سازمانی 
)مطالعه موردی: سازمان های ايرانی متقاضی جايزه ملی تعالی سازمانی (

حميد رضا خدمتگزار 
ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی-  دکتری مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
hrkhedmatgozar@gmail.com

چكيده
جمله  از  و  سازمانی شده  تعالی  به  منجر  که  است  نتایجی  و  از محرك ها  یکی  سازمانی  کارآفرینی  در جهت  نوآوری 
موضوعات نوینی هستند که در گستره سازمان مورد توجه محققان علوم مدیریت و سازمان قرار گرفته اند. با توجه به 
آن که اجرای مدل تعالی سازمانی بر کلیت مدل کسب و کار و اجزای کالن سازمان اثر می گذارد این تحقیق کاربردی 
در پی آن است که رابطه بین مدل تعالی سازمانی را با توانایی های نوآوری همسو با کارآفرینی سازمانی را تبیین نماید. 
از مهم ترین ضروریات این تحقیق توجه سازمان ها در دستیابی به نتایج کلیدی از طریق نوآوری و کارآفرینی سازمانی 
بر اساس معیارهای توانمند ساز مدل تعالی سازمانی می باشد. اطالعات الزم از 74  شرکت در کل کشور که متقاضی 
جایزه ملی تعالی سازمانی بوده اند،گردآوری شده است. نتایج نشان داده که مسیر نوآوری و کارآفرینی سازمانی با هفت بعد 
کلیدی نظیر میل به ایجاد کسب و کار جدید )برجسته ترین بعدکارآفرینی سازمانی( نوآوری در محصول/خدمت، نوآوری 
در فرآیند، خودتجدیدی/ بازنگری کلی در سازمان، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت تهاجمی/ پویایی در رقابت، تسهیل 
می گردد. نکته حائز اهمیت در این تحقیق آنست که سازمان ها می توانند با تاکید بیشتر، برنامه های بهبود فرآیندهای 
کلیدی کسب و کار خود را، همسو با ابعاد نوآوری و کارآفرینی سازمانی طرح نموده تا گام موثرتری در این راستا بردارند.

کلمات کليدی
مدل تعالی سازمانی،کارآفرینی سازمانی، توانایی نوآوری

بررسی تاثیر جایزه ملی تعالی سازمانی بر شاخص های بهره وری شرکت ها
مطالعه موردی: شرکت های موفقبه اخذ جايزه ملی تعالی سازمانی در سطح تنديس

شيمادخت ساده
سازمان ملی بهره وری ایران

چكيده
مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمان می تواند عملکرد 
خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. ازآنجایی که حدود 13 سال از برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی و 
دیگر جوایزی که از این مدل  استفاده می کنند، می گذرد لذا الزم بنظر می رسد درباره سنجش اثربخشی این نوع جوایز بخصوص 
میزان بهبود و افزایش بهره وری آنها در کشور بررسی های بیشتری صورت گیرد. ابتدا نام 34 شرکت که از سال 1384 تا 1397 
توانسته بودند در سطح تندیس این جایزه را دریافت کنند )به همراه فراوانی آنها(، از سایت دبیرخانه مذکور احصاء گردید برای 
دست یابی به شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری با همکاری دبیرخانه این جایزه، 7 نمونه  از اظهارنامه های شرکت ها 
مطالعه و تعداد 40 شاخص از شاخص های ارائهرشده در معیار 9  اظهارنامه شرکت ها  )اصوال شاخص های مالی و بهره وری در 
آن بخش ارائه می شوند(، استخراج گردید. با طراحی پرسشنامه ای، عواملی که از دیدگاه خبرگان دارای امتیاز میانگین بیشتر 
)از1 تا 5 امتیاز ممکن طی فلیکرت( بودند، شامل 3 شاخص عمومی بهره وری شامل بهره وری کل، شاخص بهره وری سرمایه، 
شاخص بهره وری نیروی کار بعالوه 4 شاخص اختصاصی بهره وری: بازده دارایی ها، حاشیه سود، نسبت بهای تمام شده محصول 
فروش رفته به فروش، بازده سرمایه گذاری انتخاب گردید. با هماهنگی دبیرخانه جایزه، شاخص های معیار 9 )در بخش نتایج( و 
بازه امتیازی 5 توانمندساز این شرکت ها در آخرین سالی که 34 شرکت موفق به اخذ تندیس شده بودند، اخذ، مطالعه و بررسی 
شد. مالحظه گردید شاخص های ارائه شده در این شرکت ها بسیار پراکنده بوده و تنها دو شاخص "بازده دارایی ها " و "حاشیه 
سود" فراوانی مناسبی برای بررسی های آماری را داشتند. در بخش تحلیل آماری، ضریب همبستگی پیرسون بین پنج عامل 
توانمندساز و دو شاخص بهره وری "بازده دارایی ها" و"حاشیه سود" محاسبه گردید. بر این اساس، همبستگی تنها بین سه متغیر 
مشاهده شده؛ }"فرآیندها، محصوالت و خدمات" و" کارکنان"{ و }"کارکنان"  و"شراکت ها ومنابع"{ و }"بازده دارایی ها" 
و"حاشیه سود"{ معنی دار تشخیص داده شد و بین سایر متغیرهای پژوهش، وجود همبستگی آماری معنی دار تشخیص داده نشد. 

کلمات کليدی
 EFQMبهره وری، شاخص های بهره وری، مدل
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تبیین جایگاه تعالی عملیاتی ناشی از مدل شینگو در فرهنگ تعالی

حسين صفری
دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران
hsafari@ut.ac.ir
محسن مرادی مقدم
دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران
Moradi_Mohsen@ut.ac.ir
غزاله حسين زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت دانشگاه تهران
ghazalehho3ienzadeh1996@gmail.com
مهدی خوش خواهش
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت دانشگاه تهران
mehdi.khoshkhahesh@gmail.com

چكيده
چیزی که فراتر از سیستم ها و ابزارها برای رسیدن به نتایج الزم است، فرهنگ یک سازمان است که تاثیر عمیقی روی 
توانایی سازمان برای رسیدن به نتایج مطلوب و پایدار دارد. فرهنگ سازمانی پدیده ای چند الیه و پیچیده است. بنابراین به 
منظور رسیدن به نتایج ایده آل، یک سازمان باید فرهنگی را ایجاد کند که در آن هر فردی در هر شرایطی به طور ایده آل رفتار 
کند. رقابت اقتصادی کسب و کار در سطح جهانی و شرایط ناپایدار سازمان ها با توجه به شرایط موجود موجب توسعه مفهوم 
فرهنگ تعالی شده است. فرهنگ تعالی یک عنصر تعیین کننده و حیاتی برای عملکرد کارآمد سازمانی در اقتصاد جهانی 
رقابتی است. در سال های اخیر، مدل تعالی عملیاتی شینگو به عنوان مدلی برای ارتقای فرهنگ تعالی مطرح شده و بر اساس 
آن جایزهای تحت عنوان جایزه شینگو تنظیم شده و ساالنه به سازمان هایی که به اصول و ضوابط مطرح شده در مدل شینگو 
پایبند بوده اند جوایزی اعطا می شود. در این مقاله این مدل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از پیاده سازی مدل شینگو 
در شرکت ابوت که یک شرکت تولیدی محصوالت پزشکی و آزمایشگاهی است به عنوان مطالعه موردی تبیین شده است.

کلمات کليدی
تعالی عملیاتی، مدل شینگو و فرهنگ تعالی سازمانی

نقدی بر مدل EFQM با رویکرد قابلیت های پویا
)مطالعه موردی: شرکت ارتباطات سيار ايران(

حسين صفری
محمدرضا صادقی مقدم
محسن مرادی مقدم 
دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران
hsafari@ut.ac.ir
rezasadeghi@ut.ac.ir
M.moradimoghadam@mci.ir

چكيده
در دو دهه اخیر استفاده از مدل های تعالی کسب و کار در کشور ایران بسیار معمول بوده است و شرکت های زیادی از 
صنایع مختلف از سال 1382 جهت ارزیابی عملکرد خود از این مدل ها استفاده می کردند. با این وجود، با بررسی مقاله های 
بین سال های 1994 تا 2018 نشان می دهد، شرکت ها در استقرار و بکارگیری موثر و یکپارچه معیارهای این مدل ها و 
همچنین در خلق فرهنگ تعالی با مشکالتی زیادی مواجه هستند. همچنین بررسی شرکت های فورچون 1000 که از 
این مدل ها بهره می بردند نشان می دهد که در محیط های با سرعت تغییر باال و در انقالب چهارم صنعتی این مدل ها 
نمی توانند موفقیت بلندمدت بنگاه ها در آینده را تضمین کنند. در نهایت در پاسخ به این چالش ها مدل مفهومی بلوغ 
تعالی سازمان بر اساس دیدگاه های مبتنی بر منابع و قابلیت های پویا و از طریق مرور ادبیات و تحلیل محتوا ارائه شده 
است. این مدل مفهومی کمک می کند تا این مدل ها با قابلیت های سازمانی و فرهنگ تعالی یکپارچه شوند تا سازمان را 

به سوی عملکرد پایدار سوق دهند.
کلمات کليدی: مدل های تعالی سازمانی، قابلیت های پویا، قابلیت های سازمانی
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 )ICIS( تاثیرنظام ایده،خالقیت و نوآوری

برتوسعه مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی
)مطالعه موردی: شرکت صنعتی نيرومحرکه(

يحيی صمدی مقدم
استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران- دکترای مدیریت تکنولوژی
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت صنعتی نیرومحرکه
رضا رضايی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین
رییس کنترل طرح ها و پروژه در شرکت صنعتی نیرومحرکه
Reza.Rezai8719@gmail.com
 مهدی محمدی
کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین
کارشناس نظام  ایده، خالقیت و نوآوری شرکت صنعتی نیرومحرکه

چكيده
در سازمان های  آن،  مفاهیم  و  وارزش ها  تعالی سازمانی  به  مربوط  رقابت، موضوعات  پیچیدگی های  افزایش  با  امروزه 
مختلف تولیدی وخدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. نظام ایده، خالقیت ونوآوری )ICIS( به  عنوان یکی 
از مشوق های توسعه فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی،ازطرق مختلف می تواند ارزش ها 
ومفاهیم بنیادین تعالی سازمانی راتحت تاثیرخود قراردهد.  آگاهی از این که این نظام از طریق کدام متغیرها و با چه 
برای  به  عنوان یک  پشتوانه علمی  تاثیر می گذارد، می تواند  تعالی سازمانی  بنیادین  برارزش ها و مفاهیم  اولویت هایی 
تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها وهمچنین تداوم آن در سازمان ها مورد بهره برداری قرارگیرد. هدف کلی این مطالعه 
ارزیابی و رتبه بندی و در نهایت مدیریت متغیرهای اثرگذار نظام ایده، خالقیت و نوآوری )ICIS( بر ارزش ها و مفاهیم 
بنیادین تعالی سازمانی در شرکت صنعتی نیرومحرکه می باشد. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق، شرکت نیرو محرکه 
آمار  نیز  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  در  آماری  روش  باشد.  می  پرسشنامه  ازطریق  و  میدانی  به صورت  تحقیق  روش  و 
توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظام ایده، خالقیت 

و نوآوری)ICIS( درتوسعه مفهوم بنیادین »یادگیری، بهبود و نوآوری« در مدل تعالی سازمانی، باالترین تاثیر را دارد.

کلمات کليدی
نظام ایده، خالقیت و نوآوری )ICIS(، مدل تعالی سازمانی، تکنیک دلفی، تجزیه و تحلیل داده ها

تاثیر آموزش و توانمندسازی منابع انسانی بر معیارهای مدل  تعالی سازمان
)مطالعه موردی مديريت درمان تامين اجتماعی استان کرمان در سال 1398 (

واحد آموزش مديريت درمان سازمان تامين اجتماعی

چکیده
جوامع پیشرفته امروزی با آموزش نیروی انسانی در تخصص ها و رشته های مختلف و جذب این نیروها در بازار کار سعی 
در پیشبرد همه جانبه امور دارند. منابع انسانی سازمان ها متناسب با تغییرات محیط برون سازمانی و درون سازمانی به ویژه 
تغییرات استراتژیک سازمان نیاز ب ه آماده سازی و پرورش دارند. این آماده سازی با پرورش و تقویت آموزش می تواند 
تامین شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش بر معیارهای  تعالی سازمان از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه 
آماري شامل40 نفر از مدیران و کارشناسان مدیریت درمان تامین اجتماعی می باشد و براي تجزیه و تحلیل داده ها از 
روش هاي آمار استنباطی Tتک نمونه ای و رگرسیون استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که میان آموزش 
و معیارهای تعالی سازمان تاثیر مثبت و معنادار می باشد یعنی  آموزش و مهارت های فردی سازمان به میزان شکل گیری  
و بهبود معیارهای تعالی سازمان موثرند بنابراین تمرکز بر سرمایه گذاري در آموزش و توانمندسازی  نیروی انسانی یکي 

از سیاست هایي است که سازمان باید در این زمینه به آن توجه کند.
کلمات کليدی:آموزش، تعالی سازمان، رگرسیون
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بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با تعالی سازمانی

مورد مطالعه: مجتمع مس خاتون آباد

جواد زيدآيادی
کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان
javad.zeydabadi2@gmail.com
ابوالفضل شفقت
کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورِژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Shafaghat.ab@gmail.com

چكيده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با تعالی سازمانی در مجتمع مس خاتون آباد انجام 
شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این 
تحقیق شامل 1700 نفر از مدیران در مجتمع مس خاتون آباد می باشد از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی و 
مورگان )1970(، نمونه ای به حجم 313 نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، 
سهم هر واحد و نیز کارکنان مربوطه مشخص شده است. پرسشنامه های این تحقیق سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی 
)15 سوالی) ناهاپیت و گوشال، سرمایه فکری )16 سوالی( بونتیس وتعالی سازمان )43 سوالی( کلفسجو و الوری می باشد. 
پایایی پرسشنامه با استفاده آلفا کرونباخ تائید شد.ب رای تجزیه وتحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون واسپیرمن 
استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی وسرمایه فکری با تعالی سازمان رابطه مثبت 

و معنا داری وجود دارد. در پایان نیز پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه ارائه گردیده است.
کلمات کليدی

سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، تعالی سازمانی

بررسی تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان برعملکرد سازمانی
 با میانجیگ ری مدیریت زنجیره تامین ونوآوری سازمانی

حسين عابدی 
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار

علی اصغر ظهور رحيمی 
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
aliasqarz72@yahoo.com
محمدرضا رهبری
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد سازمانی با میانجی گری مدیریت 
زنجیره تامین و نوآوری سازمانی در شرکت های تولید کاغذ استان البرز می باشد و 6 فرضیه طراحی گردید؛ روش پژوهش 
از نظر هدف کاربردی؛ از نظر ویژگی های موضوعی توصیفی؛ از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی و از نظر نحوه 

گردآوری داده ها جزء تحقیقات کتابخانه ای و میدانی می باشد، جامعه آماری
پرسشنامه  از  اطالعات  جمع آوری  برای  و  می باشد  البرز  استان  کاغذی  و محصوالت  کاغذ  تولید  مدیران شرکت های 
استفاده گردید و برای آزمون فرضیات از رگرسیون تک متغیره در نرم افزار SPSS22 استفاده شد و نتایج نشان داد 
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر مدیریت زنجیره تامین، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی و مدیریت زنجیره 
تامین بر نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی و همچنین نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کليدی
برنامه ریزی منابع سازمان، عملکرد سازمانی، زنجیره تامین، نوآوری
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