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سخن آغازین

سازمان های متعالی 
در عصر پیچیدگی 
و تحوالت نوپدید

در آستانه قرنی جدید و در هزاره سوم، در زمانه ای هستیم که مملو از پیچیدگی، تحوالت نوپدید، تغییرات سریع و 
رویدادهاي غیر قابل پیش بینی است و عالوه بر اینکه سرعت این موارد را همواره رو به افزایش می بینیم، شتاب آنها نیز 
افزایشی است. در جهان امروزی، مسائل چند وجهی هستند و امور مختلف به یکدیگر وابسته، همبسته و پیوسته شده اند. 
دنیای ما دیگر دنیای ساکن نیوتونی نیست بلکه جهان پر از رمز و راز، حرکت، سرعت و پویایی دنیای کوانتومی است.

در این دوره زمانی، سازمان ها بیش از پیش درگیر آنتروپی سازمانی و مشکالت ناشی از آن هستند و برای تزریق 
آنتروپی منفی دیگر نمی توان به روش هاي قبلي اکتفا نمود.

در این فضا دیگر نمی توان تنها با پیش بینی های منتج از سوابق و اتفاقات گذشته و با روابط علّي ساده، سازمان ها 
را هدایت کرد و برای آینده آماده نمود، چرا که هر لحظه ممکن است یک ایده و یک فناوری بخصوص به صورت 
ساختارشکنانه، کل محیط و ذائقه ها را چنان دگرگون کند که مدیریت، سازمان ها، محصوالت، خدمات و شیوه ارائه آنها 

کال دستخوش تغییر اساسی گردد.
اکنون باید هر لحظه در انتظار وقوع موردی بود که قابل پیش بینی نبوده است. در این زمان شاهدیم که در دنیای 
مدیریت، حوادث غیرمنتظره ای که با پارادایم های پیشین قابل تبیین و درک نیستند، به طور دائمی رخ می دهند و بدین 
دلیل دیگر نمی توان سازمان ها را بر اساس پیش بینی های درازمدت که به برآورد وقایع چند سال آینده می پردازد برنامه ریزی 
و هدایت نمود. در این دوره باید همواره آماده رویارویی با موارد پیش بینی نشده، غیرمنتظره و تحوالت نوپدید بود.  باید یاد 
گرفت که چگونه می توان در هر زمان خود را با شرایط خاص و بدیع تطبیق داد و از رخدادها و وقایع دائما درس گرفت و 
این یادگیری مداوم را در تمامی اجزاء سازمانی نهادینه کرد، چرا که یادگیری مداوم این امکان را به سازمان می دهد که 
در مقابل هر رویداد تازه و جدیدی بتواند راه مناسبی در پیش گیرد و پاسخی متناسب و سریع برای نوپدیدها داشته باشد.
سازمان ها به جای آنکه منتظر وقایعی باشند که قابل پیش بینی اند، باید آنقدر انعطاف و نرمش داشته باشند که بتوانند 
خود را با هر واقعه غیر قابل پیش بینی و نامنتظره تطبیق دهند و سازگار نمایند. در این شرایط، پیشرو بودن در تغییر، 
اجرای ایده هاي خالقانه و بدیع، آغازگري تحوالت نوپدید و در کنار آن، انعطاف پذیری و قدرت تطبیق، راز بقا و ادامه 
حیات سازمان هاست. سازمان ها باید قادرباشند که به طور پویا با محیط ارتباط برقرار کرده و در این شرایط بسیار متغیر، 

بقا داشته و رشد و توسعه داشته باشند.
در این میان، مدیریت برای تصمیم گیری و اداره سازمان نیاز به نقطه اتکایی دارد که در این محیط بسیار پویا چراغ 

راه و راهنمایش باشد و الگوهاي تعالي سازماني این نیاز مهم را برآورده مي سازند.
سازمان ها با استفاده کارآمد و مناسب از این الگوها به تعالي مي رسند و به دالیل متعدد خواهند توانست در این محیط به 
شدت متغیر مقاومت کرده، رشد و توسعه یافته و سرآمد شرکت ها و سازمان های دیگر باشند. از جمله این دالیل می توان 
به ضرورت به روز بودن، داشتن الگوی مترقی و حرکت در لبه دانش مدیریت، برخورداري از سیستم ها و فرایندهاي کارآمد، 
رصد کردن فضاي رقابتي و تغییرات محیطي و اعمال واکنش هاي مناسب به آنها، انطباق پذیري، سرعت و چابکي و 
انعطاف پذیري باال، درس آموزي از موفقیت ها و شکست هاي خود و دیگران و یادگیري مداوم در این الگوها ذکر کرد.

همچنین، رسیدن از مرحله دانش سازماني به خرد سازماني، تفکر سیستمي، داشتن ارتباط پویا با محیط، ایجاد وحدت 
سازماني در میان همه کارکنان سازمان و ایجاد فرهنگ جذب ارزش ها و معیارهای جدید و متناسب با جهان متغیر 

کنوني، مي تواند کمک بزرگي به مدیران در هدایت سازمان خود در مسیر موفقیت که همان مسیر تعالي است باشد.
با انجام اقدامات فوق، مدیران سازمان هاي متعالي و سرآمد مي توانند در این فضاي پر تالطم محیط کسب و کار 
به جاي نظاره گري و دنبال کردن تغییرات و تحوالت و تطبیق با محیط، خود منشا تحوالت نوپدید باشند و آینده را با 
خالقیت و ابتکار و بکارگیري دانش و مهارت، آنچنان که خود مي خواهند بسازند که در این فرایند حتي از هر لحظه  نیز 

نباید غافل بود، همچنانکه شاعر گرانمایه، داریوش روشن سروده است:
یادمان باشد

اگر فرصت این لحظه را
از دست دهیم

ما به پایان خوش
قصه ی تغییر

نخواهیم رسید.
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گزارش جایزه ملّی تعالی سازمانی در سال 1399

جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی با پشــتوانه هفده ســال تجربــه  موفق برگــزاری، در ســال 1399 در قالب ســاختار 
مرکــز تعالــی ســازمانی اقــدام بــه برگــزاری هجدهمیــن دوره جایــزه نمــود و مطابــق بــا روال هــر ســال، بــا هدف 
راهبری فعالیت های ارکان جایزه،  اقدام به تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت جایزه ملّی تعالی سازمانی کرد.

شورای راهبری، کمیته علمی و داوری هجدهمین  دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی

ارزیابان ارشد و ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی

سازمان های برتر 17 دوره گذشته جایزه ملّی تعالی سازمانی

در  را  هــا  ســازمان  و  شــود  مــی  اعطــا  شــرایط  حائــز  متقاضیــان  بــه  ســطح  ســه  در  جایــزه  ایــن 
هــر  در  و  ســطوح  ایــن  از  یــک  هــر  در  جایــزه  فراینــد  کنــد.  مــی  متمایــز  تعالــی  بــه  دســتیابی 
و  شــده  گذاشــته  اجــرا  بــه  تفکیــک  بــه  ســازمانی  تعالــی  ملــی  جایــزه  هــای  بخــش  از  کــدام 
می شــوند. معرفــی  و  انتخــاب  جداگانــه  طــور  بــه  گــروه،  هــر  در  ســطوح  از  یــک  هــر  برنــدگان 

سازمان های متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی در هجدهمین  دوره

در سال 1399 ، 15 شرکت در سطح تندیس، 31 شرکت در سطح تقدیرنامه برای تعالی و 6 شرکت در 
سطح گواهی تعهد به تعالی، اقدام به ثبت نام در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی کردند.

دستاوردهای شرکت های حاضر در هجدهین دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی

جایزه ملّی تعالی سازمانی به روایت تصویر

تعالی ســازمانی  جایزه مّلی 
18
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همكاران مركز تعالي سازماني در سال 99
زهرا احدي، مسئول اجرای جایزه ملّی تعالی سازمانی  
شوری یمینی راد، کارشناس آموزش و توانمند سازی  

معصومه رمضانی، کارشناس جایزه ملّی تعالی سازمانی  

اركان
قالب همکاري کمیته هاي مختلف  در  اجرایي جایزه  فعالیت هاي  مجموعه 
تیم هاي  سازماني،  تعالي  ملّي  جایزه  و  سازماني  تعالي  مرکز  جایزه،  ارکان 
انجمن هاي  دستگاه ها،  بزرگ،  سازمان هاي  همراهي  و  حمایت  و  ارزیابي 
تخصصي و... صورت مي گیرد. ارکان جایزه شامل شوراي راهبري، کمیته 
علمي)کمیته هماهنگي و نظارت بر ارزیابي ها( و کمیته 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 1399 تعداد 33 جلسه با موضوعات زیر با اعضای کمیته علمی تقریبا 

بصورت منظم در هر هفته یک جلسه به صورت مجازی تشکیل شد.
ویرایش الگوی تعالی سازمانی 1400  

روش های ارزیابی مجازی  
همایش تعالی سازمانی  

بحث و بررسی در خصوص ویرایش الگوی تعالی سازمانی سال 1400 جایزه 
ملی تعالی سازمانی در قالب جلسات کمیته علمی و کارگروه های مختلف، 

پانل های مختلفی  انجام شد. همچنین  تشکیل و تصمیم  گیری های الزم 
با ارزیابان ارشد و مدیران تعالی و مدیران ارشد سازمان های مختلف جهت 
نظرسنجی ویرایش جدید الگو برگزار شد و از نظرات و پیشنهادات مطرح 

شده در ویرایش جدید الگوی 1400 بهره برداری شد.
توجه  با  در سال 99  تعالی سازمانی  مرکز  و  نظارت  و  کارگروه هماهنگی 
به شرایط شیوع ویروس کرونا، تمهیدات الزم جهت انجام تمامی مراحل 

ارزیابی بصورت مجازی را فراهم نمودند. 
 

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. 

گزارش عملكرد مركز تعالي سازماني در سال 1399

زهرا احدي
 مسئول اجرایی
 جایزه مّلي تعالي سازماني

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

بنگاه هاي اقتصادي و سازمان هاي عمومي كشورمان برخوردار است. 
اين جايزه با دارا بودن نظام نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاييديه سازمان 
و  تعالی  حوزه  در  ملّی  جايزه  قدمت ترين  با  و  معتبرترين  هم اكنون  بهره وری،  ملی 

بهره وری می باشد.
جايزه ملّي تعالي سازماني با پشتوانه هفده سال تجربه موفق در برگزاري جايزه ملّي، 
در سال 1399 در قالب ساختار مركز تعالي سازماني اقدام به برگزاري هجدهمين 
دوره جايزه نموده است. در اين گزارش تالش شده است عملكرد جايزه به اختصار 

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

برنامه ريزي و اجرا مي  شود. 
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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   

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  

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 
در  نتایج  و  پردازند  بررسی موضوعات مهم جایزه می  به  و  علمی تشکیل 

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.
وظایف :

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 
به اجرا درمي آید. هر  ساخت و تولید، خدمات، سالمت، آموزش و عمومي 
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  گروه  در  نفر،  از 150  کارکنان کمتر  تعداد  با  بنگاه ها 
ميانگين  كاركنان،  تعداد  محاسبه  مالك  مي گیرند.  قرار  متوسط 

شاغالن سازمان در سه ماهه اول دوره اعطاي جايزه 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  سطوح  از  یک  هر  برندگان  و  شده  گذاشته 

انتخاب و معرفي مي شوند.
از  پیدا کنند، می توانند  تعالي دست  از سطوح  به هر یک  سازمان هایي که 
نشان مربوط به همان سطح)نشان هاي تعالي( در تبلیغات خود استفاده کنند. 
دستیابي به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده در 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.
5- تعادل بین امتیاز توانمندسازها و نتایج وجود داشته باشد به این معنا که 
اختالف امتیاز توانمندسازها و امتیاز نتایج از %10 امتیاز کل سازمان بیشتر 

نباشد. 
نتایج کلیدی عملکرد برای  نتایج مشتری و  امتیاز معیارهای فرایندها،   -6
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  که  باشد  رسیده  بلوغ  از  به سطحی  سازمان   -9
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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 
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.
سازمانی،  تعالی  الگوی  در  شده  معرفی  رویکردهای  از  یکی  اساس  2-بر 
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  سازمان   -5

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
در صورتی که سازمان در سطح تقدیرنامه ارزیابی شود و امتیاز باالی 450 
دریافت نماید، با توجه به اینکه طبق شرایط تقدیرنامه ارزیابی شده است به 

شرکت تقدیرنامه 5 ستاره تعلق می گیرد.

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
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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.
در سال 1399، تعداد 15 شركت در سطح تنديس، 31  شركت 
در سطح تقديرنامه براي تعالي و 6  شركت در سطح گواهي تعهد 
به تعالي، در مجموع 52 شركت اقدام به ثبت نام در فرايند جايزه 

ملی تعالی سازمانی كرده  اند.
در  24  شركت  تنديس،  در سطح  13 شركت  تعداد  نهايت،  در 
سطح تقديرنامه براي تعالي و 6  شركت در سطح گواهي تعهد به 
تعالي، در مجموع 43  شركت 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 
نیازمند آمادگی از سوی سازمان ها می باشد و فرآیند زمانبری است در نتیجه 

فرآیند ارزیابی جایزه نسبتا سختگیرانه است.

فرایند انتخاب ارزیابان و تشكیل تیم های ارزیابی 
 ،1399 سال  ارزیابي  فرایند  اجراي  به منظور  سازماني،  تعالي  ملي  جایزه 

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

انتخاب شوند.
با توجه به استقبال گسترده متقاضیان همکاري به عنوان ارزیاب در فرایند 
سال 1399، حجم گسترده اي از تعامالت با سازمان ها و ارزیابان سال هاي 
گذشته ایجاد شد و تعداد 270 رزومه در بانک اطالعاتي جایزه ثبت شد که 
از این بین 220 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 
روزمه و دوره هاي طي شده توسط متقاضیان، تعداد 45 نفر براي شرکت 
در کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه به واحد آموزش مرکز تعالي 
سازماني معرفي شدند که 2 کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه در 
مرکز تعالی سازمانی اجرا شد و تعداد 24 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
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 سن و تجربه مدیریتي

و  نهایي سال 1399  ارزیابان  انتخاب  به منظور  سازماني  تعالي  ملّي  جایزه 
تشکیل تیم هاي هجدهمین 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 
 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 
و  انتخاب    1399 سال  ارزیابان  شده،  ذکر  معیارهاي  اساس  بر  ارزیابان 
سپس از طرف جایزه ملّی تعالی سازمانی براي ارزیابي شرکت هاي متقاضي 

دعوت شدند.
این کمیته پس از بررسي هاي انجام شده روي امتیازات و همچنین نتیجه 
در  ملّی  جایزه  با  همکاري  متقاضي  که  جدیدي  افراد  مصاحبه  و  آزمون 
هجدهمین دوره جایزه بوده اند، اقدام به انتخاب ارزیابان سال 1399 کرد. 
در نهایت، تعداد 194 نفر به عنوان ارزیاب جایزه انتخاب شدند و در ترکیب 
تیم ها قرار گرفتند که از این تعداد  172 نفر از ارزیابان سال هاي قبل و 22 
نفر از متقاضیان جدید بودند و تعداد 6 نفر مسئولیت ارزیابي را در بیش از 

یک تیم به عهده داشتند. 
اختصاص  به  تعالی  جایزه  و  علمي  کمیته  ارزیابان،  شدن  نهایي  از  پس 
ارزیابان به شرکت هاي متقاضي اقدام کرد. جایزه تعالي و کمیته علمي در 
امر تشکیل تیم هاي ارزیابي و تعیین ترکیب این تیم ها تالش کرده است 
شاخص هاي مختلفي نظیر سابقه مدیریتي، وجود تخصص هاي مختلف در 
تعادل سني  ارزیابان،  با صنعت مربوطه، تجربه و تخصص  تیم ها، آشنایی 
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 7  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.

تغییرات فرایند ارزیابی با توجه به شرایط شیوع ویروس كرونا 
در سال 1399:

تمامی  سازمانی  تعالی  مرکز  و  علمی  کمیته  توسط  مصوب  رویه  طبق 
گردید  ریزی  برنامه  مجازی  بصورت   1399 سال  در  ارزیابی  مراحل 
و  شد  دریافت  الکترونیکی  بصورت  سازمان ها  اظهارنامه  همچنین  و 
جهت  سایت  در  ارزیابی  های  تیم  از  هریک  برای  فضایی  همچنین 
دسترسی  تا  شد  فراهم  ارزیابی  جهت  نیاز  مورد  های  فایل  بارگزاری 
شیوع  احتمال  طریق  این  از  و  پذیرد  انجام  سهولت  به  اطالعات  به 
ویروس از طریق نسخه های فیزیکی به حداقل ممکن برسد. پس از در 

برنامه  اساس  بر  ارزیابي  فرایند  ارزیابان،   به  اظهارنامه ها  اختیارگذاشتن 
زماني اعالم شده از سوي جایزه آغاز شد.  پس از جمع بندي ارزیابي هاي 
در  تقدیرنامه  و  تندیس  متقاضیان سطح  ارزیابي  تیم هاي  کلیه  انفرادي، 
از  و  مجازی  بصورت  ماه،  آذر   26 و  ماه  آذر   5 تاریخ هاي  در  نوبت  دو 
کلیه  حضور  با  و   Skype و   adobe connect افزار  نرم  طریق 
ارزیابان منتخب برگزار گردید و آموزش های الزم در خصوص چگونگی 
گزارش های  تهیه  در خصوص  مهم  نکات  و  مجازی  بصورت  ارزیابی ها 
یکی  توسط  سوگند نامه  مراسم  انتهای  در  و  شد  ارئه  کیفیت  با  بازخورد 

از ارزیابان ارشد قرائت شد.
اجماع اولیه به صورت مجازی و از طریق ایجاد جلسه در skype و ارسال 
از مدیران  با دعوت  ارزیابی انجام شد. در این جلسات  آن برای تیم های 
سازمان هاي  مدیران  آشنایي  هدف  با  اجماع   جلسات  در  سازماني  تعالي 
متقاضي با تیم ارزیابي و همچنین رفع هرگونه ابهام در اظهارنامه، موجبات 
شناخت و آشنایی هرچه بیشتر فضاي سازمان متقاضي توسط تیم ارزیابي 
قبل از بازدید از محل را فراهم شد. همچنین از پشتیبان فرایند ارزیابی جهت 

مشاوه و تبادل نقطه نظرات نیز دعوت گردید.
فرمت هاي  اساس  بر  اجماع  جلسه  در  نظر  اتفاق  از  پس  ارزیابي  تیم هاي 
مشخص و از قبل تعیین شده توسط جایزه ملّي تعالي، به طرح ریزي برنامه 

بازدید از محل شرکت هاي متقاضي جایزه اقدام کردند. 
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 چک و کنترل های جایزه با نامه رسمی در اختیار سازمان های 

متقاضی قرار گرفت.
بازدید از محل نیز طبق سایر مراحل ارزیابی بصورت مجازی برنامه ریزی 
اینترنتی مناسبی برای انجام  گردید و از سازمان ها درخواست شد تا بستر 
ارزیابی ها فراهم کند تا جلسات ارزیابی با کیفیت مناسبی انجام گردد. در 
محیط  از  فیلمی  متقاضی  سازمان های  نیز  سازمان  فضای  از  بازدید  مورد 
کارخانه و سازمان در اختیار تیم ارزیابی قرار دادند و جلسات مختلف ارزیابی، 

طبق برنامه از قبل تعیین شده برگزار گردید.
آخرین مرحله از فرایند ارزیابي تهیه گزارش بازخورد از ارزیابي هاي انجام شده 
جایزه  تعالی  مرکز  توسط  خاصی  با حساسیت  نیز  مرحله  این  که  می باشد 
دنبال شده است.  بدین ترتیب که گزارش های بازخورد پس از دریافت از 
ارزیاب ارشد برای اظهار نظر در اختیار پشتیبان فرایند ارزیابی قرار می گیرد 
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و پس از اصالحات محتوایی، به جایزه ارجاع می گردد. اصالحات نهایی با 
هماهنگي ارزیابان ارشد، در گزارش اعمال و در اختیار سازمان های متقاضی 

قرار داده می شود. 

پشتیبان فرایند ارزیابي 
فرایندهاي  رعایت  و  درک  از  اطمینان  ارزیابي،  کیفیت  ارتقاي  به منظور   
تعالي سازماني در  تدوین شده و جاري سازي تغییرات فرایندي، جایزه ملّي 
سال 1399 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 درک 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 فعالیت ها 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

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.
روي  از  حاکي  جایزه،  این  موفق  اجراي  سال  از هجدهمین  حاصل  نتایج 
آوردن سازمان ها به مدل هاي نوین مدیریتي است. امروز سازمان ها به مدل 
تعالي سازماني به عنوان ابزار و چارچوبي براي 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 
با عزمي راسخ در تمامي بخش هاي جایزه  اجرا و تمامي سازمان ها  ملّي 

بتوانند با اجراي موفقیت آمیز از مزایاي آن بهتر و بیشتر استفاده کنند.
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شورای راهبری هجدهمین دوره

شبکه مشاوران مدیریت 
و مهندسی ایران
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ردیف    عنوان    نام       نام خانوادگي
1          دكتر   علي اصغر      آزادي

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

6          مهندس    سيد مهدي     اسمعيلي عراقي
7          مهندس    رضا      اشرف سمناني

8          دكتر     الهوردي      تقوي
9          دكتر     علي      تقي زاده هرات

10        مهندس    جعفر      جنامي نيا
11        مهندس   محمد      چينی فروشان

ردیف    عنوان    نام       نام خانوادگي
1           مهندس    رضا       اشرف سمناني

2           دكتر    جعفر       توفيقي
3           مهندس    محسن       خليلي

4           دكتر    حسن       عباس زاده
5           مهندس    محّمد حسن     عرفانيان
6           دكتر    مجيد       قاسمی
7           دكتر    سيد مسعود      همايونفر

کمیته علمی هجدهمین دوره
ردیف    عنوان    نام       نام خانوادگي

12        دكتر     عبدالرضا      حافظي
13        دكتر     فريد     خوش الحان

14        مهندس   هوشنگ      رستميان
15        مهندس    سعيد      روحانی ملک

16        مهندس    مرتضی      روغنی
17        مهندس    نيما      زاهدی طاهری

18        دكتر     محمد حسين   ساالريان زاده
19        دكتر    محمد علی     محمدی
20        دكتر    منوچهر      نجمي

21        دكتر    سيد مسعود     همايونفر

کمیته داوری هجدهمین دوره
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ارزیابان هجدهمین دورهارزیابان ارشد هجدهمین دوره

نام       نام خانوادگی
مهدی           آزادی

آزاده         آقایی فر

محمدرضا        ابراهیم زاده جوریاب

حامد         ابراهیمی

سید مهدی         ابوالحسنی

علی         احمدوند

محمدعلی         ارسنجانی

علیرضا         استکی

علیرضا         اسداللهی

حمید         اسدی نیا

علیرضا         اسالمی

امیر           اسماعیلی

رضا         اصالنی

بنفشه        اصالنی مقدم

محمدعلی         اعرابی

علی         اعظمی مقدم

ایمان         البرزی

آرش         امیری

مجتبی         امینی

فائزه السادات         انعمی

محدثه                 ایجوی

مهدی         ایروانی منش

ایمان         آدمی

محسن          آریان فرد

مجید         باقری

طهمورث        بستانی املشی

زهره          بقائی

سمیرا         بکر

نام  نام خانوادگی

سید مهدی ابوالحسنی

 احمد اثنی عشری

محمد احمدی

داود ادایی

علیرضا اسماعیلی

جمال اسمعیلی

عبدالحمید اقتداریان

محمد الهی اصل

صمد بابایی

رضا بهرامی دراسله

علی اصغر تندرو

بابک توژان

محمد جبل عاملی فروشانی

آیدین جدید بناب

علی حاجی محمد علی

سید مهدی حاجی میرعرب

جلیل حبیبی

فیروز حسین زاده

محمد حیدری بهبهانی

نام  نام خانوادگی

حمیدرضا خدمتگزار

علیرضا دادرس

بهنام دهبان

علی اكبر دیوساالر

علی اصغر رجبی

مرتضی روغنی

حمید زاهدی

رامبد سعی الدین

مریم سلماسی

میثم شریفی

حسین صفری

عباس علمدار

پدرام فرخ پیکر

علی فالح حسینی

وحید مجدی

غالمعلی مقصود بیگی

سهیل نمازی شیرازی

عبداله هندیانی
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ارزیابان هجدهمین دوره

	بهادری 	 محمود								

	بهرامی	شاد 	 مهدی								

	بهرامیان 		 زهره								

	بهلولی 	 احسان								

	بی	نظیر 	 ندا									

	پردیس 	 نادر									

	پوراسداله 	 مونا								

	پورباقری 	 سید	مهدی									

	تراهی 	 سیدمجتبی								

	تقوی	علیداش حسین								

	ثابتی	جمال	آباد منصور								

	جاویدی 	 محمدرضا									

	جعفرزاده 	 مهدی									

	جعفری 	 كاظم								

	جهانبخش 			 مرضیه								

	چراغی 	 علی								

	حاتمی 	 محمدصادق								

	حسینی	رستمی سیده	بنت	الهدی								

	حیدری 	 امید									

	خان	احمدی عبدالعلی									

	خانبابایی 	 فرزام									

	خانکی 	 حسین									

	خواجه 	 هادی									

	دادبین 	 میعاد									

	درویشی 	 حمیدعلی									

	دولت	آبادی 	 بهرام									

	دیدبان 	 پارسا									

	ذوالقدر 	 رضا									

	رضائی 	 رضا									

	رضوی 	 سیدمحمد	فواد									

	روحانی 	 مجید									

	زحمتکش 	 حمید									

	زندی 	 آزاده									

	زنگنه 	 جعفر									

	سجادی 	 سیدافضل									

	سعدزاده 	 سارا									

	سعیدی	مباركه معصومه									

	سلیمی 	 مصطفی									

	سوختانلو 	 محمدعلی									

	سیدی 	 پریسا								

	سیروس	كبیری علی								

	شریعتی 		 عصمت								

	شریفی 	 میثم								

	شریفیان 	 مهدی									

	شمعونی 	 سعید									

	شهاب 	 میترا									

	شیرازی 	 نگار									

	صابری	نیا 	 حسین									

	صادقی 	 علیرضا									

	صادقیان 	 امیربهشاد									

	صدیف 	 محسن									

	صفدر	توره	ای امیررضا									

	صالحی 	 محمد									

	ضیاءبخش	كلخوران شهاب									

		ضیایی 	 محمد									

	عادلی	زاده 	 مهدی									

	عبادی	ضیائی علی								

	عباسی 	 حامد								

	عزالدین	زنجانی سید	حسین								

	عیسایی 	 محسن								

	فاضل	كلباسی مهدی								

	فقری سید	مصطفی																								

	فقیه 	 حمیدرضا								

	فالح 	 مژگان								

	قاسمی 	 سپهر								

	قاسمی	اخالقی رضا								

	نام	خانوادگی 	نام	خانوادگینام						 	نام	خانوادگینام						 نام						
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ارزیابان هجدهمین دوره

احمد            قدس الهی

علی اصغر                         قدسی

نوید رضا                         قنات آبادی

پژمان                         قهرمانی

علیرضا         کاشفی االصل

محمد                          کاشی

حمید                         کاظم

حسین                         کاید

حبیب                         کراری

حسن                         کرد

ساناز           کریمیان

امیرحسین           کوفی گر

محمودرضا         کوهی اصفهان

علی           کیانی

صادق         گرجی ارزان فودی

مهدی          گرشاسبی

کامبیز          گلچین راد

نیما          لطفی

مرجان          لطیفی نژاد

اردالن          لک

وحید           مجدی

بهرام          محمدخانی غیاثوند

فرزاد          محمود سلطانی

امین           محمودی

شیرین          مرادی

محسن          مرادی مقدم

اصغر           مردی

رضا                 مشگین راد

مهدی           مالمحمدا

احسان            مالیجردی

مهدی           ملکی

حسین           منوچهری

غالمعلی           موالیی

پرناز           مهدویان

احمد            مهدی جو

زهرا           مهردارساران

مهدیه           میرزاعلی

حمید           ناظر

سعید          نایب حسن آبادی

امیر محمد           نبئی

حامد          نجاران طوسی

حسن           نحوی

محمدعلی           نسیمی

مرتضی           نصوحی

محمدحسین           نصیری

نادر           نعمت پور

رضا           نعمتی

احمد           نعمتی

اشکان           نوآور

علی           نوش مهر

یوسف           نیک اختر

محمد           وحیدی

محمد           هجرتی

علی           یامینی

علی اکبر           یحیایی

مریم           یزدان زاد

مهرانگیز           یقین لو

افشین           یوسفی

نام       نام خانوادگینام       نام خانوادگینام       نام خانوادگی
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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  ملّی  در دومین دوره جایزه 

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 

سازمان های برتر 
17 دوره گذشته جایزه مّلی تعالی سازمانی 
)1382 تا 1398(
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2. شرکت ساپكو 

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 

كه 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 
كه 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 
كه 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 
كه 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 
كه 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
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12. شرکت کیسون

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
كه 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 شركت های 

كوچك و متوسط 
بازه 451 تا 500 

1. شرکت تولیدی صنعتی فراسان
سطح تندیس بلورین 

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

ایران خودرو ) ساپكو(

سطح تندیس بلورین
بخش ساخت و تولید /گروه شركت های 

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

2. شرکت ایران خودرو
3. شرکت فوالد مبارکه

ب. سطح 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(
بخش خدمات/گروه سازمان های كوچك 

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
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 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 كوچك 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 كوچك 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   

كوچك و متوسط
1. شرکت تولیدی لعابیران

2. شرکت تولیدی واال قطعه
3. شرکت فراکلون

4. شرکت مهندسی و قطعات ماشین آالت 
راهسازی ایران

ت قدیرنامه 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 كوچك 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 

كوچك و متوسط
1. شرکت پاالیش نفت جی
2. شرکت پویا خودرو شرق

3. شرکت پویندگان راه سعادت
4. شرکت سه گانه

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

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

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

1. شرکت پاالیش گاز فجر جم
2. شرکت پاالیش نفت آبادان
3. شرکت پاالیش نفت تبریز

4. شرکت پاالیش نفت تهران
5. شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

6. شرکت توسعه و عمران نایین
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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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
2. 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. شركت فوالد آلیاژی ایران 

9. شركت مادر تخصصی )هلدیندگ( توسعه 
) سهامی  خاورمیانه  معدنی  صنایع  و  معادن 

عام(- میدكو 
توسعه  پرسی  مجموعه های  شركت   .10

صنایع خودرو 
11. شركت سیمان داراب

 
سطح تقدیرنامه برای تعالی )دو ستاره( 

بخش خدمات
1. شركت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 

2. شركت آب و فاضالب جنوب غربی استان 
تهران 

3. شركت آریا رسانه تدبیر )شاتل( 
ویژه  پروژه های  توسعه  و  احداث  4. شركت 

مپنا- توسعه 3 
5. شركت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه 

6. شركت گاز استان اصفهان 
7. شركت گاز استان تهران 

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

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

كرج.سرافراز

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)دو ستاره( 

بخش ساخت و تولید
1. شركت آذین خودرو 

2. شركت پتروشیمی پارس 
3. شركت سایپا شیشه )سهامی عام( 

4. شركت صنایع تولیدی كیان خودرو نوین 
توربین  پره  ساخت  و  مهندسی  شركت   .5

مپنا-پرتو

 سطح تقدیرنامه برای تعالی 
)دو ستاره(  

بخش سالمت
چشم  علمی  قطب  فارابی  بیمارستان   .1

پزشكی 
2. مركز آموزشی درمانی آیت اله موسوی زنجان 

3. مركز آموزشی درمانی پورسینا-رشت

ج( گواهی تعهد به تعالی
 گواهی تعهد به تعالی

 بخش عمومی
1. اداره كل راه و ترابری یزد 

2. استانداری قزوین 

 گواهی تعهد به تعالی
 بخش آموزش

1. پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 
2. شركت 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. مركز آموزشی درمانی نمازی شیراز 
8. مركز آموزشی، درمانی، پژوهشی روزبه 

9. مركز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی 

 گواهی تعهد به تعالی 
 بخش ساخت و تولید

1. شركت آرمه چین - آرمه بتن 

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

خاورمیانه )سهامی خاص( 
4. شركت توسعه و عمران امید 

محركه  قوای  صنعتی  و  تولیدی  شركت   .5
كیان خودرو 

6. شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه جنوب شرق 

ایران-  نیروگاهی  7. شركت سرمایه گذاری 
سنا 

8. شركت سیمان بجنورد )سهامی عام( 
9. شركت سیمان خوزستان 

10. شركت شیمی دارویی داروپخش 
11. شركت صنایع سرام آرا 

12. شركت فرآورده های نسوز ایران 
مپنا  بویلر  ساخت  و  مهندسی  شركت   .13

)مپنا بویلر( 
14. شركت 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  شركت   .3

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

 (O&M)
6. شركت بیمه رازی 

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

9. شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل كشور 

نوسازی  و  10. شركت ساختمانی گسترش 
صنایع ایرانیان مانا 

11. شركت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران 

12. شركت شهر صنعتی كاوه 
13. شركت كاوش صنعت سپاهان حدید 
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14. شركت گاز استان خوزستان 

15. شركت مدیریت تولید برق جنوب فارس 
یك  ایران-منطقه  گاز  ملی  شركت   .16

عملیات انتقال گاز 
17. شركت 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. شركت فوالد مباركه اصفهان

 سطح تندیس سیمین 
 بخش ساخت و تولید

1. شركت فوالد خوزستان

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

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

 سطح تندیس بلورین
 بخش خدمات

1. بانك 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. شركت گاز استان گیالن

 سطح تقدیرنامه برای تعالی
 )چهارستاره(

  بخش ساخت و تولید
1. شركت توربو كمپرسور نفت

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

عام(- میدكو
4. شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل 

مپنا ) مكو(
5. شركت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا 

)پرتو(
6. شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ) 

پارس(

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

) شهید  تهران  نفت  پاالیش  شركت   .1
تندگویان(

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

4. شركت كالسیمین ) سهامی عام(
مسكن  سرمایه گذاری  گروه  شركت   .5

)سهامی عام(

 سطح تقدیرنامه برای تعالی )سه ستاره( 
 بخش خدمات

1. شركت گاز استان قم

2. بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران
استان  جنوبغربی  فاضالب  و  آب  3. شركت 

تهران
4. شركت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران

5. شركت آریا رسانه تدبیر ) شاتل(
6. شركت تامین اندیش پارس
7. شركت گاز استان مازندران

 سطح تقدیرنامه برای تعالی )دو ستاره(
بخش سالمت

1. مركز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

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

1. شركت پاالیش گاز بید بلند
2. شركت پشم شیشه ایران
3. شركت پیشتاز طب زمان

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

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

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

10. شركت فرآورده های نسوز ایران
مپنا  بویلر  ساخت  و  مهندسی  شركت   .11

) مپنا بویلر(

 سطح تقدیرنامه برای تعالی )دو ستاره(
بخش خدمات 

1. سازمان جمع آوری و فروش  اموال تملیكی
2. شركت آب و فاضالب منطقه 3 تهران

3. شركت بیمه رازی
نوسازی  و  گسترش  ساختمانی  شركت   .4

صنایع ایرانیان- مانا
5. شركت سهامی آب منطقه ای همدان

6. شركت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران

7. شركت شهر صنعتی كاوه
8. شركت گاز استان گلستان
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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 كشاورزی استان اصفهان
2. سازمان جهاد كشاورزی استان زنجان
3. سازمان جهاد كشاورزی استان فارس

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

 سطح گواهی تعهد به تعالی
بخش سالمت 

فوق  و  تخصصی  درمانی،  آموزشی  مركز   .1
تخصصی بعثت  همدان

2. دانشكده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم 
پزشكی تهران

3. مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا )ع(

 سطح گواهی تعهد به تعالی
 بخش ساخت و تولید

1. شركت آلومینیوم المهدی
2. شركت پاالیش گاز ایالم

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

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

سیمان  كارخانجات  عام  سهامی  شركت   .7
صوفیان

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

11. شركت صنایع سرام آرا
سرامیك  و  كاشی  كارخانجات  شركت   .12

سعدی ) بوستان(
13. شركت كاشی نیلو

14. شركت مهندسی مواد كاران جاهد نوآور

15. صنایع كاشی وسرامیك الوند
16. نصب نیرو

 سطح گواهی تعهد به تعالی
بخش خدمات 

1. بانك دی
2. بانك صنعت و معدن

3. بانك قرض الحسنه رسالت
4. سازمان مركزی تعاون روستایی ایران

5. سازمان نوسازی شهر تهران
6. شركت آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران

7. شركت بیمه نوین
8. شركت پرداخت الكترونیك بانك پاسارگاد
9. شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

و نقل كشور
10. شركت كهربا گستر

11. شركت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
12. شركت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

نفت  13. شركت مهندسی پژوهش صنعت 
صدرا ساحل

استان  اتكا  ای  زنجیره  های  فروشگاه   .14
اصفهان

15. شركت پارس آنالین

نتایج یازدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1392(

 سطح تندیس سیمین
الف( بخش ساخت و تولید 

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

 

 سطح تندیس بلورین
الف( بخش خدمات

 )بازه امتیازی 501 تا 550 (
1. بانك پاسارگاد

ب( بخش ساخت و تولید
 ) بازه امتیازی 451 تا 500(

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

) خانگیران(
3. شركت كیسون

و  معادن  توسعه  تخصصی  مادر  شركت   .4
صنایع معدنی خاورمیانه- میدكو
5. شركت مجتمع فوالد خراسان

6. گروه صنعتی بارز
ج(بخش خدمات

 ) بازه امتیازی 451 تا 500 (
1. شركت سایپا یدك- سازمان خدمات پس 

از فروش سایپا

 سطح تقدیرنامه چهار ستاره
الف( بخش ساخت و تولید
1. شركت فوالد آلیاژی ایران

ب( بخش خدمات
1. بانك مهر اقتصاد

2. شركت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران
3. شركت كارگزاری بیمه سایپا

4. شركت گاز استان گیالن
5. شركت گاز استان مازندران

 سطح تقدیرنامه سه ستاره
الف( بخش ساخت و تولید
1. شركت پتروشیمی پارس

2. كشت و صنعت مركز- اصفهان
ب( بخش خدمات

1. شركت آریا رسانه تدبیر )شاتل(
2. شركت آسیاتك

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

5. شركت سهامی بیمه ایران
6. شركت شهر صنعتی كاوه

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

ج ( بخش سالمت
1. مركز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

 سطح تقدیرنامه دو ستاره
الف ( بخش ساخت و تولید

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

صنعتی  گازی  های  توربین  شركت   .4
خاورمیانه

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

صنایع  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شركت   .8
الستیك

سیمان  كارخانجات  عام  سهامی  شركت   .9
صوفیان

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

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

سرامیك  و  كاشی  كارخانجات  شركت   .14
سعدی )بوستان(

15. شركت گلتاش
16. شركت معدنی و صنعتی گل گهر

17. شركت مهندسی موادكاران
18. شركت نفت ایرانول

19. صنایع كاشی و سرامیك الوند
الف( بخش خدمات

1. شركت آب و فاضالب منطقه5 شهر تهران
2. شركت بیمه نوین

3. شركت پرداخت الكترونیك بانك پاسارگاد
4. شركت گاز استان خوزستان

استان  اتكا  ای  زنجیره  فروشگاههای   .5
اصفهان

استان  اتكا  ای  زنجیره  فروشگاههای   .6
خراسان رضوی

7. گروه شركتهای  پارس آنالین

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

1. مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه كبری 
)س(

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

جنوبی
2. شركت  كارخانجات سیمان المرد
3. شركت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

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

6. شركت سرمه
7. شركت صنایع مس باهنر

8. شركت طب فن
9. شركت معدنی امالح ایران

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

د( بخش خدمات
1. پرداخت الكترونیك سامان كیش

2. سامانه های مدیریت و اطالع رسانی توسعه 
كارآفرینان )سماتك(

3. شركت آب منطقه ای خراسان رضوی
شهر  دو  منطقه  فاضالب  و  آب  شركت   .4

تهران
5. شركت پترو تدبیر پارس

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

خوزستان(
8. شركت حمایت گستر ایران خودرو

9. شركت خدمات بیمه ای اتكاگران امیر
10. شركت طرح و اندیشه بهساز ملت

11. شركت ملّی مهندسی و ساختمان نفت 
ایران

12. شركت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 
)ممسكو(

13. فروشگاه اتكا شهید رجایی
14. فروشگاه اتكا شهید سرلشگر فالحی

15. فروشگاه اتكا كرمانشاه
16. فروشگاه اتكا مركزی 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. شركت فوالد مباركه

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

1. شركت فوالد خوزستان
ب( بخش خدمات 

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

1. شركت تولیدي صنعتي فراسان

 سطح تندیس بلورین
الف( بخش خدمات

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

)سایپا یدك(
ب( بخش ساخت و تولید 

)بازه امتیازي 500-451(
1. شركت  سهامي ذوب آهن اصفهان

2. شركت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا(
3. شركت گروه مپنا
ج( بخش خدمات 

)بازه امتیازي 500-451(
1. بانك مهر اقتصاد

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

1. شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنایع 
معدني خاورمیانه-میدكو

 سطح تقدیرنامه 5 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید
1. شركت پتروشیمي پارس

سطح تقدیرنامه 4 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

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

مپنا- پرتو
3. شركت پاالیش نفت آبادان

ب( بخش خدمات
1. شركت انتقال داده هاي آسیاتك
2. موسسه مهندسین مشاور ساحل

3. بانك ملت
4. شركت تامین اندیش پارس

 سطح تقدیرنامه 3 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

و  بویلر  ساخت  و  مهندسي  شركت   .1
تجهیزات مپنا

OTC 2. شركت توربو كمپرسور نفت
3. شركت معدني و صنعتي گل گهر
4. شركت ساخت تجهیزات سپاهان

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

ب( بخش خدمات
1. شركت گاز استان قم

نوسازي  و  گسترش  ساختماني  شركت   .2
صنایع ایرانیان-مانا

3. شركت پرداخت الكترونیك بانك پاسارگاد
4. شركت گاز استان خوزستان

 سطح تقدیرنامه 2 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

1. شركت سیمان بهبهان
2. شركت سیمان خوزستان

3. شركت بهمن دیزل
4. شركت البراتوار داروهاي گیاهي طبیعت 

زنده )سینره(
5. شركت راهسازي و ساختماني 115
6. شركت بهره برداري نیروگاه طرشت

7. شركت پاالیش گاز ایالم

ب( بخش خدمات
1. شركت بیمه نوین

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

4. شركت مهندسي معیارصنعت خاورمیانه 
)ممسكو(

5. گروه ارتباطات ماهواره اي سامان
6. بانك دي

7. شركت گاز استان هرمزگان
8. شركت مهندسي پترو تدبیر پارس

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

پرستاري و مامایي(
د(بخش عمومي

خراسان  استان  كشاورزي  جهاد  سازمان   .1
رضوي

 سطح گواهي تعهد به تعالي
الف( بخش ساخت و تولید

1. شركت مهندسي سازه اندیشه نسیم البرز 
)سانا(

2. شركت كارخانجات سیمان المرد
3. شركت آهن و فوالد صنیع كاوه تهران

4. شركت نیر پارس
5. شركت كاشي و سرامیك برلیان رفسنجان

6. شركت توربو كمپرسور تك خاورمیانه
7. پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي

8. شركت سیمان ني ریز
9. شركت شهاب

10. شركت ماشین سازي پارس
11. مجتمع صنایع الستیك یزد )یزدتایر(
12. شركت صنایع چوب و كاغذ مازندران

جنوبي-  پارس  گاز  مجتمع  شركت   .13
پاالیشگاه چهارم

ب( بخش خدمات
1. شركت آب و فاضالب منطقه 2 شهر تهران
2. شركت عصر ارتباطات بین الملل پارس كار
3. شركت آب و فاضالب منطقه یك شهر تهران
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4. شركت بازرگاني سرمایه گذاري مسكن

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

6. شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
7. شركت ریل پرداز سیر

8. مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
9. ژئوفیزیك دانا كیش

10. شركت داده ورزي سداد
11. آزما نانو سیستم

اقتصادي صنایع معدني و  12. منطقه ویژه 
فلزي خلیج فارس

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

14. شركت خدمات بازرگاني و كاالي گاز پارس

نتایج سیزدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی)1394(

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

1- شركت فوالد خوزستان

ب(  بخش خدمات  
)بازه امتيازي551 تا 600 ( 

1- بانك پاسارگاد 
ج ( بخش ساخت و توليد 

)بازه امتيازي551  تا 600 (
1- شركت توليدي صنعتي فراسان 

 سطح تندیس بلورین 
الف ( بخش ساخت و توليد 

) بازه امتيازي 451  تا 500(  
1- شركت پتروشيمي پارس 

2- شركت سهامی ذوب آهن اصفهان 
معدني  صنايع  و  معادن  توسعه  شركت   -3

خاورميانه )ميدكو(   
4- مجتمع فوالد خراسان 

5- شركت مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات 
مپنا

ب(  بخش خدمات  
1- شركت كارگزاري بيمه سايپا 

 
سطح تقدیرنامه 4 ستاره

الف ( بخش خدمات
1- شركت سهامي بيمه ايران

ب ( بخش ساخت و توليد 
1- شركت استام صنعت 

  سطح تقدیرنامه 3 ستاره 
الف(  بخش ساخت و توليد

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

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

طبيعت  گياهي  داروهاي  البراتوار  شركت   -7
زنده )سينره( 

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

3- گروه ارتباطات ماهواره ای سامان 
4- بانك دي  

5- شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش
خاورميانه  معيارصنعت  مهندسی  شركت   -6

)ممسكو(
7- شركت مهندسي پترو تدبير پارس

 سطح تقدیرنامه 2ستاره 
الف ( بخش ساخت و توليد  

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

4- شركت فوالد اكسين خوزستان 
5- شركت نير پارس 

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

3- شركت ريل پرداز سير 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  شركت   -4

پارسارگاد آريان )فناپ( 
5- شركت گاز استان چهارمحال و بختياری

 سطح تقدیرنامه 1 ستاره 
الف (  بخش ساخت و توليد  

1- شركت صنايع سيمان سامان غرب
 ب( بخش خدمات  

1- شركت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه
2- شركت تجارت الكترونيكی ارتباط فردا

3- شركت حمل و نقل توكا 
4- شركت ژئوفيزيك دانا كيش 

5- شركت فرايند نو 
6- موسسه فرهنگي ديجيتال كليد طاليي جهان 

معاصر  

 سطح گواهي تعهد به تعالي
الف(  بخش خدمات  

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

3- بانك آينده 
خوردگی  كنترل  و  فنی  بازرسی  شركت   -4

)تكين كو( 
مسكن  گذاري  سرمايه  بازرگاني  شركت   -5 

) سهامي خاص( 
الكترونيك راشد سامانه -  6- شركت پردازش 
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پارسا 

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

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

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

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

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

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

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

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

ج ( بخش آموزش  
ايران پتروشيمی  و  پليمر  پژوهشگاه   -1

2- دبستان دكتر عبدالحميد چوبينه 

نتایج چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی 
سازمانی)1395(

 سطح تندیس سیمین 
الف( ساخت و توليد

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

2- شركت توليدي صنعتي فراسان 
ب( بخش خدمات 

) بازه امتيازي 601 تا 650 ( 
-1 بانك پاسارگاد 

سطح تندیس بلورین 
الف( بخش ساخت و توليد 

) بازه امتيازي 501  تا 550  (
1- شركت مادر تخصصی ميدكو 

2- شركت مپنا

3- مجتمع فوالد خراسان
ب( بخش ساخت و توليد 

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

2- شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل مپنا )مكو(
قطعات  تامين  و  مهندسی  طراحی  شركت   -3

ايران خودرو )ساپكو( 
4- شركت استام صنعت 

ج( بخش خدمات 
) بازه امتيازي 451 تا 500 (

1- شركت بيمه ايران 

 تقدیرنامه چهار ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شركت ساخت تجهيزات سپاهان
2- شركت بهمن موتور
ب( بخش خدمات

1- ايسيكو 
2- شركت گاز استان خوزستان

3- گروه ارتباطات ماهواره ای سامان
4- بانك دی

 تقدیرنامه سه ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شركت فوالد اكسين خوزستان 
2- شركت نفت ايرانول

3- شركت راهسازی و ساختمانی 115
4- شركت سيمان خوزستان

5- شركت آهن و فوالد صنيع كاوه تهران
6- شركت بهره برداری نيروگاه طرشت

ب( بخش خدمات
1- شركت ريل پرداز سير 

 تقدیرنامه دو ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات :

1- شركت گاز استان مركزی
2- شركت حمل و نقل ريلی رجا 

3- شركت آب منطقه ای خراسان رضوی
4- شركت كارت اعتباری ايران كيش

5- شركت بهره برداری قطار شهری مشهد
6- بانك آينده

7- شركت ريل پرداز سيستم
8- شركت گاز استان لرستان
9- شركت حمل و نقل توكا

3- شركت تجارت الكترونيكی ارتباط فردا
ب( بخش ساخت و توليد

1- شركت فوالد اميركبير كاشان
2- شركت فوالد سيرجان ايرانيان 

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

1- شركت سرمايه گذاری نيروگاهی ايران )سنا(
2- شركت فرآوران زغال سنگ پابدانا

 تقدیرنامه یك ستاره براي تعالي 
ب( بخش خدمات 

1- شركت كارگزاری بانك دی
 

 گواهي تعهد به تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد

1- شركت توكا رنگ فوالد سپاهان
2- صنايع خاک چينی ايران

3- شركت فوالد سنگ مباركه اصفهان
4- شركت فوالد هرمزگان جنوب

5- شركت ورق خودرو چهارمحال و بختياری
 ب( بخش خدمات 

ارزيابی عملكرد و بهبود مديريت  اداره كل   -1
شهرداری تهران
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2- دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

اصفهان
3- شركت ايران گارمنت
4- شركت آسيا سير ارس

5- شركت بهسازان خاورميانه
6- شركت بيمه دی

و  سيستمها  مهندسی  المللی  بين  شركت   -7
اتوماسيون- ايريسا

8- شركت تامين دكل صبا
9- شركت سرمايه گذاری بوعلی

10- شركت صنايع برش ورق فوالدی مباركه
11- شركت گاز استان ايالم

12- شركت گاز استان قزوين
13- شركت مهندسی فوالد مباركه

نتایج پانزدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی)1396(

 سطح تندیس سیمین
الف( بخش ساخت و توليد

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

2- شركت توليدي صنعتي فراسان 
ب( بخش ساخت و توليد 

) بازه امتيازي 550 تا 600 ( 
مپنا  توربين  ساخت  و  مهندسی  شركت   -1

)توگا(

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

2- شركت پتروشيمی پارس  
ب( بخش  خدمات 

 )بازه امتيازي 501 تا 550(
1- شركت كارگزاری بيمه سايپا 

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

قطعات  تامين  و  مهندسی  طراحی  شركت   -1

ايران خودرو )ساپكو( 
2- شركت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(
3-شركت  مهندسی و ساخت پره توربين مپنا - پرتو

د( خدمات  
)بازه امتيازي 451 تا 500( 

1- شركت گاز استان مازندران 
2- شركت سايپا يدک   

 
 تقدیرنامه چهار ستاره براي تعالي 

الف( بخش ساخت و توليد : 
1- شركت پااليش نفت بندرعباس 

2- شركت صنعتی نيرومحركه 
3- شركت سازه پويش  

4- شركت فوالد اميركبير كاشان 

 تقدیرنامه سه ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات 

1- شركت بهره برداری قطار شهری مشهد  
2- شركت ريل پرداز سير 

3- شركت كارت اعتباری ايران كيش
4- شركت گاز استان مركزی 

ب( بخش ساخت و توليد : 
1- شركت آهن و فوالد صنيع كاوه تهران 

 تقدیرنامه دو ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شركت فرآوران زغال سنگ پابدانا 
2- شركت فوالد سيرجان ايرانيان 

ب( بخش خدمات : 

1- سازمان جهاد كشاورزی استان فارس 
2- شركت بهره برداری و تعميرات مپنا 

3- شركت بيمه دی  
4- شركت حمل و نقل ريلی رجا 

5- شركت گاز استان ايالم 
6- شركت گاز استان فارس 

   
 تقدیرنامه یك ستاره براي تعالي 

الف( بخش ساخت و توليد 
1- شركت آلومينای ايران 

2- شركت توكا رنگ فوالد سپاهان 
3- شركت صنايع برش ورق فوالدی مباركه

4- شركت كاشی  مرجان 
5- شركت گسترش و توسعه بهپرور  

6- مجتمع ذوب و احياء روی قشم 
ب( بخش خدمات : 

1- شركت تعاونی اعتبار كاركنان گروه صنعتی 
ايران خودرو  

2- شركت سمند ريل  

 گواهی تعهد به تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شركت مهندسی و ساختمان صنايع نفت
2- شركت صنعت فوالد شادگان 

 ) ب 3- شركت لوله گستر خادمی 
بخش خدمات 

1- شركت ايده پردازان صنعت فوالد 
2- شركت آب كوثر 116 

3- شركت بهره برداری و تعميرات 
صبا نيروگاه 

4- شركت پرداخت اول كيش )جيرينگ( 
5- شركت توكا ريل  

6- شركت خدمات مشاوره ای حامی ايرانيان 
7- شركت سرمايه گذاری هالل احمر ايران

8- شركت گاز استان بوشهر 
9- شركت نقش  اول كيفيت 

10- گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند 
ج( بخش سالمت:

1- مديريت درمان تامين اجتماعی استان كرمان
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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- شركت فوالد خوزستان

 سطح تندیس سیمین
بخش ساخت و توليد

)بازه امتيازي 550 تا 600(
1- شركت مادرتخصصی )هلدينگ( توسعه 

معادن و صنايع معدنی خاورميانه )ميدكو(
2- شركت مهندسی و ساخت بويلر و تجهيزات 

مپنا

 تقدیرنامه چهار ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد

شركت پتروشيمی زاگرس
ب( بخش خدمات

گروه ارتباطات ماهواره ای سامان

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

2- شركت امداد خودرو ايران
3- سازمان جهاد كشاورزی استان فارس

4- شركت حمل و نقل ريلی رجا
5- شركت مهندسی معيار صنعت خاورميانه 

)ممسكو(
ب( بخش ساخت و توليد

1- شركت فرآوران زغال سنگ پابدانا
2- شركت فوالد سيرجان ايرانيان

 تقدیرنامه دو ستاره براي تعالي
الف( بخش ساخت و توليد 

1- شركت پتروشيمی پرديس
2- شركت كاشی مرجان

3- فوالد هرمزگان جنوب
ب( بخش خدمات

1- شركت تعاونی اعتباركاركنان گروه صنعتی 
ايران خودرو

2- شركت راه آهن حمل و نقل

3- شركت سرمايه گذاری نيروگاهی ايران)سنا(

 تقدیرنامه یك ستاره براي تعالي
الف( بخش ساخت و توليد
1- شركت صنعت فوالد شادگان

2- شركت فروسيليس غرب پارس
3- شركت لوله گستر  خادمی

ب( بخش خدمات
1- مديريت اكتشاف شركت ملّی نفت ايران

2- شركت ايده پردازان صنعت فوالد
ج( بخش سالمت

1- شركت مديريت درمان تامين اجتماعی 
استان كرمان

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

2- شركت انهار
3- شركت خرد صنعت اروند

4- شركت صنايع فرآور آذين فلز)فافكو(
5- شركت صنايع چوب خزر كاسپين

ب( بخش خدمات 
1- شركت گنجينه پرديس

2- شركت  توسعه تجارت فراگير فوالد فوالد 
خوزستان

3- شركت مهندسين مشاور پيشگامان فوالد 
جنوب

4- شركت رهياب رايان فردا
5- شركت نمايندگی بيمه تامين آتيه فراگير

6- شركت توسعه اقتصادی فراگير  وفا
7- شركت مهندسين مشاور تهران بركلی
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نتایج هفدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی)1398(

 سطح تندیس زرین
الف( بخش ساخت و توليد ) بازه امتيازي 

650 تا 700(
1- شركت فوالد مباركه 

 
سطح تندیس سیمین

الف( بخش ساخت و توليد ) بازه امتيازي 
550 تا 600(

1- شركت مادر تخصصی )هلدينگ( توسعه معادن 
و صنايع معدنی خاورميانه )ميدكو( 

2-شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل 
مپنا - مكو

 
سطح تندیس بلورین

الف( بخش ساخت و توليد ) بازه امتيازي 
450 تا 500(

1- شركت صنايع پمپيران 
2- شركت فوالد اميركبير كاشان

3- شركت پتروشيمی زاگرس 
ب( بخش خدمات ) بازه امتيازي 450 تا 500(

1- بانك دی

 تقدیرنامه چهار ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات : 

1- شركت گاز استان تهران
2- شركت مهندسی معيار صنعت خاورميانه 

)ممسكو(

3- شركت بيمه رازی
ب( بخش ساخت و توليد :

1- شركت صنعتی نيرومحركه
2- شركت مهندسی و ساخت تجهيزات سپاهان 

مپنا
3- شركت پتروشيمی الله

4- شركت فوالد هرمزگان جنوب
5- شركت البراتوارهای داروهای گياهی 

طبيعت زنده )سينره( 
ج( بخش عمومی :

1- سازمان جهاد كشاورزی استان فارس
2- شهرداری اصفهان 

 تقدیرنامه سه ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد

1- شركت فرآوران زغالسنگ پابدانا
2- شركت ورق خودرو چهارمحال و بختياری

3- شركت فوالد سيرجان ايرانيان 
ب( بخش خدمات : 

1- شركت بيمه دی 

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

1- شركت كاشی مرجان
2- شركت فروسيليس غرب پارس 

3- شركت صنعت فوالد شادگان
4- شركت توليدی كويرتاير

5- شركت لوله گستر خادمی
ب( بخش خدمات : 

1- سازمان اموال و امالک كوثر
2-شركت ايده پردازان صنعت فوالد

 تقدیرنامه یك ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات: 

1- شركت رهياب رايان فردا
2- شركت مهندسين مشاور پيشگامان فوالد 

جنوب
3- سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی 

شهر اصفهان
4- شركت راه آهن كشش

5- شركت بين المللی سيستم ها و اتوماسيون 
)ايريسا(

6- گروه توسعه فراگير فوالد خوزستان
7- شركت مهندسين مشاور تهران بركلی

ب( بخش ساخت و توليد :
1- شركت صنايع خاک چينی ايران 

2- شركت فوالد سنگ مباركه اصفهان

 گواهی تعهد به تعالي 
الف( بخش ساخت و توليد :

1- شركت توسعه و عمران بهناد بنا
2- شركت تجهيزات مدارس ايران

ب( بخش خدمات: 
1- شركت فرهنگی ورزشی آينده سازان فوالد 

خوزستان
2- مجموعه فرهنگی - تاريخی سعد آباد

الف( بخش عمومی 
1- شهرداری شهر اميديه

2- شهرداری رودهن
3- سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر

4- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
5- شبكه پيام و آوا
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بانک کارآفرین
شرکت ره آورد سازندگی آزادگان)رسا(

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

سازمان فوالد غرب آسیا
شرکت  بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز

شرکت ارتباطات سیار ایران   
شرکت ایده پردازان صنعت فوالد   

شرکت آتیه سازان امید نسل امروز   
شرکت بیمه تعاون   

شرکت بیمه رازی
شرکت بین المللی سیستم ها و اتوماسیون)ایریسا(

شرکت پتروشیمی الله
شرکت پتروشیمی مهر   

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر   
شرکت توسعه و عمران بهنادبنا   

شرکت توکاریل
شرکت تولیدی کویر تایر   

شرکت داروسازی راموفارمین
شرکت داروسازی کاسپین تامین   

شرکت درژپاد صنعت سازه
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا  
شرکت سفیر آبی آرام   

شرکت سمند ریل
شهرداری اصفهان   

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان   
شرکت صنعت فوالد شادگان

شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا
شرکت فروسیلیس غرب پارس
شرکت فوالد اکسین خوزستان

شرکت فوالد امیرکبیرکاشان   
شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان   
شرکت فوالد هرمزگان جنوب   

شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا   
شرکت کی بی سی

گروه مپنا  
صنایع  و  معادن  توسعه  هلدینگ  تخصصی  مادر  شرکت 

معدنی خاورمیانه - میدکو   
شرکت ملی صنایع مس ایران   

شرکت مهندس و ساخت توربین مپنا - توگا   
شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا - پرتو   

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد جنوب

ارزيابي  فرايند  در  شده  ارزيابی  سازمان هاي  فهرست 
جايزه ملّي تعالي سازماني سال 1399 در جدول زير به 
ترتيب حروف الفبا آمده است. در اين جدول، سازمان هايي 

كه با عالمت   مشخص شده اند، سازمان هايي هستند كه 
اطالعات خود، شامل برخي دستاوردها و ارقام كليدي را 

براي انتشار در اختيار اين ويژه نامه قرار داده اند. 

سازمان های متقاضی هجدهمین دوره
 اعطای جایزه مّلی تعالی سازمانی ) 1399(
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شرکت آتیه سازان امید نسل امروز

 سونيک داوتيان

مديرعامل

www.atie-sazan.ir
info@atie-day.ir

تاریخچه

شركت آتيه سازان اميد نسل امروز در تاريخ 1394/01/24 با هدف برون سپاری 
پشتيبانی و خدماتی شركت بيمه دی در راستای چابك سازی ستاد مركزی و 
و همچنين  بيمه گری  يعنی  فعاليت شركت  اصلی  به موضوع  مديران  تمركز 
ايجاد  و  اقتصادی  رويكرد  با  كاركنان  با سرمايه  تشكيل يك شركت سهامی 
تاسيس شده  انسانی،  سرمايه  نگهداشت  راستای  در  سهامداران  برای  پشتوانه 

است. 

ماموریت

شناسايی و بهره مندی از فرصت های جديد سرمايه گذاری جهت ورود به بازار 
مربوطه به منظور ايجاد ارزش متمايز برای مشتريان، همكاران، شركای تجاری 

و سهامداران با رويكرد برنده- برنده همراه با رشد پايدار و بالندگی جامعه

نشانه هاي راه در سفر تعالي

ارزش هاي سازمان
همدلی، تعهد به تعالی فردی و سازمانی،  چابكی، حرفه ای گری

چشم انداز

كسب سود حداكثری در بازارهای كشور تا سال 1404 از طريق ايجاد و 
توسعه فرصت های كسب و كار  

ارقام کليدي

برترین تجارب 

حجم فروش شركت در دوره 
شش ماهه اول سال1399 : 

135.552.941.180 ريال

قيمت سهام شركت: هر سهم 
92.744 ريال

تعداد پرسنل: 367 نفرEPS : 69.015 ريال
سود ساليانه در دوره شش 

ماهه اول سال1399: 
414.085.286.029 ريال

 Power Bi مدیریت دانش از طریق ذخیره استقرار نرم افزار
كلیه جزوات و دوره های آموزشی 

برگزار شده

راه اندازی سیستم مدیریت 
Iso 9001:2015 كیفیت

استفاده از نرم افزار HRS نرم 
نگاران

با عنايت به شركت در جايزه تعالی سازمانی در سال اول، از زمان شروع 
اين فرآيند شركت به نتايج زير دست يافته است و در مسيرهای زير قرار 

گرفته است:
  شركت در دوره های مديريت كيفيت 

   ISO9001:2015  
 تدوين استراتژی های سازمان

اهداف  سازمان،  های  ارزش  مأموريت،  انداز،  چشم  تدوين  و   طراحی 
بنيادين 

 تدوين نقشه مسير تعالی سازمانی، شامل چشم انداز و افق مورد نظر 
برای طی مسير تعالی در يك برنامه 5 ساله
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شرکت ارتباطات سیار ایران

مهدی اخوان بهابادی

مديرعامل

www.mci.ir
info@mci.ir

تاریخچه

شركت ارتباطات سيار ايران در تاريخ 1382/04/24 تاسيس گرديد و از تاريخ 1383/08/01 فعاليت 
خود را آغاز نمود.

فعاليت شرکت 
اداره،  يا غير مستقيم( در خصوص ساخت، واردات، تاسيس، راهاندازی،  هرگونه فعاليت )مستقيم 
توسعه، نگهداری، بهره برداری و ديگر خدمات حوزه ارتباطات و فناوری های مربوط به انتقال صوت، 
متن، ديتا و ديگر انواع اطالعات در عرصه داخلی و بين المللی مستقال و يا با مشاركت اشخاص 

حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی
توليد هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت افزار، نرم افزار، شبكه و فروش يا اجازه بهره برداری از آن تحت 

هر عنوان
مبادرت به ارايه هر نوع سرويس مبتنی بر شبكه های مخابراتی و ارتباطی اعم از حقيقی و مجازی 
در زمينه صوت، متن، ديتا و ديگر انواع اطالعات در عرصه تجارت الكترونيك و خدمات پرداخت و 

دريافت با رعايت قوانين الزم االجرای مرتبط
ارايه خدمات ديجيتال و انواع سرويس های مبتنی بر انتقال صوت، متن، ديتا و ديگر انواع اطالعات

تهيه و تصويب دستوالعمل ها، معيارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نياز شركت در زمينه 
تاسيس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبكه ارتباطات سيار

همكاری با ساير اپراتورها در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك و رومينگ و استفاده از ساير منابع مشترک
مديريت، برنامه ريزی و پياده سازی آموزش های تخصصی و تحقيقات به منظور توسعه مهارت های الزم ماموریت

تحقق رويای ديجيتال

نشانه هاي راه در سفر تعالي

ارزش هاي سازمان
ارزش های الهام بخش: حامی، چابك، توانمندساز
ارزش های بنيادین: اصالت، اخالق مداری، دانايی

چشم انداز

»يكی از رهبران بازار ICT منطقه با ارايه خدمات و راهكارهای هوشمند 
برای توانمندسازی اكوسيستم ديجيتال”

ارقام کليدي

43،205،565درآمد دايمی و پيام انبوه )شش ماهه اول 1399(

59،302،245درآمد اعتباری )شش ماهه اول 1399(

113،663،828   جمع كل درآمد عملياتی )شش ماهه اول 1399(

18،959،756سود خالص )شش ماهه اول 1399(

ARPU311362 ميانگين درآمد كسب شده از هر مشترک دائمی)ريال(

ARPU198891 ميانگين درآمد كسب شده از هر مشترک اعتباری)ريال(

EPS1895 سود هر سهم )ريال(

57/5سهم بازار 

13/19حجم فروش مكالمه )ميانگين ترافيك ماهانه به ميليارد دقيقه(

292/13حجم فروش ديتا )ميانگين ترافيك ماهانه به پتابايت(

3004 صادرات )حجم رومينگ به ميليارد ريال(

50تعداد و نوع محصوالت

برترین تجارب 

 XPP استقبال از تجربيات پيادهسازی مدل
برای اجرای استراتژی همراه اول )به عنوان 
Good Practice( كه منجر به انتشار 

مقاله مشترک با بنيانگذاران BSC گرديد.

استقرار سيستمهای مديريتی:
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO
 ISO 10002:2018, ISO  ,10001:201
 10003:2018, ISO 10004:2018, ISO

10015:1999, ISO 50001:2018

استقرار مدل تعالی منابع انسانیبرگزاری جشنوارههای مديريت دانش

استقرار نظام مديريت فناوری كه منجر 
به ثبت پتنت اختراع در آمريكا شد

دانشگاه  و   MCI با همكاری   LWA راهكار  ارائه 
باند و  افزايش پهنای  به  صنعتی شريف كه منجر 

اطمينانپذيری مشتريان گرديد.

موفقيت های موفقيت های بدست آمده
برنامه ریزی شده

اخذ مقام اول در چهار دوره ارزيابی جايزه فاوا )وزارت 
فناوری اطالعات و ارتباطات ايران( از 1393 تا 1396

اخذ تنديس جايزه ملی تعالی

گواهينامه اشتهار 4 ستاره در ارزيابی ICT/INQA در 
سال 1393

استقرار سيستم مديريت 
ISO 55001 دارايی ها

رتبه اول بهره وری كل عوامل در گروه ارتباطات و مخابرات و 
رتبه سوم سودآوری در بين 100 شركت در رتبهبندی صد شركت 

برتر ايران

استقرار سيستم مديريت 
ISO 50001 انرژی

تنديس زرين در نهمين دوره جايزه ملی مديريت مالی 
ايران

مديريت  سيستم  استقرار 
 BCM(( كسب وكار   تداوم 

ISO 22301

تنديس زرين»جايزه ملی مديريت مالی ايران« در دهمين 
دوره جايزه ملی مديريت مالی ايران

شركت در هفتمين دوره 
جايزه ملی فناوری و نوآوری

كسب نشان بلورين جايزه 34000 در سال  1396 و نشان 
سيمين در سال 1397

مدل  ارزيابی  در  شركت 
صورت  )در  اروپا   EFQM

عدم وجود تحريم ها(

دريافت تنديس برنزی مدل تعالی منابع انسانی سال 1396

تنديس زرين سرآمدی در هفتمين و هشتمين دوره آيين 
تقدير از سرآمدان روابط عمومی ايران

تنديس طاليی در نخستين جايزه ملی تعالی ارتباطات 
بازاريابی و برندينگ

رتبه نخست»خدمات تلفن همراه« در ارزيابی و رتبه بندی 
اپراتورهای ارتباطی

تنديس زرين سرآمدی در هفتمين و هشتمين دوره آيين 
تقدير از سرآمدان روابط عمومی ايران

رتبه اول شفافيت مالی در بازار سرمايه و شركتهای بورسی 
اوراق  بورس  در  شده  پذيرفته  303 شركت   بندی  رتبه  در 

بهادار تهران

تنديس طاليی در نخستين جايزه ملی تعالی ارتباطات 
بازاريابی و برندينگ

رتبه 17 فروش/ درآمد

تنديس برنزين ششمين دوره جايزه ملی فناوری و نوآوری
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شرکت ایده پردازان 
صنعت فوالد

رحيم اميدی

مدير عامل

www.KSC.IR
info@ksc. ir

تاریخچه

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.

شركت ايده پردازان صنعت فوالد در سال 1388 با مشاركت شركت فوالد خوزستان 
ايده  شركت  سهام  از %96  است  عبارت  شركت  سهامداران  تركيب  گرديد.  تشكيل 
هلدينگ  )اعضای  خوزستان  فوالد  فراگير  تجارت  توسعه  شركت  به  متعلق  پردازان 
شركت فوالد خوزستان( 1% شركت آينده سازان فوالد خوزستان، 1% شركت صنعت 
فوالد شادگان، 1% فوالد خوزستان و 1% شركت توسعه اقتصادی فراگير وفا می باشد. 
اهم فعاليت های شركت ايده پردازان صنعت فوالد بعنوان بزرگترين شركت هلدينگ 
فوالد خوزستان ارائه دهنده خدمات با اعتقاد به اصل مشتری مداری به شرح زير می 

باشد. 
 تامين، خريد، فرآوری، حمل و استانداردسازی و تفكيك قراضه

 طراحی، اجرا و نگهداری فضای سبز و زيبا سازی اماكن اداری، عمومی و محوطه 
های مسكونی و صنعتی

 طراحی، اجرا و ساخت  ساز پروژه های عمرانی و راه سازی
 مديريت طبخ و توزيع غذا و ارائه خدمات مرتبط در رستوران ها و مهمانسراها

 مديريت و ارائه خدمات حمل و نقل )اياب و ذهاب( غير صنعتی به جامعه هدف
 توليد انواع بتن و  قطعات بتنی و محصوالت مرتبط با استفاده از تكنولوژی نوين

چشم انداز
» جذاب ترين و قانع كننده ترين شركت تامين كننده خدمات ، بنحوی كه 

مشتريان فعلی قسمتی از بازار آينده ما خواهند بود «

نشانه های راه در سفر تعالی

 گشودگی
 احترام متقابل

 شفافیت
 صداقت و اعتماد

ماموریت

ايفای نقش در توسعه  انتظارات شركت مادر و  برآورده سازی خواسته و   «
اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف «

 نظم و انضباط
 کرامت انسانی

 قانون مداری
 تعهد و مسئولیت اجتماعی

ارقام کليدي

اخذ گواهی تعهد به تعالیسال 96

اخذ تقدير نامه يك ستاره برای تعالیسال 97
اخذ تقدير نامه دو ستاره برای تعالیسال 98

1902 نفرتعداد پرسنل
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جداول دارایی ها و ارزش پروژه های شرکت ایده پردازان:
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بیمه تعاون

 یونس مظلومی

مدير عامل

www.taavon-ins.ir
info@taavon-ins.ir

تاریخچه
از بيمه مركزی ج.ا.ا. در  شركت بيمه تعاون پيرو دريافت موافقت اصولی 
دی ماه 1391 به صورت شركت تعاونی سهامی عام در اداره ثبت شركتها 
و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيد و پرونده فعاليت خود را برای فعاليت 
در تمامی رشته های بيمه ای در تير ماه 1392 از بيمه مركزی دريافت نمود. 
از انجام عمليات بيمه مستقيم در  موضوع فعاليتهای شركت عبارت است 
انواع رشته های بيمه های زندگی و غير زندگی، تحصيل پوشش بيمه های 
اتكايی از داخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه های صادره در چارچوب 
ضوابط بيمه مركزی، قبول بيمه اتكايی از مؤسسات بيمه داخل و خارجی 
و  شركت  نگهداری  ظرفيت  رعايت  به  مشروط  مربوط  مقررات  حدود  در 
اندوخته های  ذخاير  محل  از  سرمايه گذاری  مركزی،  بيمه  رعايت ضوابط 
اساسنامه  در  كه  بيمه،  عالی  شورای  مصوبات  چارچوب  در  قانونی  و  فنی 

شركت آورده شده است.

چشم انداز
بيمه تعاون انتخاب اول بيمه گذاران، شبكه فروش و حرفه ای ها

نشانه های راه در سفر تعالی

ماموریت
ما در بيمه تعاون بر آنيم تا با ارائه خدمات بيمه ای متمايز و نوآوری در محصول با 

فراهم نمودن آرامش خاطر برای مشتريان خود سرآمد باشيم

ارزش های سازمانی

  احترام
  بهبود مستمر

  پاسخگويی و مسئوليت پذيری
  شفافيت

برترین تجارب 

شركت بيمه تعاون از سال 1396 با استفاده از برنامه ريزی استراتژيك و سپس 
 ISO9001، پياده سازی سيستم های مديريت كيفيت شامل استانداردهای
بهبود  و  رشد  مسير  در  سال 1397  در   ISO10004 و   ISO10002
را  از سال 1398 سيستم مديريت ريسك  اين مسير  در  قرار گرفته است. 
سال 1399  از  را  سازمانی  تعالی  مدل  و   ISO31000 استاندارد  مطابق 
پياده سازی نموده است تا در ادامه كليه ذی نفعان از مزايای آنها بهره مند 
شوند. به منظور پياده سازی مدل تعالی سازمانی از آموزش سطوح مختلف 
سازمانی، خودارزيابی، اولويت بندی و انتخاب مهمترين پروژه های بهبود و 

اجرای آنها بهره گرفته شده است.

ارقام کليدي

با 3800 ميليارد ريال و  برابر  با رشد 85% در سال 1398   حجم فروش 
ادامه رشد در سال 1399

صنعت  ميانگين  از  كمتر  وضعيتی  در   1398 سال  در  خسارت  ضريب   
)مطلوب( برابر با %72

 سهم بازار حق بيمه توليدی برابر با %0.6
 سطح 1 توانگری مالی طی دو سال متوالی

ISO9001:2015 استقرار سيستم مديريت كيفيت 
ISO10002:2018 استقرار سيستم رسيدگی به شكايات مشتريان 

با   ISO10004:2018 مشتريان  از  نظرسنجی  سيستم  استقرار   
تجهيز و 

 استقرار مركز ارتباط با مشتريان
ISO31000:2018 استقرار سيستم مديريت ريسك 

 طراحی و پياده سازی محصوالت نوين شامل بيمه درمان خانواده، بيمه 
 توقف كسب و كار ناشی از اپيدمی، و بيمه زندگی )با ويژگيهای خاص(
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شرکت پتروشیمی مهر

سيد علی حسينی

مديرعامل

www.mehrpc.com
info@mehrpetrochem.com

تاریخچه

طرح پتروشيمي مهر ، يكی از طرحهای برنامه استراتژيك توسعه صنايع پتروشيمی 
كشور و به عنوان اولين واحد پتروشيمي واقع در فاز دو پتروشيمي منطقه عسلويه 
ميباشد. قرارداد EPC اين طرح كه بصورت سرمايه گذاری مشترک ايران ، تايلند 
و ژاپن اجرا شد با حجم قراردادی 231.2 ميليون دالر در تاريخ بيست وپنجم خرداد 
ماه 1384 منعقد و عمليات اجرايي درشهريور 1385 در زمينی به مساحت 13 هكتار 
و تحت ليسانس ميتسوئی ژاپن با مشاركت شركتهای MES ژاپن و رامپكو آغاز 
گرديد و اول خردادماه 1388با ظرفيت توليد ساالنه 300 هزار تن پلی اتيلن سنگين 

HDPE مورد بهره برداری قرار گرفت.

ماموریت

توليد پلی اتيلن سنگين با حداكثر ظرفيت، كيفيت مورد اطمينان، قيمت تمام شده 
بهينه محصول منطبق با قوانين و مقررات و صيانت از محيط زيست از طريق 
پايبندی كاركنان به ارزش ها و فرهنگ كاری “سرآمد” به منظور اطمينان از 

رضايت همه ذينفعان.

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 دريافت تنديس بلورين از جشنواره تعالی صنعت پتروشيمی - اسفند 96
 تقدير نامه های متعدد از هلدينگ پتروشيمی خليج فارس در خصوص 

تحقق برنامه توليد بيش از ظرفيت اسمی
 گواهينامه تائيد صالحيت آزمايشگاه همكار

 گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان 1396
Certificate of Product Conformity (intertek) 

 تنديس برنزی از چهارمين جايزه ملی مديريت انرژی  - 1397
 تنديس كيفيت از جشنواره ملی انجمن استاندارد ايران - 1395

 تقدير نامه از چهارمين دوره جايزه ملی بهره وری
 واحد نمونه صنعتی استان بوشهر 1396

 واحد برتر صنايع پتروشيمی و پالستيك كشور 1397

ارزش هاي سازمان
 سازمانی يادگيرنده و دانش محور

 رويكرد سيستمی و فرآيند محوری
 اشتياق به بهبود از طريق كار تيمی و نو آوری

 مسئوليت پذيری و نتيجه گرايی
 دوستدار محيط زيست

چشم انداز
سرآمد در توليد پايدار پلی اتيلن سنگين در ايران

برترین تجارب 

 دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت يكپارچه از 1389
ERP استقرار 

 دريافت تنديس بلورين از جشنواره تعالی صنعت پتروشيمی – اسفند 96
PSM دريافت گواهينامه 

ISO17025 دريافت تائيديه صالحيت آزمايشگاه و 
 خروج از ليست شركتهای آالينده سازمان محيط زيست

 ركورد 5 ميليون نفر ساعت كار بدون حادثه

ارقام کليدي

حجم فروش ساليانه 
1398-

7396709 م سود ساليانه -3751398 هزار تن
ريال

تعداد پرسنل قرارداد 
مستقيم

تعداد پرسنل قرارداد 160
غيرمستقيم

440

حجم توليد محصول 
1398- HDPE

362/867 تن

سهم بازار داخلی در 
سال 1398

%41
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شرکت توسعه آهن
 و فوالد گل گوهر

محمد محيا پور

مديرعامل

gisdco.com
info@gisdco.ir

تاریخچه

گل  معدن  مجموعه  زير  های  از شركت  يكی  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شركت 
گهر است كه در سال 1391 با ماموريت توليد 3.7 ميليون تن آهن اسفنجی به روش 
ميدركس و 3 ميليون تن فوالد به روش اسلب نازک و نورد ورق گرم جهت توليد انواع 
ورق های كيفی و تجاری در منطقه صنعتی گل گهر واقع در 55 كيلومتری شهرستان 

سيرجان تاسيس شد.
محصول اين كارخانه آهن اسفنجی سرد و گرم بوده كه با سرمايه گذاری ارزی 71 
ميليون يورو، سرمايه گذاری ريالی 437 ميليارد تومان و مجموع سرمايه گذاری 1353 

ميليارد تومان محقق گرديده است.

ماموریت

نقش آفريني موثر در صنعت فوالد با هدف بهبود سطح رفاه و توسعه پايدار جامعه

نشانه هاي راه در سفر تعالي

تعالی  ايميدرو و مدل  تعالی  )مدل  تعالی  با  آموزشهای مرتبط  برگزاری   
ايران ( 

 تدوين اظهارنامه و حضور در جايزه تعالی ايميدرو در سطح تقديرنامه
مدل  و  ايميدرو  تعالی  مدل  براساس  ارزيابی   خود  آموزش  برگزاری    

تعالی ايران
 انجام خود ارزيابی به روش كارگاه پروفرما

 تدوين اظهارنامه و حضور در جايزه تعالی ايميدرو در سطح گواهينامه
 انجام خود ارزيابی به روش شبيه سازی جايزه

 تعيين برنامه های بهبود و اولويت بندی برنامه های بهبود
 حضور در جايزه تعالی ايميدرو و جايزه تعالی ايران
 تدوين نقشه راه تعالی برای 5 سال آينده سازمان

 استقرار مدل تعالی 2020

ارزش هاي سازمان
 بهبود بهره وری

كرامت  حفظ  و  متقابل  احترام   
كاركنان

 چابكي سازماني

 حفظ محيط زيست و توسعه پايدار   
 كار تيمي

 يادگيری سازماني
چشم انداز مسئوليت اجتماعی

 6 ميليون تن  آهن اسفنجی 
 3 ميليون تن ورق

 1.5 ميليون تن محصوالت نهايی با  ارزش افزوده باال

برترین تجارب 

 استقرار سيستم تعالی منابع انسانی براساس مدل 3400
 پياده سازی سيستم داشبورد مديريت

HSE حضور در جايزه تعالی 
CMMS استقرار سيستم مكانيزه 
 استقرار ساختار مديريت استراتژيك

 مديريت پروژه فوالد سازی

ارقام کليدي

2831770 تنحجم فروش سال 98 )تن(

610 نفرتعداد پرسنل

45 – 50 درصد سهم بازار آهن اسفنجی

EPS743 ریال

9153454 ميليون ریالسود سال 98 

113667 تنميزان صادرات
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شرکت توسعه و عمران
 بهناد بنا

 ایوب نظری

مدير عامل

www.behnadbana.ir
info@behnadbana.ir

تاریخچه
شركت توسعه و عمران بهناد بنا )سهامی خاص( با هدف اجرای پروژه های ساختمانی 
در تاريخ 1391/09/17 با شماره 430377 و شناسنامه ملی 10320823856 در اداره 
ثبت شركتها به ثبت رسيده و فعاليت خود را از همان تاريخ آغاز نمود. ميزان سرمايه 
اوليه شركت در زمان تاسيس مبلغ 5،000،000،000 ريال بود كه طی مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/7/10 سرمايه فوق به مبلغ 1،000،000،000،000 ريال منقسم 

به 1،000،000،000 سهم 1،000 ريال افزايش يافته است.

ماموریت

شركت بهناد بنا با بهره گيری از سرمايه های انسانی توانمند و استفاده از 
دانش روز در راستای تامين رضايت ذينفعان به شرح ذيل اقدام می نمايد:

با محوريت سرمايه   حضور موثر در كليه حوزه های صنعت ساختمان 
گذاری، ساخت و بهره برداری 

 ارزش افزايی، بازاريابی و فروش امالک و مستغالت

چشم انداز

ما به پشتوانه سازمانی چاالک، خالق، انعطاف پذير و مجهز به دانش روز 
با حضور موثر در حوزه صنعت ساختمان و بازار امالک و مستغالت ، ارزش 
آفرينی و سودآوری پايداری برای ذينفعان محقق خواهيم ساخت و با خلق 
نام تجاری قابل اعتماد و ايجاد توانمندی مالی موثر، به جايگاهی ارزنده بين 

شركتهای برتر ساختمانی دست می يابيم.

برترین تجارب 
iso9001:2015 سيستم مديريت كيفيت 

 اجرای پروژه مديريت دانش
 اجرای سيستم داشبورد مديريتی

ارزش هاي سازمان
 ارج نهادن به كاركنان )عدالت سازمانی، انگيزه كاركنان و ارتقاء(

 استفاده بهينه از منابع )مالی، دارايی ها و دانش سازمانی(
 تالش در جهت كسب رضايت و ارزش افزايی برای ذينفعان

 توجه به محيط زيست، ايمنی محيط كار، سالمتی روحی و جسمی كاركنان
 شايسته ساالری و جانشين پروری

 رعايت استانداردهای الزم در ارايه خدمات و توليد محصول
 رعايت قوانين فردی و اداری سازمان

 روحيه كار تيمی و همكاری
 مسئوليت پذيری در قبال همكاران و سازمان

 يادگيری مستمر فردی و سازمانی

ارقام کليدي

3277 ميليارد ريالحجم فروش
24%بازده فروش )درصد(

67 نفرتعداد كاركنان
83%نسبت بهای تمام شده به درآمد عملياتی )درصد(

نشانه های راه در سفر تعالی
 گواهينامه تعهد به تعالی

 رتبه 284 در IMI 100  در سال 97
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شرکت تولیدی کویرتایر

 سيدمحمدحسين زینلی

مدير عامل

WWW.KAVIRTIRE.IR
kavirtire@ kavirtire.ir

تاریخچه

برترین تجارب 

شركت كوير تاير در سال 1366 با سرمايه اوليه يك ميليون ريال تأسيس و با پشت سر گذاشتن 
كليه موانع موجود راه اندازی گرديد كه تاكنون  24 نوبت افرايش سرمايه داشته است  و تركيب 

سهامداران شركت :  
شركت سرمايه گذاری اميد                          66.53 درصد

1/5 درصد شركت پاک انرژي نيكو گستر 
1/42 درصد صندوق سرمايه گذاري بانك ايران زمين    

30/55 درصد ساير سهامداران                  
مشخصات عمومی کویرتایر

نوع مالكيت: سهامی عام
ظرفيت اسمی: 26639 تن )26114  تن انواع تاير راديال سواری و 525 تن انواع نوار (

شركت كويرتايراولين توليدكننده تايرهای راديال سواری استيل بلت تيوبلس افتخار دارد، درتوليد 
نسل امروز تايرهای سبز راديال سواری، همسو با تكنولوژی روز اروپا سهم بسزايی در عرصه 
محصوالت خود در رنج رينگهای 13 الی 20 اينچ داشته و با در اختيار گرفتن حدود20درصد سهم 
  SUV بازار، پاسخگوی نياز مشتريان خودروساز و بازار مصرف در كليه خودروهای سواری و
موجود در بازار بوده و با رقبای داخلی همچون شركتهای بارز با38/7 درصد، يزد تاير با 13/4 
درصد، ايران تاير با  12/6 درصد، آرتاويل تاير با 10/1 درصد و شركت دنا با 5 درصد از سهم 

بازار به رقابت بپردازد.
شايان ذكر است با توجه به شناخت و درک اهميت روز افزون  رضايتمندی مشتريان خود با ايجاد 
بيش از80  مركز خدمات پس از فروش آنالين در سراسر ايران، پاسخگوی مصرفكنندگان نهايی 
خود در لحظه بوده وخواهد بود. همچنين طراحی و توليد تاير براساس شاخص های عملكردی 
مورد قبول در استاندارد ملی ايران انجام ميپذيرد كه برای تحقق اين هدف هر 45 روز يك سايز 
جديد به سبد محصوالت اضافه می گردد. عالوه بر آن می توان از توسعه و جايگزينی مواد اوليه 
نانو و سازگار با محيط زيست طراحی و توليد تاير خودروهای Offroad و SUV نيز نام برد. چشم انداز

تا  منطقه  در  مطرح  و  كشور  در  تايرسازی  آالت  ماشين  ساخت  و  تاير  توليد  فناوری  در  پيشتاز 
افق 1404

نشانه های راه در سفر تعالی

ماموریت
طراحی و توليد انواع تاير، ساخت ماشين آالت تايرسازی با استفاده از فناوريهای نوين؛ در جهت 

تأمين نيازهای ملی / منطقه ای و در راستای صيانت از منابع ملی و تحقق منافع ذينفعان

ارزش های سازمانی

 ارزش افزايی برای مشتريان
 پايبندی به مسئوليتهای اجتماعی

 نوآوری و بهبود مداوم
 مسئوليت پذيری

 رعايت صداقت و اخالق حرفه ای
 شايسته ساالری و شكوفايی سرمايه های انسانی و ترويج كار تيمی

جوایز و افتخارات
 تقديرنامه دو ستاره تعالی سازمانی در سال 1398

 اخذ جايزه واحد نمونه ملی كشور سال 1399
توليد  و  طراحی  برای  و99   98  ،97 سال  ايرانی  برتر  محصول  نوآوری  گواهينامه  اخذ   

تايرسبز، تايررينگ18 اينچ و تايررينگ 19 اينچ
برنامه های آتی سازمان

 اخذ تقدير نامه چهار ستاره در سال 1399
 شركت در سطح تنديس در جايزه تعالی سازمانی سال 1400

 پياده سازی ERP در سازمان
 سيستم مديريت كيفيت آموزش

 اجرای نظام مند CRM در سازمان
 تحقيق فرايند بازيافت محصول )چرخه عمر محصول(

ارقام کليدي

سال مالی نام شاخص
95-96

سال مالی 
96-97

سال مالی 
97-98

سال مالی 
توضیحات98-99

سودآوری 
604.906521.435307.114281.021)ميليون ريال(

افزایش دارایی 
های ثابت  و 
اجرای طرح 

توسعه

فروش)ميليون 
-2.841.7263.318.2883.274.9274.794.400ريال(

ارزش سهام 
-4.0163.3343.87012.434)ريال(

تعداد محصول 
-3.879.7743.057.7852.283.7423.100.204)حلقه(

-19263033نوع محصول

-1462136512931286تعداد پرسنل

نام سیستم های موجود و در حال اخذ کارخانه

سیستم های در حال پیاده سازیسیستم های پیاده سازی شده

ISO 14001:2015ISO 50001:2011 ISO 10004:2018

ISO 45001:2018IATF 16949:2016 ISO 10002:2018

GARDE B SAPCOISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2017

GRADE B SAIPAISO 10015:2019

 اخذ جايزه سيمين صنعت سبز
 تنديس نقره ای سومين دوره جايزه ملی مديريت انرژی

 مدير انرژی برتر در سومين دوره جايزه ملی مديريت انرژی
 لوح تقدير و تنديس نشان برنزی تعامالت الكترونيكی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

 اخذ گواهينامه نوآوری محصول برتر ايرانی
 اخذ تقديرنامه واحد نمونه استان از اداره استاندارد

 واحد نمونه صنعتی و اقتصادی كشور از كنگره برند ملی اقتدار ملی
 اخذ جايزه واحد نمونه ملی كشور

 اخذ جايزه واحد نمونه صنعتی استان خراسان جنوبی
 اخذ جايزه واحد نمونه كارگری كشور

 اخذ جايزه واحد قابل تقدير اداره استاندارد
 واحد فعال در اولين دوره ارزيابی عملكرد سيستم بهداشت، ايمنی و محيط زيست

 تقديرنامه دو ستاره تعالی سازمانی
 افزايش رضايت مشتريان خودروساز

 پياده سازی الزامات ISSR-SSQR در سازمان و اخذ گريد شركت سايپا و ايران خودرو
 تاسيس كميته تكاپوی نوآوری در صنعت تاير 

 داخلی سازی طرلحی، ساخت ماشين آالت صنعت تاير كشور
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شرکت داروسازی
 کاسپین

حامد صابونی

مدير عامل

www.caspiantamin.com
info@caspiantamin.com

تاریخچه

برترین تجارب 

ارقام کليدي

 انتخاب بعنوان واحد نمونه صنعتی  استان گيالن-98
97-IMS گواهينامه  سيستم مديريت كيفيت 

ISO10015-97 گواهينامه  سيستم مديريت آموزشی 
 گواهينامهGMPاز كشور اوگاندا-97

 گواهينامه ملی رعايت حقوق مصرف كنندگان-97
 انتخاب به عنوان صادركننده نمونه استان گبالن-96

 گواهينامه واحد صنعت سبز از كميته انتخاب صنعت و خدمات سبز-96

شركت در خرداد ماه 1362 تحت نام شركت گسترش و سرمايه گذاری دارويی ايران 
)سهامی خاص( تاسيس و سال 1376 شروع به بهره برداری نموده است. متعاقباً به 
به شركت  نام شركت  موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1385/07/08 
داروسازی كاسپين تامين تغيير يافته است. شركت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1392/09/30به شركت سهامی عام تبديل و در تاريخ 1393/02/27 
اين شركت در زمره واحدهای تجاری فرعی  ثبت شده است.  فرابورس  نزد شركت 
شركت سرمايه گذاری دارويی تامين است و واحد تجاری نهايی گروه شركت سرمايه 

گذاری تامين اجتماعی می باشد. 
آمپول،  انواع  شامل  تزريقی  محصوالت  از  اعم  شركت  توليدی  محصوالت  گروه 
مواد  و  شربت  انواع  و  ژل  كرم،  پماد،  شياف،  انواع  شامل  تزريقی  غير  محصوالت 

ضدعفونی كننده در دو نوع ژل و محلول می باشد.

چشم انداز
تبديل شدن به يكی از 5 شركت برتر در عرضه فرآورده های دارويی با تمركز بر 

سودآوری از طريق ارتقا فروش، صادرات و توسعه سبد محصوالت تا افق 1404

نشانه های راه در سفر تعالی
 تقديرنامه اشتهار به كيفيت يك ستاره در جايزه ملی غذا و دارو برای اشكال 

دارويی پماد-98
 تقديرنامه اشتهار به كيفيت دو ستاره در جايزه ملی غذا و دارو برای اشكال 

دارويی آمپول- 98
 گواهی تعالی منابع انسانی-96

ماموریت
ايجاد ارزش پايدار برای ذينفعان كليدی و سهيم شدن در تامين نياز دارويی داخلی 
و خارجی با هدف حفظ و ارتقا سالمت بر اساس استانداردهای ملی و بين المللی 

از طريق بكارگيری نيروی انسانی دانش مدار و تخصيص منابع كافی و با كيفيت

ارزش های سازمانی

 خدا محوری ، قانون گرايی و واليت مداری در گفتار و كردار و رفتار 
 رعايت عدالت ، شايسته ساالری و كرامت انسانی در مناسبات و ارتباطات شغلی 

 اهتمام به دانش محوری، خالقيت و نوآوری و مشاركت جويی كاركنان                             
 اهتمام به ايجاد و بهبود مستمر  كيفيت ، بهره وری ، الزامات GXP و ارزش در 

محصوالت و فرآيندها                             
 اولويت در ايمنی و سالمت كاركنان 

 پاسخگويی، اخالق حرفه ای، هوشمندی و تفكر اقتصادی در تصميم گيری ها و 
تدابير اجرايی

 احترام متقابل و تعامل دو سويه با كليه ذينفعان درون وبرون سازمانی
 اهتمام به تقويت جايگاه سازمانی در جامعه)برندسازی( با رعايت اصول انسانی، اخالقی 

و قانونی
 اهتمام در چابك سازی عمليات و فرآيندهای سازمان 

 توجه به هر سه ركن اصلی مسئوليت های اجتماعی و توسعه پايدار )اقتصاد ، جامعه 
و محيط زيست(

از اشكال بر اساس آخرين آمارنامه دارويی به  رتبه ريالی فروش در هر يك 
شرح ذيل است:

شربت پماد-كرم-ژل شياف آمپول شكل دارويی

30 16 6 1 رتبه

سال 98واحد سنجششاخص

187روزدوره وصول مطالبات

2573ريالسود واقعی هر سهم

3830ميليارد ريالميزان فروش

1112ميليارد ريالميزان سود خالص

63 %درصددرصد رشد فروش نسبت به سال گذشته

82روزدوره گردش كاال

77.5 %درصدرضايت مشتريان

452نفرتعداد پرسنل
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سفیر آبی آرام

عليرضا حسين نژاد

مدير عامل

www.ABCallcenter.com
info@abcallcenter.com

تاریخچه

 گواهينامه ها و جوایز

 پروانه ارائه خدمات مركز تماس از سازمان تنظيم مقررات راديويی
 گواهينامه رتبه يك شورای عالی انفورماتيك

 مجوز نظام صنفی رايانه ای كشور
ISO9001:2015  استاندارد 

ISO10004:2018  استاندارد  
ISO10002:2018  استاندارد  
ISO10015:2019  استاندارد  
ISO18295:2017  استاندارد . 

ICTINQA تقديرنامه اشتهار به كيفيت دو ستاره از 
 وح تقدير از شركت هواوی بعنوان بهترين شريك تجاری در سال 2020

  رتبه نقره ای )دوم( در جايزه بين المللی CCA در ميان شركتهای بزرگ

شركت سفيرآبی  آرام در سال 1389 به عنوان مركز پاسخگويی مشاع در ايران در اداره 
ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به شماره  ثبت 812 به ثبت رسيد. اين شركت فعاليت 
خود را با 12 نفر آغاز نمود در حال حاضر با حدود 300 نفر در دو بخش صف و ستاد 

مشغول به كار می باشد.
 Call اين شركت با به كارگيری آخرين دستاوردها و زيرساخت های فنی در صنعت
Center و Contact Center در حال ارائه خدمات پاسخگويی بيست و چهار 
ساعته در هفت روز هفته )24×7( به مشتريان بزرگ و كوچك فعال در صنايع كشور از 
جمله بانك ها، شركت های پرداخت، شركت های هواپيمايی، شركت های بيمه ای و … 
می باشد. بهره گيری از كادر متخصص مديريت و ارائه آموزش های مورد نياز كارشناسان 
پاسخگو، مهم ترين هدف مجموعه برای رسيدن به اهداف كيفی شركت در خصوص 

ارائه سرويس های پاسخگويی به مشتريان می باشد.
فعاليت ها : 

 ارائه خدمات پاسخگويی و خدمات چند رسانه ای تخصصی مراكز ارتباط
 انجام كليه امور مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی مراكز خدمات تماس

 تامين نيروی كارشناس در رابطه با موضوع فعاليت شركت
 آموزش و پژوهش در زمينه موضوع فعاليت شركت

چشم انداز
ما تا پايان سال 1404 يك مركز ارتباط بين المللي شده و به عنوان يك مرجع 

تخصصي مركز تماس، مدل هاي نوين كسب و كار را در كشور ايجاد كنيم.

ماموریت
فراهم آوري آرامش خاطر سازمان ها از طريق برقراري ارتباط اثربخش با مشتريانشان

ارزش های سازمانی

 مشتري محوري 
 پاي بندي به كيفيت

 رعايت كرامت انساني
 مسئوليت پذيري

محصوالت و خدمات
 پاسخگويی به تماس های ورودی ذينفعان

 Multi( اطالع رسانی، نظرسنجی و رضايت سنجی از ذينفعان  
)Chanel

  اجرای طرح های تحقيقات بازار
)CX( اجرای طرح های مراقبت از مشتريان  

 )Tele Marketing( اجرای پروژه های بازاريابی و فروش تلفنی  
)NOC( ارائه خدمات مانيتورينگ شبكه  

)CRM( طراحی و مشاوره راه اندازی مراكز ارتباط با مشتريان  
  ارائه سيستم های يكپارچه مديريت فرآيندهای كسب و كار
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تندیس

شهرداری اصفهان

  قدرت اهلل نوروزی

شهردار

ISFAHAN.IR
Tahavol@Isfahan.ir

تاریخچه
شهرداری نهادی عمومی، مستقل و غيردولتی با ماهيت حكومتی و عملكرد محلي است كه وظيفه 
اداره شهر و خدمت رساني به شهروندان و گردشگران را به عهده دارد و به عنوان يكي از اركان اساسي 

مديريت شهر، با استفاده از منابع و امكانات محلی به وظايف خود ميپردازد.
تاسيس شهرداری در واقع نقطه عطف مديريت و ساماندهی شهری به شمار می رود . شهرداری كه 
به نوعی وارث اداره احتسابيه از دوران قاجار بود ، موظف شد كه همگام با گسترش و توسعه نيازهای 
شهری به ايجاد تحول در ساختار سازمانی و نوآوری در خدمت رسانی شهری دست بزند . تا سال 
1306 ه.ش در زمان تصدی شهردار وقت آقای ميرزا رضا شاهنده به جز دو خيابان چهارباغ هزار 
جريب، چهارباغ عباسی و كوچه های عريضی كه محل رفت و آمد مردم شهر بوده اند ، هيچ خيابان 
ديگری وجود نداشت تا اين زمان مردم خود به تميز كردن و نظافت كوچه ها و محله خود می پرداختند 
. در سال 1314 با تصويب قانون واگذاری اختيارات جديد به شهرداری ها و پايه گذاری نظام جديد 
مديريت شهری، شهرداری اصفهان تصميم به احداث خيابان گرفت . تا سال 1317 هنوز آسفالت نشده 
بود . از سال 1320، اختصاص سهميه نفت به شهرداری و افزايش درآمدها و اعتبارات ، باعث توسعه 
و گسترش سازمان شهرداری گشت. با اين افزايش درآمد هم زمان همه خيابان ها آسفالت و ماشين 
های حمل زباله و سواری خريداری شدند. با تقسيم حوزه شهری اصفهان به 6 بخش، فعاليت های 
شهرداری نيز به 6 شعبه تقسيم شد . هر شعبه تحت عنوان برزن به وظايف خود از جمله : نظافت 
معابر ، آبياری اشجار و انجام امور جاری می پرداختند . در سال 1347 برزن ها با ادغام در يكديگر به 
صورت سه ناحيه شهرداری درآمدند . در سال 1348 شهرداری به 4 ناحيه ودر سال 1350 به 5 ناحيه 
تقسيم شد . با پيروزی انقالب شكوهمند اسالمی ايران ، شهرداری اصفهان با تغيير و تحوالت بنيادين 
زد. در نتيجه اين تحوالت در سال 1358 مناطق شهری به 6 منطقه و سپس به 10 منطقه در سال 
1363 تقسيم شد و بر تنوع فعاليت ها ، اقدامات ، و امكانات موجود در مناطق افزوده شد . يكی از 
مهمترين اقدامات انجام شده در اين دوران خود كفا شدن مالی مناطق بود . شهرداران موظف شدند 
نسبت به كسب درآمد در منطقه خود و هزينه آن در جهت بهبود و توسعه شهری در ابعاد مختلف 
خدماتی، عمرانی و اصالحی تالش نمايند . سرانجام در سال 1382 با توجه به مصوبه شورای اسالمی 
شهر، منطقه رهنان به اصفهان الحاق و شهرداری منطقه 11 تشكيل شد و در فروردين ماه سال 1386 
منطقه پنج به دو منطقه پنج و سيزده ، منطقه هشت و دوازده و در سال 1387 منطقه هفت به دو 
منطقه هفت وچهارده تقسيم گرديد در سال 92 با الحاق خوراسگان به اصفهان به عنوان پانزدهمين 
منطقه، شهرداري اصفهان داراي 15 منطقه شهري گرديد.  امروز شهرداری های مناطق به عنوان 
بازوهای اجرائی مديريت كالن شهرداری ، به ارائه خدمات متنوع وگسترده ای از جمله نظافت ورفت 
روب، جمع آوری زباله به صورت مكانيزه ، احداث خيابان و بزرگراه ، تقاطع های غير همسطح ، روان 
سازی ترافيك شهری ، ايجاد طرح های اصالح هندسی و ترافيكی ، اجرای اصول شهرسازی ونظارت 
برآن ، نگهداری و توسعه فضای سبز ، احداث مراكز فرهنگی ، ورزشی، خدماتی و حفاظتی ، ارائه طرح 
های نوين در زمينه زيبا سازی و مبلمان شهری و... می پردازند . درطی چند سال اخير با توجه به روند 
توسعه تكنولوژی، فناوری اطالعات و ارتباطات ، شهرداری نيز برای ايجاد زيرساخت های مورد نياز يك 
شهرداری مدرن و الكترونيك دست به اقدامات زير بنايی مهمی زده است . در اين راستا با بهره برداری 
از سيستم های مكانيزه در بخش های مختلف از جمله : سيستم های مكانيزم شهرسازی ، ايجاد سايت 

های رايانه ای ، بايگانی الكترونيك و... گام های اساسی برای رسيدن به اين مهم را برداشته است.
باالترين مقام اجرايی اين سازمان شهردار اصفهان است كه توسط شورای شهر اصفهان انتخاب 
می گردد. همانگونه كه اشاره شد شهر اصفهان به 15 منطقه تقسيم و برای هر منطقه يك مدير 
منطقه منتصب شده است. شهردار كنونی شهر اصفهان دكتر قدرت اله نوروزي است و در حال حاضر 

شهرداری اصفهان دارای 6 معاونت، 16 سازمان تابعه و 6159 نيروی انسانی می باشد.

چشم انداز
 شهری اسالمی، طّيب، مسجدمحور، مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوين 

اسالمی
رويكرد  دارای  و  ارزش مدار  دانايی،  و  حكمت  مبتنی بر  واحد،  مديريت  با  مردم محور  شهری   

عدالت اجتماعی
 شهری خالق با مردمی مؤمن، دانا، بانشاط، مسئوليت پذير و نمونه در فرهنگ شهروندی

 شهری زيبا با سيمايی چشم نواز، سرسبز، آباد، روان، ايمن، سالم و هوشمند
 شهری پيشرفته با معماری ايرانی اسالمی، متعادل، متوازن و سازگار با هويت تاريخی و فرهنگی

و  فّناوری  و  علم  توليد  بر  متكی   بهره ور،  و  پويا  معيشت  و  اقتصاد  با  توسعه يافته،  شهری   
گردشگری و توأم با رفاه

ايران  بهترين شهر  و  گردشگری  و  هنر  و  فرهنگ  در  جهانی  برتر  جايگاه  با  سرآمد   شهری 
برای زندگ

ماموریت
شهرداری اصفهان نهادی است عمومی، مستقل و غير دولتی با ماهيت حكومتی و محوريت 
اصفهان  مذهبی  و  هنری  فرهنگی،  تاريخی،  در شهر  اصفهان  محلی. شهرداری  عملكرد  و 
با  نهاد  اين  دارد.  برعهده  را  گردشگران  و  شهروندان  به  خدمت رسانی  و  شهر  اداره  وظيفه 
پشتوانه  و  مشاركت ها  از  برخورداری  با  انقالبی،  و  ايرانی  و  اسالمی  ارزش های  به  پايبندی 
كارآمد،  مديريت  رويكرد  با  منابع،  از  بهينه  بهره گيری  و  مديريت هماهنگ شهری  مردمی، 
با  ارائه عادالنه خدمات می پردازد. خدماتی كه  و  اداره شهر  به  دانايی  بر  مبتنی  و  اثربخش 
محيط  با  اسالمی  شهری  ايجاد  منظور  به  مختلف  عرصه های  در  بهنگام  و  مناسب  كيفيت 
به  اقتصادی  رونق  و  اميد  نشاط،  ايمنی،  آرامش،  چون  شاخصه هايی  و  زندگی  مطلوب 

شهروندان ارائه می شود.
شهرداری اصفهان در حيطه وظايف خود با صيانت از پيشينه تاريخی فرهنگی و حقوق شهروندی 
درجهِت حفظ و ارتقاء جايگاه شهر در سطح ملی و بين المللی، بهبود مستمر كيفيت زندگی مردم 
در ابعاد مادی و معنوی و توسعه پايدار شهر، همسو با سياست های ملی و استانی تالش می نمايد. 
ما بر اين باوريم كه بهره مندی از سرمايه های اجتماعی به ويژه مشاركت مردم در مديريت شهر، 
كاركنان شايسته و توانمندسازی ايشان و همچنين استفاده از دستاوردهای نوين علمی، موجب 

هم افزايی در دستيابی به شهرداری و شهری سرآمد خواهد بود.

ارقام کليدي

به غير  تعدادپرسنل شهرداري اصفهان 
از سازمان ها  2849 نفر مي باشد 

درآمد شهرداري اصفهان در سال 98 :
38/817/223/253/000 هزار ريال

هزينه هاي جاري شهرداري در 
سال 98

11/535/139/564/000 هزار ريال

هزينه هاي عمراني انجام شده  در 
سال 98

7/076/236/679/000 هزار ريال

مجموع هزينه هاي كل شهرداري در 
سال 98

18/609/376/255/000 هزار ريال

پيمان های به بهره برداري رسيده 
در سال 98:
389 پروژه 

برترین تجارب 
 پياده سازي الگوي تعالي سازماني در شهرداري اصفهان

 پياده سازي چرخه بهبود بهره وري
 استقرار مديريت دانش در شهرداري اصفهان

 مميزي فرآيند هاي حوزه هاي مختلف شهرداري
 پياده سازي چرخه مديريت فرآيند ها

 سيستم ارزيابي  و انتخاب پيمانكاران در معاونت عمران و خدمات شهري
 پياده سازي نظام جامع آماري )نرم افزار سيما(

PMBOK استقرار نظام مديريت پروژه ها بر اساس استاندارد 
 نظام پيشنهادها

 سامانه بودجه و اعتبارات
 پياده سازي مديريت يكپارچه پروژه هاي شهر )سيگما(

 باز سازي و احياي ميدان امام علي
 اجراي پروژه هاي عمراني با سرعت بيشتر ، هزينه كمتر و كيفيت بهتر )پل دفاع مقدس، بدنه 

سازي چهارباغ و...(

ارزش های سازمانی

 قانون مداری
 اعتماد 

 آرمان گرايی و اعتماد به نفس
 شجاعت

 همگرايی ووفاق
 كرامت انسانی وحقوق شهروندی
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شرکت صنایع معدنی
 فوالد سنگان خراسان

علی امرائی

مديرعامل

www.sanganco.ir
admin@sanganco.ir

تاریخچه

شركت صنايع معدنی فوالد سنگان خراسان )سهامی خاص( در تاريخ 1394/02/02 
تحت شماره 54296 و شناسنامه ملی 14004865810 در اداره ثبت شركت ها و امالک 
ناحيه دو واحد ثبتی مشهد به ثبت رسيده است. دفتر اصلی شركت استان خراسان رضوی، 
مشهد، خيابان خيام و محل احداث كارخانه استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، 

شهر سنگان، كيلومتر 11 بلوار سردار شهيد سليمانی است. 
روند فعاليت و هدف از تاسيس شركت: شركت صنايع معدنی فوالد سنگان خراسان 
به منظور تكميل زنجيره توليد فوالد در شركت فوالد مباركه اصفهان )شركت اصلی( 
با  سنگ آهن  كنسانتره  فرآوری  كارخانه  يك  قالب  در  شركت  اين  است.  ايجادشده 
ظرفيت توليد 5 ميليون تن )دو خط 2/5 ميليون تنی( و يك واحد توليد 5 ميليون تنی 
گندله، در بخش سنگان خواف و در مجاورت معادن سنگ آهن، واقع شده كه در تاريخ 
1396/05/10 عمليات بهره برداری توليد گندله و در تاريخ 1399/03/15 عمليات بهره 

برداری واحد فرآوری كنسانتره خود را آغاز كرده است.
موضوع فعاليت شركت: موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از 
توليد كنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و محصوالت فوالدی پس از اخذ مجوزهای الزم، 
موردنياز  ماشين آالت  تجهيزات  و سرويس  تعميرات   ، نگهداری  و  راه اندازی  و  نصب 
شركت ، خريد و تهيه انواع و اقسام ماشين آالت و تجهيزات و تاسيسات و مصالح موردنياز 
برای انجام موضوع فعاليت شركت ، انجام امور بازرگانی از قبيل خريدوفروش صادرات 
و واردات كاالهای مجاز، انجام طرح ها و پروژه های صنعتی و معدنی داخلی و خارجی 
، اخذ تسهيالت از بانك ها و مؤسسات اعتباری جهت شركت و عقد قرارداد با اشخاص 
حقيقی و حقوقی و انجام خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج از كشور و مشاركت 
در سهام ساير شركت ها از طريق تاسيس شركت های جديد يا خريد سهام شركت های 

موجود پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعاليت مذكور.

ماموریت

توليد و تأمين پايدار گندله باكيفيت، در راستای تكميل زنجيره ارزش گروه فوالد مباركه 
و مشاركت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی منطقه شمال شرق كشور

نشانه هاي راه در سفر تعالي

ارزش هاي سازمان
 آموزش و یادگیری مداوم

 كار ایمن
 مراقبت از سالمت كاركنان

 تعالی و بهبود مستمر

 مسئولیت پذیری اجتماعی
  وفاداری و تعهد سازمانی

  حفظ كرامت انسانی

چشم انداز
يكی از بزرگترين صنايع معدنی منطقه شمال شرق كشور، با توانايی توليد اقتصادی 

حداقل 6 ميليون تن گندله

برترین تجارب 
 طراحی مدل يكپارچه فرايندی در وضعيت مطلوب شامل چارچوب طبقه بندی 
فوالد،  الزامات صنعت  اساس  بر  فرايندها  تفصيلی  و  های كالن  فرايندها، طرح 
استانداردهای مديريتی، الگوهای تعالی سازمانی و همچنين سياستهای ابالغی گروه 

فوالد مباركه، همراستا با برنامه استراتژيك
 استقرار مدل تعالی منابع انسانی 34000

 استقرار سيستم مديريت يكپارچه )IMS( مبتنی بر مدل فرايندی فوالد سنگان 
 بسترسازی برای ايجاد ساختار فرايندی مبتنی بر چارچوب طبقه بندی فرايندها

 راه اندازی كارخانه كنسانتره بر اساس دانش فنی داخلی  

ارقام کليدي

1.380.000 تنحجم توليد 99 )6ماهه(
1.460.000 تنحجم فروش 99 )6ماهه(

5800 ميليارد ريالسود خالص )6ماهه(
 انتقال دانش فنی از شركت فوالد مباركهسال 97 

 استقرار نظام پيشنهادات 

 تدوين برنامه استراتژيكسال 98 
 استقرار فاز اول نظام جامع مديريت فرايند 

 استقرار الگوی تعالی سازمانی سال 99 
)IMS( استقرار سيستم مديريت يكپارچه 

 بازنگری برنامه استراتژيك و استقرار مديريت ريسك 
 طراحی و استقرار داشبورد مديريت 

5s استقرار نظام 

 استقرار فاز دوم نظام جامع مديريت فرايند بر اساس نقشه راه سال 1400 
تعالی فرايندها

 استقرار نظام های مديريت تكنولوژی، مديريت دانش و مديريت 
بهينه كاوی 
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شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

شهرام عالی وند

مدير عامل

www. aksteel.ir
info@aksteel.ir

تاریخچه
شركت فوالد اميركبير كاشان تحت نام »شركت صنايع گالوانيزه فجر سپاهان« در 
اسفندماه 74 با هدف توليد ورق گالوانيزه به روش غوطه وري گرم مداوم، تأسيس و در 
سال 79 به بهره برداري رسيد. خط گالوانيزه اين شركت با ظرفيت اسمی 100 هزار تن 
در سال برای ضخامت هايی در محدوده 1/25- 0/25 ميلی متر و عرض 600 الی1250 
ميلی متر طراحی شده است. ظرفيت كنونی خط توليد شركت حدود 150 هزار تن در سال 
است. كالف های ورودی خط توليد، ورق های فوالدی نورد سرد شده با كيفيت فول هارد 

و ورق های نورد سرد و آنيل شده است. 
فوالد اميركبير كاشان، اولين توليدكننده ورق گالوانيزه گرم در ايران است. با توجه به 
پروژه های توسعه انجام شده، خطوط توليد كنونی شركت، شامل اسيدشويی )PL(، نورد 
سرد رفت و برگشتي )CRM(، آنيل غيرمداوم )BA(، گالوانيزه غوطه وري گرم مدوام 

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

چشم انداز
كسب  با  كشور،  در  پوشش دار  فوالدی  محصوالت  توليدكنندگان  بزرگترين  از  يكی 

حداقل 20% از سهم توليد داخلی و حضور پايدار در بازارهای صادراتی هدف

مهمترین موفقيت ها، جوایز و تقدیرنامه ها

ماموریت
توليد انواع محصوالت فوالدی پوشش دار، با رعايت استانداردهای ملی و بين المللی، 

به منظور ارتقای دوام و زيبايی ساخت  و ساز

ارزش های سازمانی

 ايمنی و كيفيت زندگی كاركنان
 همكاری و كار گروهی

 تعالی سازمانی و بهبود مستمر

 مشتری مداری
 آراستگی سازمانی

 مسئوليت پذيری اجتماعی

ارقام کليدي

 تقديرنامه 4 ستاره جايزه ملی تعالی سازمانی ايران در سال 1396
 تقديرنامه 4 ستاره و نيز برنده جايزه جانبی نشان سرآمدیEFQM اروپا در سال 

1396
 كارفرمای برگزيده در اولين همايش كارگروه ايمنی و سالمت در سال 1396

 تنديس اجالس سراسری مديريت مشتری مداری در سال 1396
 تنديس و لوح  واحد توليدی نمونه ملی استاندارد سال 1396

 تنديس نقره ای رعايت حقوق مصرف كنندگان از سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان سال 1396

 تنديس واحد صنعتی و خدماتی سبز از اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
سال 1396

 تقديرنامه 4 ستاره نشان سرآمدیEFQM اروپا با ارتقای امتياز تا حد مرز 5 ستاره 
نسبت به سال 96 در سال 1397

 ورود به جمع پنج شركت دانشی برتر در كسب جايزه جهانی MAKE در سال 1397
 تنديس زرين واحد صنعت سبز كشور از سازمان حفاظت محيط زيست سال 1397

 تنديس برنزين رعايت حقوق مصرف كنندگان از سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان  سال 1397

 واحد نمونه صنعت استان سال 1397
 تنديس بلورين نخستين دوره جايزه ملی حسابرسی داخلی سال 1397

 تنديس واحد توليدی نمونه استانی استاندارد سال 1397
 رتبه برتر و دريافت تنديس نقره ای و جايزه بهترين غرفه ارائه تجربيات مسئوليت های 

اجتماعی بنگاه های اقتصادی در سال 1397
 تقديرنامه 3 ستاره جايزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سال 1398

 گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژی بر اساس استاندارد مصرف انرژی در فرآيندهای 
توليد آهن و فوالد )ISIRI 9653( سال 1398

 واحد نمونه صنعتی در سطح استان از اتاق بازرگانی، صنايع، منابع و كشاورزی كاشان 
سال 1398

 واحد نمونه كيفی در سطح استان از اتاق بازرگانی، صنايع، منابع و كشاورزی كاشان 
سال 1398

 كارفرمای نمونه سال 1398
 انتخاب واحد صنعتی برگزيده سبز از اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 

سال 1398
 تنديس زرين و پنج ستاره سرآمدی روابط عمومی و لوح سپاس مدير ارشد تعالی گر 

ارتباطی در سال 1398
 تنديس بلورين جايزه ملی تعالی سازمانی در هفدهمين همايش تعالی سازمانی در 

سال 1398
 تنديس واحد توليدی نمونه استانی استاندارد سال 1398

 تنديس اجالس سراسری رضايتمندی مشتری در سال 1399
 ISO 9001:2015،  ISO 14001:2015، استاندارد  های  گواهينامه   
،ISO 10015:1999، ISO 10002:2018، ،ISO 10004:2018 

ISIRI 7596,7597 ،ISIRI 9653  ، ISO/IEC17025:2005  و 
 ISO 45001:2018

 محصوالت كنونی شركت فوالد اميركبير كاشان، ورق های گالوانيزه با كيفيت تجاری و كششی، 
ورق های فوالدی نورد سرد شده با كيفيت فول هارد، ورق های فوالدی سرد آنيل شده با كيفيت 
تجاری، كششی و كششی عميق و ورق های گرم اسيدشويی شده می باشد. محصوالت گالوانيزه و 
محصوالت نورد سرد و آنيل شده و نيز اسيدشويی شده اين شركت در حال حاضر در اشكال كالف، 
ورق برش خورده، مقاطع سينوسي و ذوزنقه، در ابعاد و بسته بندي هاي متنوع، به بازارهای داخلی و 
صادراتی عرضه مي شود. همچنين خدمات مرتبط با اسيدشويی، آنيل و نورد سرد به ديگر شركت های 
زنجيره توليد فوالد )نظير فوالد مباركه، ورق خودرو چهارمحال و بختياری، ورق های پوشش دار تاراز، 
پرس سيلندر، خاور صنعت، فوالد شهريار و ...( ارائه می شود. محصوالت آتی شركت نيز مطابق 
»طرح جامع گروه فوالد مباركه اصفهان در افق 1404«، محصوالت گالوانيزه با استحكام باال )در 

ميان مدت( و ورق رنگی )در بلندمدت( خواهد بود.
 فروش محصوالت گالوانيزه به ميزان 118003 تن و صادرات محصوالت گالوانيزه 30018 تن 
به كشورهای ارمنستان، ازبكستان، افغانستان، سوريه، آذربايجان و عراق در سال 1398 و فروش 

محصوالت نورد سرد و آنيلينگ به مقدار 51146 تن به صورت امانی و غير امانی در سال 1398
 فروش محصوالت شركت اعم از گالوانيزه، فول هارد و اسيدشويی می باشد و صادرات با ظرفيت 

فروش 10000 تن از برنامه های سال1399 می باشد.
 EPS سال1398: 2111ريال و  EPSسال 1399: 10540ريال، سود ساليانه)سال1398(: مبلغ 
1811482 ميليون ريال و آخرين قيمت سهام: مبلغ 57550 ريال به تاريخ 1399/11/01 و تعداد كل 

كاركنان)مديران، اداری و صنعتی( : 337  نفر
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شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

 رمضان قربان ابراهيمی

مديرعامل

www.sisco.midhco
info.sisco.midhco.com

تاریخچه

-شركت فوالد سيرجان ايرانيان  :
از  .در حال حاضر يكي  ايرانيان در سال 88  آغاز به كار نمود  شركت فوالد سيرجان 
شركت هاي تابعۀ شركت مادر تخصصي توسعۀ معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( 
ميدكو  به  متعلق   ) خاص  )سهامي  ايرانيان  سيرجان  فوالد  شركت  سرمايۀ  كل  است. 

مي باشد.
شركت عالوه بر دفاتر ستادی تهران و كرمان دارای واحد های توليدی در شهرهای 

سيرجان و بردسير ميباشد كه به شرح ذيل ميباشد :
منطقه سيرجان :

الف-  كارخانه توليد كنسانتره) فاز يك( در57 كيلومتری جنوب غربی شهر سيرجان  با 
ظرفيت توليد 2 ميليون تن كنسانتره با عيار 68% در سال كه اين پروژه در مهرماه سال 

88 شروع و در شهريور 91 به بهره برداری رسيده است .
ب- كارخانه كنسانتره فاز دوم ظرفيت توليد 2 ميليون تن در سال كه از مهرماه 91 شروع 

و در شهريور ماه 94 راه اندازی گرديده است. 
ج- احداث كارخانه گندله سازی سيرجان به ظرفيت توليد 2.5 ميليون تن گندله سنگ 
آهن در سال در مجاورت سايت توليد كنسانتره سيرجان كه از اسفند ماه 91 شروع شده 

است و در آبان ماه 95 به بهره برداری رسيد  . 
منطقه بردسير :

د-كارخانه توليد آهن اسفنجی با ظرفيت يك ميليون تن در سال در مجتمع فوالد بردسير، 
كيلومتر 45 جادۀ كرمان-بردسير، كيلومتر 6 جادۀ نگار احداث گرديده است . از سال 1393 

بهره برداری آن آغاز شده است .
  ه-كارخانه توليد فوالد سازی با ظرفيت توليد يك ميليون تن در سال در مجتمع فوالد 
بردسير ميباشد .پيمانكار پروژه شركت تام ايران خودرو و مشاور شركت معيار صنعت خاور 
ميانه ميباشد .اين پروژه در مهر ماه 1390 آغاز گرديده است  ودر آبان ماه 97به بهره 

برداری رسيده است .

ماموریت

»ايجاد ارزش پايدار و بهينه در زنجيره فوالد )از سنگ تا محصوالت فوالدی( برای ميدكو 
و ذينفعان از طريق توليد ايمن و پاک با كمك به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه«

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 دريافت تقديرنامه سه ستاره تعالی سازمانی 
ISO 9001:2015دريافت گواهينامه استاندارد مديريت كيفيت براساس 

ISO 14001:2015 دريافت گواهينامه مديريت زيست محيطی بر اساس 
OHSAS 18001 دريافت گواهينامه مديريت ايمنی و بهداشت شغلی بر اساس 

 پياده سازی سيستم مديريت HSE بر مبنای الزامات شركت هلدينگ ميدكو
 كسب تنديس سيمين جشنواره مديريت دانش در اولين دوره چشنواره بين المللی 

)KM4D( مديريت دانش با رويكرد توسعه
 اخذ گواهينامه 17025 در مجتمع بردسير و ثبت در ليست آزمايشگاه  های مورد تاييد 

)NACI( سازمان تاييد صالحيت ايران
مسئوليت  جايزه  دوره  سومين  در  اجتماعی  مسئوليت  ستاره  يك  تقديرنامه  كسب   

اجتماعی مديريت
 دريافت عنوان صنعت سبز، عالی ترين جايزه كشور در حوزه حفاظت از محيط زيست 

در مجتمع بردسير
)IMI 100 (جزو 100 شركت برتر ايرانی 

ارزش هاي سازمان
 صداقت و درستكاری: راستگويی، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن، 

 احترام: حفظ كرامت و صيانت از سرمايه های انسانی 
 تعهد و مسئوليت پذيری: پاسخگويی 

 عدالت: پرهيزكاری، بی طرفی، جديت، انصاف 
 يكپارچگی و كار گروهی: يكپارچگی و باهم بودن و يگانگی، كار تيمی 

 تعالی: بهبود مستمر عملكرد، تكاپو برای بهترين بودن، يادگيری و نوآوری 
سالمت،  و  بهداشت  ايمنی،  زيست،  محيط  حفظ  قانون مداری،  شهروندی:  روحيه   

خدمات و مسئوليت های اجتماعی

چشم انداز

 توليد پايدار در سطح ظرفيت اسمی و طبق استانداردهای تعريف شده

برترین تجارب 
 پياده سازی سيستم مديريت استراتژيك 

) ISO45001وISO9001،ISO14001 (استقرار سيستم مديريت يكپارچه 
 استقرار سيستم مديريت دانش

5S استقرار نظام  سازماندهی محيط 
 احداث كارخانه آهن اسفنجی در كوتاه ترين زمان به عنوان ركورد در كشور

 استقرار سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه
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شرکت فوالد هرمزگان جنوب

فرزاد ارزانی

مديرعامل

www.hosco.ir
  info@hosco.ir

تاریخچه
فوالد هرمزگان جنوب يكی از شركتهای گروه فوالد مباركه می باشد. اين شركت بعد از انقالب اسالمی 
در زمينی به مساحت 95هكتار در 13 كيلومتری غرب شهر بندرعباس، در منطقه ويژه اقتصادی صنايع 
معدنی وفلزی خليج فارس، واقع شده است. با راه اندازی اين شركت، استان هرمزگان به قطب سوم توليد 
فوالد در كشور تبديل شده است. از ويژگی های اين شركت می توان مجاورت با خليج فارس و دسترسی 
آسان به آبهای آزاد بين المللی، نزديكی به مخازن عظيم گازعسلويه، مجاورت با ذخاير سنگ آهن منطقه 
گلگهر، دسترسی به مجتمع بندری شهيد رجايی و زيرساختهای حمل ونقل جاده ای و ريلی، اشاره نمود.
طرح احداث اين مجتمع فوالدی در سال 1378 در دستور كار شورای عالی اقتصاد قرار گرفت و عمليات 
اجرايی آن نيز در سال 1385 آغاز شد. واحد احياء مستقيم اين شركت با ظرفيت ساالنه 1 ميليون و 650 
هزار 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 سال1389 نيز واحد فوالد سازی با ظرفيت ساالنه يك و نيم 
ميليون تن تختال، وارد فاز تست گرم شد و در مرداد همان سال، نخستين ذوب كوره قوس الكتريكی و 
در 26 فروردين سال 1390 نيزاولين تختال آزمايشی فوالد هرمزگان، توليد گرديد. با اجرای طرح توسعه، 

ظرفيت توليد تختال اين شركت به 2 ميليون تن افزايش خواهد يافت.
با سرمايه گذاری حدود 13000 ميليارد ريال در اين شركت، زمينه اشتغال پايدار حدود 1600 نفر به 

صورت مستقيم و بالغ بر 30 هزار نفر به صورت غيرمستقيم فراهم شده است.

ماموریت

ما به عنوان سازمانی سرآمد، با توليد محصوالت فوالدی، نقش مؤثری را در توسعه 
پايدار )اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی( منطقه جنوب كشور ايفا می كنيم.

ارزش هاي سازمان
 همكاری  و كارگروهی

 مشتری مداری
 صداقت و درستكاری

 ايمنی و كيفيت زندگی كاركنان
 شفافيت و پاسخگويی

 يادگيری و بهبود مستمر
 مسئوليتپذيری اجتماعی

چشم انداز
يكی از بزرگترين توليدكنندگان محصوالت فوالدی در جنوب كشور با توانايی توليد 2 ميليون تن 

فوالد خام و ورق عريض، با گرايش به محصوالت ويژه و حضور اثربخش در بازارهای صادراتی.

برترین تجارب 
 كسب تقديرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی

 كسب لوح تقدير رضايتمندی مشتری
 كسب عنوان محصول تحقيق و توسعه برتر

 كسب عنوان پروژه برتر بهره وری در جايزه بهره وری معادن و صنايع معدنی ايران
 دريافت نشان عالی مدير سال 

 كسب نشان ويژه ارتباط موثر با ذينفعان
 كسب گواهينامه جديد استاندارد های مديريتی 

 كسب لوح تقدير انجام تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات
 كسب عنوان كارفرمای سالمت محور در جشنواره امتنان
 كسب 4 عنوان برتر در جشنواره انتشارات روابط عمومی

 گواهينامه سازمان دانشی از پنجمين دوره جايزه جهانی سازمان های دانشی برتر در ايران 
)MAKE( در سال 94

 دريافت لوح تقدير به عنوان واحد نمونه صنعتی استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
سال های 94، 95، 96 ،97 و 98

 دريافت تنديس صادركننده نمونه استان از سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال های 94، 
95، 96، 97 و 98

 اخذ گواهينامه تعهد به تعالی از جايزه ملی تعالی سازمانی ايران )INEA( در سال 95
 دريافت پروانه تحقيق و توسعه )R&D( از سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 95

 كسب رتبه 76 در ميان 100 شركت برتر كشور )IMI 100( در سال 95
 اخذ گواهينامه 2 ستاره C2E از بنياد مديريت كيفيت اروپا)EFQM(  در سال 96

 دريافت لوح تقدير از چهارمين جشنواره انتخاب زيباترين و مناسب ترين فضای شهری در 
بخش صنايع استان در سال 96 

 دريافت لوح تقدير به عنوان سازمان برتر از بيستمين جشنواره شهيد رجايی در سال 96
 كسب گواهينامه شاخص بهبود عملكرد انرژی برتر )EPH( در سال 96

 دريافت لوح تقدير رعايت حقوق مصرف كنندگان در سال های 96 ، 97 و 98
 اخذ تقديرنامه 2 ستاره تعالی از جايزه ملی تعالی سازمانی ايران )INEA( در سال 97

 اخذ تنديس زرين سرآمدی روابط عمومی از هشتمين آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومی 
ايران در سال 97

 اخذ تقديرنامه 4ستاره تعالی از جايزه ملی تعالی سازمانی ايران )INEA( در سال 98
 كسب لوح تقدير رضايتمندی مشتری در سال 98

 حضور در بين صد شركت برتر ايران در رتبه بندی IMI-100 در سال 98
روابط عمومی در حوزه   كسب مدال زرين دومين مدير ملی جهادی حرفه ای گرايی در 

مسئوليت های اجتماعی در سال 98
 كسب تنديس ستاره روابط عمومی ايران در سال 98

 كسب تنديس زرين سرآمدی روابط عمومی ايران در سال 98

ارقام کليدي

ترکيب سهامداران و ارزش بازار
سرمايه شركت در بدو تأسيس، مبلغ 10 ميليون ريال )شامل 1،000 سهم به ارزش اسمی 10،000 
ريال( بوده كه در آخرين افزايش سرمايه در سال 1392، به مبلغ 15،000 ميليارد ريال )تعداد 

15،000،000،000 سهم به ارزش اسمی 1،000 ريال( افزايش يافته است.
تركيب سهامداران عمده شركت در تاريخ 1398/06/31 به شرح جدول زير است.

جدول ترکيب سهامداران و ارزش بازار شرکت 

تعداد سهامدرصدسهامدار

95.923،973،829،192شركت فوالد مباركه اصفهان
4.11،026،170،808سایر سهامداران

100،0025،000،000،000مجموع
357.925 میلیارد ریالارزش بازار در تاریخ 5 مرداد 1399

در راستای هدف استراتژيك »افزايش سهم فروش در بازارهای صادراتی و توسعه بازارهای جديد«، 
افزايش مقدار صادرات اسلب با توجه به ركود حاكم بر بازار داخلی و افزايش قيمت محصول در 
بازارهای داخلی و خارجی، منجر به افزايش فروش كل شركت در سال های 95 و 96 شده است. 
در سال 97 نيز علی رغم تحريم های آمريكا، با اجرای اثربخش ارزش پيشنهادی برای مشتريان، 
پيش بينی مناسب تقاضای بازار، مديريت ارتباط با مشتريان و افزايش بهای محصوالت، ميزان فروش 
محصوالت و درآمدهای شركت افزايش قابل توجهی داشته است. عملكرد مالی مطلوب )درآمد و 
سودآوری( فوالد هرمزگان در سال های 96 و 97 و رويكردهای اشاره شده در بخش سودآوری منجر 

به افزايش بازده حقوق صاحبان سهام و ميزان EPS شده است.
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شرکت کارگزاري رسمی
 بیمه مستقیم سایپا

عبداهلل سلطانی ثانی

مديرعامل  و عضو هيئت مديره

www.sib-co.ir
info@sib-co.ir

تاریخچه

شركت كارگزاری بيمه سايپا )سيبكو( در مرداد ماه 90 به صورت سهامی خاص تاسيس گرديد 
به ثبت رسيد. موضوع  اداره ثبت شركت¬ها و مالكيت صنعتي تهران  با شماره 410955 در  و 
فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارت است از: انجام امور داللي رسمي بيمه و مشاوره بيمه¬اي 
بر اساس قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و بيمه¬گري و آيين¬نامه¬هاي 
اسالمي  جمهوري  مركزي  بيمه  از سوي  صادره  دستورالعمل¬هاي  بيمه،  عالي  شوراي  مصوب 
ايران و ساير قوانين و مقررات موضوعه ديگر. سهامداران ضمن انجام مطالعات تفضيلي و جامع، 
شركت كارگزاری بيمه سايپا را با هدف تجميع فعاليت¬های بيمه¬ای گروه سايپا تاسيس نمودند 
بيمه¬ای  خدمات  و  سايپا  رايان  بيمه¬ای  خدمات  شركت¬های  تلفيق  برای  مناسب  بستر  تا 
سايان و شكل¬گيری گروه بيمه¬ای سايپا با راهبری شركت كارگزاری از مهر ماه 91 عملياتی 
شود. سابقه فعاليت¬هاي بيمه¬اي در گروه سايپا به سال 79 باز مي¬گردد كه شركت خدمات 
بيمه¬ای رايان سايپا  با هدف ارايه خدمات بيمه¬ای، به صورت يك نمايندگي حقوقي شركت 
بيمه ايران تشكيل شد. شركت خدمات بيمه¬ای سايان نيز با هدف پاسخگويی به كليه نيازهای 
از بدنه اصلی  بيمه¬ای گرويه سايپا به عنوان نمايندگی حقوقی شركت بيمه ملت در سال 85 
شركت خدمات بيمه¬ای رايان سايپا جدا و تشكيل گرديد. در حال حاضر سيبكو عالوه بر گروه 
سايپا به مشتريان خارج گروه سايپا ودر سراسر كشور به ارائه خمات بيمه ای ومشاوره در اين زمينه 
می پردازد كه اين خدمات به صورت متنوع ودر رشته های مختلف ازجمله :بيمه های اموال)شامل 
وگروهی،عمروسرمايه  انفرادی  درمان  درمان)شامل  های  حريق،باربری،مسئوليت،مهندسی(بيمه 

گذاری،حوادث،مسافرتی( بيمه های اتومبيل)شامل ثالث،بدنه( می باشد .
ماموریت

ما برآنيم تا به عنوان وكيلی امين از جانب مشتريان با اتكا به قابليتهای خود نظير 
حجم پرتفوی، شبكه فروش گسترده در سراسر كشور، خدمات پس از فروش 
مناسب و بهرهگيری از توانمندی بيمهگران نسبت به انجام مشاوره بيمه ای و 
ارائه مناسبترين پوششهای بيمه ای با بهترين نرخ و شرايط و خدمات به گروه 

سايپا و ساير مشتريان خود اقدام نماييم.

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 دريافت تنديس بلورين جايزه تعالی سازمانی در سالهای  1394 و 1396
انسانی گروه  منابع  تعالی مديريت  تقديرنامه سه ستاره جايزه   دريافت 

سايپا در سال 1398
 دريافت نشان سازمان شايسته دو ستاره در نظام آراستگی گروه سايپا 

در سال 1398
 دريافت گواهينامه استاندارد ISO9001:2015 در سال 1398

 دريافت گواهينامه استاندارد ISO 10002:2014 در سال 1398

ارزش هاي سازمان

ارزشهاي سازماني:
 پاسخگويي؛ تعهد و مسئوليت پذيري؛ توجه به رضايت كليه ذينفعان

ارزشهاي اخالقي:
 صداقت و شفافيت؛ احترام

چشم انداز
دستيابی به جايگاه سوم سهم بازار بيمه كشور در افق 1404

برترین تجارب 

)ERM( پياده سازی نظام مديريت ريسك جامع 
پياده سازی  و  استراتژيك  تصميم گيری  مدل  پياده سازی  و   طراحی 
متوازن  ارزيابی  نظام  و  استراتژيك  )برنامه ريزی  جامع  مديريت  نظام 

))BSC(
توسعه  برنامه های  اجرای  طريق  از  اجتماعی  مسئوليتهای  ايفای    

فرهنگ بيمه ای در بين كودكان و جامعه پيرامون
 پياده سازی نظام ارزيابی بيمه گران

 توسعه روشهای جديد فروش بيمه های اتومبيل از طريق ارائه خدمات 
در محل و ايجاد شبكه فروش در سراسر كشور

  طراحی و استقرار مدل مديريت فرايندهای سيبكو

ارقام کليدي

 فروش: 9.257 ميليارد ريال در سال 1398
 سود خالص: 375 ميليارد ريال در سال 1398

 درآمد عملياتی: 701 ميليارد ريال در سال 1398
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شرکت مادر تخصصی توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 

)سهامی عام( - میدکو

علی اصغر پورمند

مدير عامل

www.MIDHCO.com
info@MIDHCO.com

تاریخچه

خاورميانه  معدنی  صنايع  و  معادن  توسعه  )هلدينگ(  مادرتخصصی  شركت 
)سهامی عام(- ميدكو، با تكيه بر دانش و تخصص و نيز پشتوانه های بانكی و 
معدنی، صنعتی و بهره مندی از كارآمدترين اشخاص حقيقی و حقوقی در سال 
1386 تأسيس گرديد و در تاريخ 1386/9/17 تحت شماره 310643 در اداره 

كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتی به ثبت رسيد.
بندهای  با  دولت  مرتبط  سياست های  راستای  در  نهادن  گام  با  شركت  اين 
الف، ب و ج اصل 44 قانوني اساسی با هدف توسعه بخش معدن و صنايع 
معدنی، تقويت بخش خصوصی، كاهش تصدی گری دولت، توسعه كارآفرينی 
برنامه های  و  عملياتی  اهداف  نمود.  آغاز  را  خود  تالش  صنعتی  و  معدنی 
بهره برداری  فاز  و  طرح ها  اجرای  و  برنامه ريزی  فاز،  دو  در  ميدكو  هلدينگ 
را دارا  اين شركت  % سهام  پاسارگاد حدود 90  توليد می باشد. گروه مالی  و 
خاص(،  )سهامی  خاورميانه  مبنای  شركت   عمده،  سهامداران  كه  می باشد 
سرمايه  راهبرد  شركت  عام(،  )سهامی  آريان  پارس  سرمايه گذاری  شركت 
هستند  خاص(  )سهامی  ميهن نگر  پيشگان  تجارت  خاص(،  )سهامی  ايرانيان 
و همچنين حدود 5% سهام دراختيار ديگر سهامداران حقوقي و 5% ديگر در 
اختيار بيش از25000 سهامدار حقيقي و در فرابورس می باشد. سرمايه اوليه 
به رقم  يافته و  افزايش  بوده كه در چند مرحله  شركت 1.000 ميليارد ريال 

35500 ميليارد ريال رسيده است.
براساس مطالعات انجام شده هم اكنون 35 پروژه در توليد كنسانتره سنگ آهن، 
لوله كاتد و قروسيليسيوم و  گندله، آهن اسفنجی، فوالد سازی، توليد مس و 
كك سازی وجود دارند كه بيشتر طرحها به بهره برداری رسيده اند. هم اكنون 17 
شركت در زير مجموعه هلدينگ ميدكو در زمينه احداث طرح ها، توليد، خدمات، 

ساختمانی، مهندسی، بازرگانی، اكتشاف و حمل و نقل فعال می باشد.
چشم انداز

»هلدينگ معدنی و صنايع معدنی برتر در خاورميانه با كالس جهانی«

نشانه های راه در سفر تعالی

ماموریت
 ايجاد ارزش پايدار و بلندمدت برای سهامداران از طريق طراحی، اجرا و توسعه معادن 

و صنايع معدنی
 ايجاد مدل براي توسعه معدن و صنايع معدنی كشور

 ارتقاء سطح مديريت، فناوري و سهم در توليد ناخالص داخلی

ارزش های سازمانی

 شفافيت
 دانش محوری
 رفتار حرفه ای

 يگانگی و كار گروهی
 تعالی جويی

 روحيه شهروندی

برترین تجارب 

هلدينگ ميدكو از بدو تأسيس با تدوين استراتژی ها و الگوبرداری از مدل های جهانی، 
استقرار مدل تعالی سازمانی) EFQM( را در استراتژی خود مصوب نمود و در ادامه به 

شركت هاي زير مجموعه خود تسري داد. 
مراحل سفر تعالی ميدكو در ادامه تشريح شده است:

 دريافت گواهی تعهد به تعالي در سال 1388 
 دريافت تقديرنامه2 ستاره در سال 1389 
 دريافت تقديرنامه 3 ستاره در سال 1390 
 دريافت تقديرنامه 4 ستاره در سال 1391

پايين و در  بازه  بلورين در سال های 1392 و 1393 و 1394 در   دريافت تنديس 
سالهای 1395  و 1396 در بازه باال  و در سال 1397 و 1398 اخذ تنديس سيمين

 اخذ گواهينامه و تقديرنامه تعالی توسط شركت های زيرمجموعه

ارقام کليدي

 تدوين و به روز نمودن سند استراتژی هلدينگ و شركت های زير مجموعه با توجه به مدل 
بهترين شركت معدني جهان 

 ابداع روش های جديد در احداث سريع طرح های بزرگ
و  ميدكو  در   EFQM سازمانی  تعالی  مدل  با  مرتبط  وسيع  آموزش های  و  خودارزيابی   

شركت هاي زير مجموعه
استانداردهای   ،)IMS(يكپارچه مديريت  سيستم   ،5S مديريتی  سيستم های  سازی  پياده   
ERP ها، توسعه منابع انسانی، سيستم مديريت دانش،  طراحی و اجرای ISO مديريتی بر مبنای

و   PMBOK پروژه  مديريت  سيستم  برقراری  و  مالی  سيستم های  جامع  نظام  ايجاد   
مانيتورينگ طرح ها و تأمين منابع خارجي

 مديريت تكنولوژی و تدوين سياست های انتقال و توسعه تكنولوژی و تهيه سند تكنولوژي و 
بكارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته و ثبت اختراع جديد با يوليچينگ مس

 برقراری طرح جامع ICT در هلدينگ ميدكو و شركت هاي زير مجموعه
 تأمين منابع مالی داخلی و خارجی

توليد طرح های به بهره برداری رسيده

28.273.304  تنكنسانتره سنگ آهن

4.508.013  تنآهن اسفنجی

1.409.992 تنكك

1.305.466  تنكنسانتره زغالسنگ

99.241  تنفروسيليسيوم

21.067.193  تنگندله سنگ آهن

894.415  تنشمش فوالدی

7.846  تنلوله مسی

11.651  تنكاتد مسی

172.659  تنآهك پخته

109.951  تنبنتونيت

20.314 تنگلوله فوالدی



60

18

شرکت ملی صنایع مس ایران

دکتر اردشير سعد محمدی

معاون وزير و مديرعامل

www.nicico.com
pr@nicico.com

تاریخچه

در سال 1352 بناي مجتمع مس سرچشمه با مشاركت شركت آناكاندا شروع 
گرديد. در سال 1355 شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان به نام شركت 
ملي صنايع مس ايران كه در برگيرنده كليه فعاليتهاي معادن مس كشور بود تغيير 
نام يافت. اين شركت طبق اساسنامه وظيفه اكتشاف، استخراج و بهره برداري از 

معادن و فلزات داخل و خارج كشور را بر عهده دارد.

ماموریت
اكتشاف، استخراج منابع معدني مس و عناصر همراه آن، تبديل آنها به محصوالت 

با ارزش افزوده باال و خلق مزيت پايدار براي ذينفعان 

نشانه هاي راه در سفر تعالي

دستاوردها
  كشف ذخاير جديد به ميزان 529 ميليون تن در سال 98 با عيار 0/5%  ادامه اكتشافات 

در پهنه كشور و دستيابي به ذخاير جديد در سال 99 .
  توليد 250 هزار تن مس كاتدي در سال 98 و پيش بيني توليد 280 هزار تن كاتد در 

سال 99 و برنامه ريزي براي توليد بيش از 292 هزار تن در سال 1400.
 صادرات بيش از 1 ميليون دالر در سال 98، كسب درآمد كل فروش داخلي و خارجي 
به بيش از 22410 ميليارد تومان در سال 98 و كسب درآمد 35000 ميليارد تومان فروش 
داخلي و خارجي از ابتداي سال 99 لغايت 99/11/15 بعنوان باالترين درآمد عمر شركت 

از ابتداي راه اندازي تاكنون .
 دستيابي به بيشترين ارزش بارز سهام شركت در 4 مرداد ماه 99 به رقم 379.337 

ميليارد تومان و دستيابي به رتبه دوم در بين شركتهاي بورسي.
چشم انداز

با  جانبي  ومحصوالت  مس  عرضه  و  توليد  عرصه  در  كارآمد  سازماني 
عملكرد در مقياس جهاني.

برترین تجارب 

ارقام کليدي

واحدمقدارارقام كليديرديف

ميليارد ريال224.015حجم فروش سال 198

نوع9محصوالت3

نفر18036تعداد پرسنل4

ميليارد ريال121546سود ساليانه5

ريال35400قيمت سهام)99/4/28(6

ميليارد دالر1صادرات7

8EPS)99 ريال1200)پيش بيني

توضيحاتعنوانرديف

1(OHSAS 18001:2007)مديريت ايمني و بهداشت شغلي

2(ISO  50001:2011) سيستم مديريت انرژي بر اساس
استاندارد

3(ISO 14001:2015)مديريت زيست محيطي

4)ISO  27001:2013(سيستم مديريت امنيت اطالعات

5BSC سيستم ارزيابي عملكرد سازمان
با روش كارت امتيازي متوازن

6TQMسيستم جامع كنترل كيفيت

 دريافت جايزه مديريت انرژي در بخش»آب« توسط مس منطقه كرمان 
از بنياد جهاني انرژي.

 دريافت دو تقديرنامه به عنوان پروژه هاي برتر در زمينه بهبود بهره وري 
از سوي ايميدرو.

 تنديس برنز مديريت دانش در نهمين كنفرانس بين المللي و هشتمين 
جايزه ملي مديريت دانش.

 همچنين با توسعه و بهره برداري از معادن جديد و افزايش راندمان فني 
تجهيزاتي و نيروي انساني برآنيم كه با استفاده از مدل »تعالي سازماني« 

در مسير پيشرفت گام برداريم.
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شرکت مهندسی و ساخت
 توربین مپنا)توگا(

دکتر مجید بهمنی

مدیر عامل

www.mapnaturbine.com
info@mapnaturbine.com

تاريخچه
 شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا )توگا(، بزرگترین شركت زیر مجموعه گروه مپنا در حوزه 
مهندسي و ساخت تجهيزات دوار مورد نياز در صنایع نيروگاهي و نفت و گاز است كه در سال 
78 در اداره ثبت شركت هاي تهران به ثبت رسيده است. وظيفه اصلي توليد و تامين انواع توربين 
و تجهيزات جانبي، توگا را به بزرگترین توليدكننده تجهيزات دوار و خدمات وابسته در صنایع 
نيروگاهي و نفت و گاز در سطح خاورميانه تبدیل نموده  است. در پاسخ به نياز روزافزون به انرژي، 
گروه مپنا ماموریت پاسخ گویي به نياز ایجاد شده در بازار برق را بر عهده داشته و در این ميان 
توگا با تمركز بر ارزشمندترین بخش از زنجيره ارزش ساخت یك نيروگاه حرارتي یعني توربين 
و تجهيزات جانبي مرتبط، اهداف استراتژیك خود را به عنوان یك راهبرد ملي عمدتا معطوف به 
پوشش كامل بازار داخل كشور كرده و در عين حال در تمامي پروژه هاي خارج از ایران نيز همراه 

با گروه مپنا، مشاركت جدي نموده  است.
پيمانكاران داخلي نظير شركت  با مدیریت شركت توگا توسط  توربين،  كليه تجهيزات جانبي 
ساخت تجهيزات سپاهان، مهندسي و ساخت ژنراتور )پارس( و سایر پيمانكاران برجسته ایراني 

ساخته مي شوند.
با توجه به جذابيت بالقوه و بالفعل صنعت نفت و گاز، شركت توگا در جهت تنوع بخشي به دامنه 
محصوالت و جهت برآوردن نمودن نيازهاي مشتریان این صنعت، توليد انواع توربوكمپرسورهاي 
صنعتي و پاالیشگاهي را با انتقال دانش فني ساخت آغاز كرده و بخشي از ظرفيت توليدي خود 

را به این زمينه معطوف داشته است.
همچنين توگا در توسعه فعاليت هاي خود اقدام به ورود به كسب كار انرژي تجدیدپذیر )گيربكس 

توربين بادي( و صنعت حمل و نقل نموده است.

چشم انداز

ارائه محصوالت و خدمات در رده جهاني با تمركز بر توسعه پایدار

ماموريت
محركه  تجهيزات  و  كمپرسور  توربين،  شامل  خدمات  و  محصوالت  كننده  تامين 

سنگين به منظور افزایش ارزش ارائه شده به مشتریان

ارزش های سازمانی

من تا ما
 مشتري )تمركز بر مشتري(

 نوآوري
 تعالی

  ایمني و دوستي با محيط زیست
  مسئوليت پذیري،پاسخگویي،كار   

 اخالق كسب و كار

برترين تجارب 

نشانه های راه در سفر تعالی
از سال 1383 تا كنون فعاليت هاي فراواني در مسير تعالي سازماني در شركت توگا انجام شده 
است. توگا در سال 1387 در سطح تقدیرنامه جایزه ملي تعالي سازماني شركت نمود و تقدیرنامه 
سه ستاره را دریافت كرد. در سال 88 موفق به كسب تقدیرنامه چهار ستاره شد و پس از آن در 
سال 89 به موفقيت كسب تندیس بلورین نائل آمد. همچنين در سال 93 نيز با كسب نمره اي 
باالتر تندیس بلورین را كسب كرد. آخرین دستاورد شركت در جایزه ملي تعالي سازماني دریافت 

تندیس سيمين در سال 1396 بوده است.

ارقام کلیدي

حوزه 
مرتبط عنوان تجربه ردیف

مهندسي و 
تحقيق و 

توسعه

)MGT-70 )2()3 و توسعه توربين MAP2A/B اجراي پروژه 1

توسعه و راه اندازي توربين موبایل 6 تریلري 2

ارتقاء نيروگاه موبایل از طرح 6 تریلري به 4 شاسي 3

+IGV 4 اجراي طرح

MST-10C طراحي توربين بخار 10 مگاواتي 5

توسعه تست استند اتمسفریك محفظه احتراق 6

MHD-40 توسعه دینامومتر 7

توسعه اتاق شبيه سازي دیناميكي توربين 8

عقد و اجراي قراردادهاي ليسانس و انتقال تكنولوژي توربين بخار 
و گاز نيروگاهي و انتقال فناوري توربين گاز صنعتي

9

مدیریت 
تكنولوژي

استقرار كامل نظام مدیریت استراتژیك تكنولوژي 10

هوشمندي فناوري )پایش محيطي فعاليت سازندگان اصلي و مراكز 
تحقيقاتي(

11

تدوین نقشهراه فناوري - محصول  12

ایجاد و گسترش شبكه فناوري و تدوین شناسنامه هاي فناوري 13

منابع 
انساني

نظام جذب، استخدام و آموزش 14

نظام ارتقا حرفه اي و انتصاب مدیران 15

نظام توسعه رهبري 16

نظام مدیریت عملكرد 17

نظام پيشنهادات 18

نظام پاداش و بهره وري 19

مدیریت 
دانش

برگزاري نشست هاي عصر یادگيري  20

توضيحات عنوان

یازده هزار ميليارد ریال در سال 1398 حجم فروش

)MGT-75 و MGT-80 ،MGT-70( توربين هاي گاز نيروگاهي 
 توربين هاي گاز غيرنيروگاهي )MGT-30 ،MGT-20 و 

)MGT-40
MST- ،MST-50C ،MST-70( توربين هاي بخار نيروگاهي 

)MST-10 355 وWET
 كمپرسورهاي فرایندي

 گيربكس )توربين بادي، ACC و ...(
 دینامومتر هيدروليكي

 موتور دیزل سنگين
 خدمات مرتبط با انواع توربين هاي گاز و بخار، كمپرسور و ...

تعداد و نوع 
محصوالت

1618 نفر تعداد پرسنل

1451 ميليارد ریال در سال 98 سود ساليانه
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شرکت مهندسی 
و ساخت پره توربین مپنا

 رسول شفايی

مدیر عامل

www.MapnaBlade.com
info@mapnablade.com

تاريخچه
مدرن ترین  از  بهره گيري  با  )پرتو(  مپنا  توربين  پره  ساخت  و  مهندسي  شركت 
ماشين آالت، برخورداري از توان مهندسي باال و نيروي انساني جوان، خالق و با انگيزه 
با هدف تامين قطعات داغ توربين هاي گازي نيروگاهي در سال 1379 تاسيس گردید 
و در سال 1381 فاز ساخت كارخانه در زميني به مساحت 58000 متر مربع آغاز گردید 
و در نهایت از نيمه دوم 1383 كارخانه به بهره برداري رسيد. شركت پرتو با داشتن 
كليه فرآیندهاي ریخته گري، ماشين كاري و پوشش پره هاي ثابت و متحرك توانمندي 
ساخت تمامي پره هاي ثابت و متحرك توربين هاي گازي و صنعتي را دارد. شركت پرتو 
یكي از شركت هاي زیر مجموعه گروه مپنا مي باشد كه كار ساخت پره هاي بخش داغ 
توربين هاي گازي نيروگاهي و صنعتي را بر عهده دارد. سهام داران عمده پرتو ، مپنا  

72 درصد  و  توگا 28 درصد مي باشند. 

چشم انداز
المللي در قطعات داغ  بازار هاي بين  رهبري در بازارهاي داخلي و حضوري موثر در 

توربين هاي گازي نيروگاهي و صنعتي با تمركز بر ارائه محصوالت متنوع و متمایز

نشانه های راه در سفر تعالی

ماموريت
توربين هاي گازي و محصوالت  داغ  تامين قطعات  و  ، ساخت  ما مهندسي 
مشابه را ، با بهره گيري از منابع و فناوري هاي نوین، براي مشتریان حوزه 
نيرو، نفت و گاز و سایر صنابع ، در بازارهاي داخلي و بين المللي انجام مي دهيم.

ارزش های سازمانی

مشتري ، نوآوري ، تعالي ، ایمني ، مسئوليت پذیري ، اخالق   )من تا ما(

ارقام کلیدي

4,050,638 ميليون ریالحجم فروش

توربين تنوع محصوالت ثابت و متحرك  پره هاي  109 محصول شامل 
 MAP2B ، MAP2A ،V94.2 هاي زیمنس شامل
 ،GEF9  ،  GEF5 هاي  توربين   ،MAP2+ و 

M701D ،SGT400 ،GE10 و ....

972 نفر شامل 35 نفر نيروي پاره وقت و مشاورتعداد پرسنل

سهم بازار داخل 100% مي باشد.سهم بازار

1,503,940 ميليون ریالميزان سود خالص

7/4 ستحجم صادرات

برترين تجارب 

پياده سازي الگوي تعالي سازماني و كسب تندیس نظام تعالي سازماني
بلورین در سال 1396

نظام مدیریت سيستم هاي یكپارچه 
IMS

 ،ISO9001 شامل استانداردهاي
 ،OHSAS18001 ،ISO14001

ISO50001  و ISO27001

نظام مدیریت بخش بندي تامين 
كنندگان 

 پياده سازي مدیریت بخش بندي
 تامين كنندگان با استفاده از متد

inventory classification

SAP-ERP سيستم یكپارچهSAP استقرار كليه ماژول هاي سيستم

پياده سازي مدیریت تكنولوژي برگرفته از مدل نظام مدیریت تكنولوژي
ADL در سال 1395

نظام برنامه ریزي استراتژیك  

مدیریت استعداد كاركنان

سيستم پيشنهادات، 5S، نظام بودجه 
جامع، نظام مدیریت دانش

رصدخانه علم و فناوری

 هدف گذاري كسب تندیس سيمين در جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1399
 كسب تندیس بلورین سطح 2 در جایزه تعالي مپنا-سال 1398

 كسب مقام دوم در ارزیابي سطح بلوغ ICT گروه مپنا-سال 1397
 كسب تندیس بلورین در جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1396

 ثبت به عنوان شركت دانش بنيان-سال 1395
 مقام برتر HSEدر هشت سال متوالي در گروه مپنا-سال 1395

 گواهينامه سيستم مدیریت انرژي مبتني بر استاندارد ISO50001-سال 1394
 مقام سوم تحقيق و توسعه در جشنواره خوارزمي-سال 1392

 رتبه برتر تحقيق و توسعه گروه مپنا-سال 1391
 گواهينامه زرین طرح ملي رتبه بندي كارت هاي بازرگاني از اتاق بازرگاني و صنایع 

و معادن ایران-سال 1391
 گواهينامه سيستم مدیریت امنيت اطالعات مبتني بر

 استاندارد ISO27001-سال 1390
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کمیته علمی برگزاری جلسه شورای راهبری

جلسه مجازی افتتاحیه تیم های ارزیابی

جلسه مجازی کمیته علمی

جلسه مجازی مدیران تعالی

جلسه مجازی کمیته علمی

جایزه مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر
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بازدید از محل

بازدید از محل

همایش تعالی سازمانی

بازدید از محل

بازدید از محل

جایزه مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر

کمیته داوری
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گزارش تبادل تجربه و آموزش های تعالی سازمانی

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 1399 نیز به شرح زیر ادامه یافته است. 

همایش های فصلی 

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

نشست های هم اندیشی

سازمانی  تعالی  ملی  جایزه  با  مرتبط  فعالیت های  در  جدید  سرفصل  عنوان  به  هم اندیشی  نشست های 
در  الیو  صورت  به   ،99 سال  در  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  که  شده است  آغاز   97 سال  از 
پنهان  ابعاد  ذی نفعان،  حضور  با  می شود  سعی  نشست ها  سلسله  این  در  شد.  برگزار  مجازی  فضای 
شود. گذاشته  گفتگو  و  بحث  به  جدید  رویکردی  با  سازمانی  تعالی  مدل  در  پرداخته  شده  کمتر  و 

تعالی ســازمانی  جایزه مّلی 
18
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1818
تبادل تجربه و آموزش های تعالی سازمانی

شوری یمینی راد
 کارشناس آموزش

و توانمند سازی
 مرکز تعالي سازماني

یكی از رسالت های مركز تعالی سازمانی، گسترش مفاهيم تعالی سازمانی از طریق آموزش و ایجاد 
فضایی برای تبادل تجربيات است. در همين راستا از ساليان گذشته برنامه های متعددی طراحی و اجرا 

شده و در سال 1399 نيز به شرح زیر ادامه یافته است. 

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

با شرایط زیر ارائه شد:
مدت دورهسرفصل کارگاه آموزشی مربوطهمخاطب اصلیسطح

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 1399:

 18 و   17 و   11 و   10( سطح1  سازماني-  تعالي  متخصص  كارگاه   
اردیبهشت(-حضوری و مجازی

و  و 8 خرداد(-حضوری   7( تعالي سازماني- سطح 2  كارگاه متخصص   
مجازی

 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح 3 )21 و 22 خرداد(- دوره تربيت 
ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی-حضوری

 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح 1 )1 و 2 مرداد(- مجازی
 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح 2 )22 و 23 مرداد(- مجازی

 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح3 )19 و 20 شهریور(- دوره تربيت 
ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی-حضوری

 كارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح1 )26 و 27 شهریور(- مجازی

و  مهر(-حضوری   10 و   9(  2 سازماني-سطح  تعالي  متخصص  كارگاه   
مجازی

 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 )5 و 6 آذر(- مجازی
 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 2 )19 و 20 آذر(- مجازی

ب ( دوره های آموزشی برگزار شده در محل سازمان مشتری 
در سال 1399:

 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 2 ویژه شركت مهندسی معيار 
صنعت )ممسكو( )11 و 13 خرداد( - حضوری

 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 ویژه شركت فوالد اميركبير 
كاشان )17 و 18 و 19 شهریور( - حضوری

 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 ویژه شركت رایتل )1 و 15 و 
22 و 29 آبان( - مجازی

معدنی  صنایع  شركت  ویژه  سطح1  سازماني-  تعالي  متخصص  كارگاه   
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فوالد سنگان خراسان )21 و 27 دی(- مجازی
 كارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 ویژه گروه  ملی صنعتی فوالد 

ایران ) برنامه ریزی شده(
ج ( دوره های آموزشی مجازی آشنايی با مدل تعالی سازمانی 

در سال 1399:
 دوره  آموزشی مجازی آشنایی با مدل تعالی سازمانی )14 و 15 اردیبهشت(
د ( دوره های آموزشی آشنايی با مدل EFQM2020  در سال 1399:

 EFQM2020 دوره آموزشی حضوری و مجازی )همزمان( آشنایی با مدل 
)16 اردیبهشت(

 دوره  آموزشی مجازی آشنایی با مدل EFQM2020 )18 خرداد(
 دوره آموزشی مجازی آشنایی با مدل EFQM2020 )19 آبان(

تعالی  مدل  با  مرتبط  مجازی  آموزشی  دوره های  ساير   ) ه 
سازمانی در سال 1399:

 كارگاه آموزشی مجازی تعالی و مسئوليت اجتماعی )29 مهر(

2( همایش های فصلی در سال 1399

برگزاری همایش  فصلی و تبادل تجربيات تعالی نيز در سال جاری به شرح 
زیر ادامه دارد:

 60 امين همایش فصلي با موضوع  " بررسی مدل EFQM2020 و ارائه 

پيشنهادهایی برای الگوی تعالی سازمانی 1400 ایران"

3( نشست های هم انديشی در سال 1399

برگزاری جلسات هم اندیشی نيز در سال جاری به شرح زیر انجام شده است:
 اولين نشست هم اندیشی با موضوع " تعالی در ارزیابی”

 دومين نشست هم اندیشی با موضوع "گسترش و تعميق نظام تعالی در 
شركت مكو"

 سومين نشست هم اندیشی با موضوع “مدیریت ریسك"
 چهارمين نشست هم اندیشی با موضوع "رهبران، اهرم تعالی سازمانی"

 پنجمين نشست هم اندیشی با موضوع "عملياتی كردن مسئوليت اجتماعی 
شركتی و خلق ارزش پایدار در مدل تعالی سازمانی"

 ششمين نشست هم اندیشی با موضوع "تعالی و مدیریت منابع انسانی"
 هفتمين نشست هم اندیشی با موضوع "اهميت ارتباط مناسب با مشتریان 

در مدل تعالی سازمانی"
و  دانش  مدیریت  و  "تعالی  موضوع  با  هم اندیشی  نشست  هشتمين   

تكنولوژی"
 نهمين نشست هم اندیشی با موضوع "ارتباط چرخه بهره وری و تعالی 

سازمانی"
 دهمين نشست هم اندیشی با موضوع "تعالی و مدیریت استراتژیك"

نمودار روند برنامه های آموزشی مرکز تعالی سازمانی از سال 1394 الی 1399
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همایش های فصلی

دانش  ارتقای  و  به روزآوری  سازمانی  تعالی  ملّی  جايزه  رسالت های  از 
ارزيابان و مديران تعالی سازمان هاست. برنامه همايش های فصلی به همین 

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 دستیابی به تعالی به کار گرفته اند.
به روز آوری دانش و اطالعات ارزيابان و مديران تعالی، توسعه فرهنگ 
انتقال تجربه بین صاحب نظران و متخصصان حوز تعالی سازمانی، تشويق 
استقرار و ارائه تجربه های موفق در سازمان های متبوع از مهم ترين اهداف 
همايش های فصلی است که در سال 99، يك همايش فصلي به صورت 

مجازي برگزار شد. 
در ادامه خالصه اي از گزارش مرتبط را  مي خوانید. عالقه مندان مي توانند 

گزارش کامل اين همايش را از مرکز تعالي سازماني تهیه نمايند.  

میعادگاه انتقال تجربه 
و ارتقای دانش ارزیابان 

و مدیران تعالی
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گزارش شصتمین همایش فصلی مرکز تعالی

سازمان مدیریت صنعتی

با   ،1399 ارديبهشت   2 تاريخ  در  سازمانی  تعالی  مرکز  فصلی  همايش  شصتمین 
تعالی  الگوی  برای  پیشنهادهايی  ارائه  و   EFQM 2020 تعالی  مدل  "بررسی  موضوع 
نجمی  منوچهر  دکتر  آقای  مديريت  با  و  میزگرد  صورت  به  ايران"،  در   1400 سازمانی 
جايزه  علمی  کمیته  عضو  و  شريف  صنعتی  داشگاه  مديريت  و  اقتصاد  دانشکده  دانشیار 
داوری  و  علمی  کمیته های  عضو  همايونفر  مسعود  دکتر  آقايان  حضور  با  بخش  چهار  در 
آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  هرات  تقی زاده  علی  دکتر  سازمانی،  تعالی  ملی  جايزه 
اسالمی و عضو کمیته علمی جايزه ملی تعالی سازمانی و مهندس مجید باقری رئیس دفتر 

برنامه ريزی استراتژيك شرکت فوالد مبارکه اصفهان برگزار گرديد.

70

این ميزگرد با سخن دکتر نجمی آغاز شد. ایشان بيان 
داشتند پس از معرفی مدل EFQM در سال 1991، بازنگری هایی 
در ارتباط با مولفه های مختلف این مدل طی سال های مختلف 
صورت گرفت كه مهمترین آنها در سال های 1999، 2003، 
2010 و 2013 بودند كه البته ساختار و فلسفه حاكم بر مدل 
دچار تغيير بنيادین نشدند. اما بنياد مدیریت كيفيت اروپا برای 
ویرایش جدید خود در سال 2020 به این جمع بندی رسيد كه 
باید شخصيت مدل را از یك مدل صرفاً عارضه یابی و پيشران 
جایزه به ابزاری توانمند برای مدیریت توامان عمليات روزمره ی 
آینده  منظور خلق  به  تحوالت  و  تغييرات  راهبری  و  سازمان 
پایدار تبدیل كند. ایشان افزودند طی سال های اخير، تغييرات 
زیادی در محيط و مدل های كسب و كار رخ داده است كه 
الزم بود مدل جدید به آنها توجه نموده و به مدیران سازمان ها 
با این تغييرات كمك كند. از جمله مفاهيمی كه  در مواجهه 
مدل جدید توجه خاصی به آنها كرده است مي توان از فلسفه 
وجودی، فرهنگ سازمانی، اكوسيستم، تغيير و تحول، حاكميت 
سازمانی، تعامل تنگاتنگ با ذی نفعان، اقتصاد دورانی، تفكر و 

نوآوری های ساختارشكنانه و دگراندیشانه، ابرروندها، علم داده 
و هم آفرینی نام برد.

دکتر تقی زاده هرات سخنان خود را با بيان آنكه در 
مدل جدید واژه Excellence حذف شده و عبارت "سازمان های 
برجسته" اضافه شده است آغازكرد. ایشان در ادامه بيان داشت 
"داشتن  بودن مشتریان"،  "مقدم  قبلی سه اصل  در مدل های 
نگاه بلندمدت به ذی نفعان" و "وجود رابطه علی و معلولی در 
نيز همين گونه  و در مدل 2020  بوده  مدل" هميشه مدنظر 
است. مدل دو بخشی توانمندساز و نتایج به مدل سه بخشی 
 )Results( و نتایج )Execution( اجرا ،)Direction( جهت گيری
تبدیل شده است و مفاهيم بنيادین، دیگر وجود ندارد. در این 
مدل به بيان 17 هدف توسعه پایدار و 10 اصل پيمان جهانی 
سازمان ملل در نكات راهنما به صراحت اشاره شده است و 

اهداف توسعه پایدار در تمامی مدل ریشه دوانده است.
وی افزود اهميت بيشتر در خصوص موضوعات اكوسيستم 
برجسته  سازمان های  است.  بوده  مدل  این  تغييرات  دیگر  از 
كار  و  و كسب  نمی كنند  زندگی  در خالء  كه  شده اند  متوجه 
آنها در محيطی با سازمان های شناخته شده و ناشناخته قرار 
دارد كه می توانند بر موفقيت سازمان تأثيرگذار باشند. بنابراین 
را  اكوسيستم خود  برجسته آن است كه  وظيفه یك سازمان 
درك كند و با آن تعامل فعاالنه داشته باشد. این موضوع را 
می توان در "ایجاد فرهنگ رابطه برد-برد سازمان با اكوسيستم 
خود" خالصه كرد. در مدل جدید، مفهوم اقتصاد چرخشی یا 
Circular Economy با چرخه تأمين، توليد، مصرف و بازیافت 

برای تأمين مجدد مطرح شده است. هر موضوعی كه در نكات 
راهنمای دو بخش اول جهت گيری و اجرا ذكر شده، نتایج آن 

در بخش نتایج از ذی نفعان استعالم می شود.
"ارزش پيشنهادی جذاب برای مشتری" در مدل قبلی به 
دكتر  و  است  یافته  تغيير  جدید  مدل  در  پایدار"  ارزش  "خلق 

بخش جهت گیری شامل 
معیارهای 1 و 2 هر کدام 
100 امتیاز، بخش اجرا 
شامل معیارهای 3و 4و 
5 به ترتیب با امتیازهای 
100، 200 و 100، بخش 
نتایج شامل معیارهای 6 
و 7 هر کدام 200 امتیاز. 
همچنین تقسیم امتیاز بین 
زیرمعیارها یکسان است.
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مدل دو بخشی 
توانمندساز و 

نتایج به مدل سه 
بخشی جهت گیری 

)Direction(، اجرا 
)Execution( و نتایج 
)Results( تبدیل شده 
است و مفاهیم بنیادین، 

دیگر وجود ندارد. 

تقی زاده هرات از خلق ارزش پایدار و وجود استراتژی متمركز 
بر خلق ارزش به عنوان قلب تپنده مدل بنياد اروپایی یاد كرد. 
به عبارت دیگر، سازمان نه تنها باید بتواند كاالی با كيفيت و 
قيمت مناسب و راهكار جامع برای مشتریان ارائه دهد، بلكه 

باید جامعه و محيط زیست را نيز مدنظر قرار دهد. 
"پيشبرد همزمان عملكرد و تحول"  بيان داشتند  ایشان 
نيز در مدل جدید مورد تاكيد واقع شده است. سازمان باید به 
همان اندازه كه به عملكرد جاری خود، تحقق تعهدات و بهبود 
عملكرد می اندیشد، به آینده و تحوالت سازمان نيز توجه كند.

در خاتمه بخش اول دكتر تقی زاده هرات عنوان كرد كه 
"Engagement" كه  واژه  از  برای كليه ذی نفعان  مدل جدید، 
ایشان آن را "دلسبتگی" ترجمه نموده اند و از مفهوم رضایت 
بسيار فراتر است، استفاده كرده و با دسته بندی ذی نفعان به پنج 
گروه مشتریان، سهامداران و حاكميت، شركاء و تأمين كنندگان، 
نتایج  قسمت  در  را  آنها  دلبستگی  نتایج  جامعه،  و  كاركنان 
ارزیابی می كند و مدل جدید، تعيين وزن اهميت هر یك از 

ذی نفعان را بر عهده ارزیابان گذاشته است.
به  همايونفر  مسعود  دکتر  ميزگرد،  دوم  بخش  در 
بيان اهم تغييرات ایجاد شده در مدل مدیریت كيفيت مالكوم 
بالدریج در سال های اخير پرداختند. مدل بالدریج در 6 حوزه 
توليد، خدمات، سالمت، آموزش، كسب و كارهای كوچك و 
غيرانتفاعی فعاليت می كند. به دليل همه گيری كرونا، دوره های 
آموزشی این جایزه به صورت مجازی برگزار می شود و همایش 
سال  از  عمدتاً  مدل  این  تغييرات  است.  افتاده  تعویق  به  آن 
2015 شروع شده و هر دو سال یك بار تغييرات جزئی در آن 
ایجاد شده است. عمده موضوعات مطرح در سال های 2015 
 Climate و Change Management، Big Data و 2016 شامل
و   2017 سال های  در  موضوعات  اهم  است.  بوده   Change
 Risk Management و   Cyber Securityموضوعات  2018
بوده و در نهایت در سال های 2019 و 2020 چهار موضوع 
مد نظر قرار گرفته كه عبارتند از اكوسيستم، گرافيك مدل، 
سه گانه رهبری )شامل رهبری، استراتژی و مشتری( و سه گانه 
بازنگری  نتایج(. در آخرین  نتایج )شامل كاركنان، عمليات و 
اثربخش كردن سيستم ها  از سازمان تعریف مكانيزمی برای 

خواسته شده است. دكتر همایونفر با ذكر آنكه سه سند فعال 
بالدریج در بخش های سالمت، آموزش و كسب و كار  مدل 
به همراه سندهای خودارزیابی از سایت بالدریج قابل دانلود و 

بهره برداری هستند سخنان خود را پایان دادند. 
تغييرات  مرور  به  باقری  مهندس  پایانی،  قسمت  در 
مدل در بخش رادار پرداختند.  ایشان بيان داشتند كه اولين 
تغيير در مدل رادار، آن است كه در قسمت رویكرد، فرایند پایه 
بودن حذف شده و تشریح مناسب رویكرد جای آن را گرفته 
است. در قسمت جاری سازی، ساخت یافتگی جای خود را به 
انعطاف پذیری داده است. اندازه گيری، در مدل قبلی به "ارزیابی 
و درك" و "یادگيری و خالقيت و بهبود و نوآوری" به "یادگيری 
و بهبود" تغيير یافته است و بر درك بازخورد اثربخشی و كارایی 

رویكرد و به اشتراك گذاری آنها تاكيد شده است.
"نتایج كليدی" نيز به "نتایح همسو با اهداف و استراتژی ها" 
تغيير نام داده است.  عناصر "درستی و بخش بندی" به "قابل 
استفاده بودن" تغيير كرده است. در نتایج شاخص ها روند سه 
ساله حذف شده و در مدل جدید، این نتایج براساس دوره چرخه 
مدیریت استراتژیك بررسی می شود. در عنصر مقایسه، سازمان 
باید در مسير استراتژی، جایگاه خود را با دیگر سازمان ها مقایسه 
كند. در مدل جدید از منظر عنصر اطمينان، خواسته شده كه 
سازمان ها با درك روابط علی و معلولی دو قسمت اول مدل 
)جهت گيری و اجرا( با قسمت سوم آن )نتایج(، محرك هایی 
كه آینده برجسته سازمان را تضمين می كنند، شناسایی نمایند.

امتيازها در مدل جدید به شرح زیر هستند:
كدام  هر   2 و   1 معيارهای  شامل  جهت گيری  بخش 
100 امتياز، بخش اجرا شامل معيارهای 3و 4و 5 به ترتيب با 
امتيازهای 100، 200 و 100، بخش نتایج شامل معيارهای 6 
و 7 هر كدام 200 امتياز. همچنين تقسيم امتياز بين زیرمعيارها 

یكسان است.
مطمئنا هر مدل تعالی باید به گونه ای باشد كه سازمان ها 
محيطی  تحوالت  با  بتوانند  تا  كند  حمایت  و  پشتيبانی  را 
توسط  مفاهيم  از  مشترك  درك  همچنين  كنند.  رویارویی 
است. عدم  برخوردار  بسزایی  اهميت  از  و سازمان ها  ارزیابان 
درك یكسان بين طراحان مدل، ارزیابان و سازمان ها منجر به 
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كاهش اثربخشی مدل می شود. در مدل قبلی هر دو قسمت 
امتياز داشت در حالی كه در مدل  نتایج 500  و  توانمندساز 
جدید به 600 )جهت گيری و اجرا( و 400 ) نتایج( تغيير یافته 
دنبال  به  سازمانی  هر  كه  است  آن  امر  این  اصلی  علت  و 
كسب نتایج مطلوب است و برای دستيابی به نتایج مطلوب 

می بایست بر مدل توانمندساز تمركز كرد.
مهندس باقری، سخنان خود را با ذكر این نكته كه در 
اظهارنامه نویسی باید آموزش های بيشتری به سازمان ها ارایه 

شود و این حوزه تقویت گردد پایان دادند.
دکتر نجمی در ادامه، سه ورودی برای بازنگری الگوی 
فعلی جایزه ملی تعالی سازمانی و تدوین الگوی تعالی 1400 را 
تغييرات مدل EFQM2020، الگوبرداری از سایر سازمان ها و 
دریافت نظرذی نفعان عنوان كرد و سپس دكتر تقی زاده هرات 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای شناسایی و جمع آوری 
از قبيل انجام تحقيقات كيفی و اكتشافی  نظرات ذی نفعان 
و انجام مصاحبه ارایه نمود و اضافه كرد تحقيقات كيفی و 
اكتشافی با تشكيل كارگروهی در كميته علمی كه اعضای 
اسماعيل پور،  اسماعيلی رخ،  آقایان همایونفر،  از  آن عبارتند 
روحانی ملك، اشرف تيموری، خوش الحالن، اخوان، نجمی و 

تقی زاده هرات در حال انجام است.
در ادامه دكتر همایونفر مروری بر تدوین/ بازنگری مدل 

در سال های قبل داشتند.
ایشان بيان داشتند در سال 1381 به علت جدید بودن 
مدل تعالی سازمانی خصوصا در ایران، ارزیابی و بازبينی بر 
روی مدل، كار بسيار دشواری بود. پس از گذشت حدود 6 یا 
7 سال، اولين مدل های ویژه ایران تدوین شد. در سال 89، 
مدل تعالی سازمانی به 3 بخش تقسيم شد: راهبردها، رهبری 
و استراتژی ها. همچنين تعداد معيارها افزایش یافت و به 12 
معيار رسيد. ایشان ادامه دادند در ویرایش سال 89 عالوه بر 
به عنوان  ارزش ها  نام  با  بنيادین، بخشی  معيارها و مفاهيم 
زیرساخت اصلی اضافه شد كه 12 ارزش از آن استخراج شد. 
وی تاكيد كرد كه این 12 ارزش بر مبنای ارزش های جامعه 

ما شكل گرفت و بعدها در كالس های مربوطه تدریس شد.

ایشان افزودند در سال 90 براساس تقاضای بخش های 
نيز  سالمت  بخش  برای  اختصاصی مناسب  مدل  مختلف، 
تالش  حوزه  این  در  هرات  زاده  تقی  دكتر  كه  شد  تدوین 
این  مهم  ذی نفع  حوزه سالمت،  افزود  وی  كردند.  بسياری 

ویرایش الگوی تعالی سازمانی بود.
الگوی  ویرایش های  كنار  در  كه  افزودند  ایشان 
تعالی سازمانی،  ملی  در جایزه  استفاده  مورد  تعالی سازمانی 
فعاليت های بسيار خوبی در حوزه هولدینگ ها صورت گرفت و 

مدل های مناسب با شرایط اقتصادی آنها استخراج شد.
وی تاكيد كرد انباشتی از دانش و تجربه در این خصوص 
در ایران وجود داردكه با تكيه بر آن می توان ویرایش 2020 

را تدوین كرد.
دكتر همایونفر بيان داشتند كه برای تدوین مدل 2020 
می بایست به نظر ذی نفعان توجه كرد. همچنين به این مهم 
توجه شود كه نگارش آن باید ساده و قابل فهم باشد تا قابليت 

اجرا و ارزیابی داشته و منجر به تصميم گيری بهتر شود.
مناسب  بایستی  شده  ویرایش  مدل  كرد  تاكيد  وی 
حوزه های مختلف از جمله نظام بانكداری نيز باشد. همچنين 
زیر  تعداد  و  مدل  ساختار  بنيادین  تحوالت  روی  بر  تمركز 

معيارها و وزن ضرایب، اهميت بسزایی دارد.
در  مختلف  مدل های  بررسی   اینكه  به  اشاره  با  ایشان 
حال انجام است افزود با توجه به پاندمی ویروس كرونا در 
سال جاری، تدوین مدل به صورت مجازی انجام خواهد شد 
و پس از آن، مدل پایلوت اجرا شده و تغييرات نهایی اعمال 

خواهد گردید.
ایشان اعالم داشتند طبق برنامه، در هجدهمين همایش 
رونمایی  مدل 1400  از  اسفند 1399،   5 در  سازمانی  تعالی 
آموزشی  برنامه های  آینده،  سال  در  آن  از  پس  و  می شود 
تدوین  مبنای   1400 مدل  درنهایت،  و  شده  اجرا  مربوطه 
اظهارنامه و ارزیابی دوره نوزدهم جایزه ملی تعالی سازمانی 

قرار خواهد گرفت.
از  شركت كنندگان  پاسخ  و  پرسش  پایانی،  بخش  در 

اعضای ميزگرد صورت پذیرفت.

 در مدل قبلی هر دو 
قسمت توانمندساز 
و نتایج 500 امتیاز 
داشت در حالی که 
در مدل جدید به 600 
)جهت گیری و اجرا( و 
400 ) نتایج( تغییر یافته 
است.
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گزارش نشست های هم اندیشی 
و  کرونا  ويروس  پاندمی  به  توجه  با  گذشت  که  سالی  در 
و  خاص  شرايط  شاهد  بهداشتی،  پروتکل های  رعايت  لزوم 
و  فرايندی  تغییرات  که  بوديم  زيادی  عملیاتی  محدوديت های 
اجرايی را اجتناب ناپذير می نمود. از آنجائی که يادگیری و استفاده 
از تجربیات مختلف الزمه بکارگیری هر مدل و موضوعی است و 
اين کار هیچ گاه نبايستی متوقف شود و بعالوه با در نظر گرفتن 
اينکه يکی از رسالت های مهم مرکز تعالی سازمانی، گسترش و 
توسعه دانش تعالی و به روزآوری و ارتقای دانش علمی و اجرايي 
مخاطبین است، لذا اين مرکز با توجه به شرايط سال جاري، همايش های 
فصلی، هم انديشی ها و بیان تجربیات را در قالب پخش زنده در اينستاگرام 

برنامه ريزی و اجرا نمود.
مدل تعالی سازمانی يك مدل يکپارچه و منسجم است که در درون خود 
و  يکپارچه   نحو  به  را  دانش های مختلف  و  مفاهیم  از  مجموعه گسترده ای 
اثربخش کنار يکديگر و در جايگاه مناسب قرار داده است. نکته مهم در 
اين مدل اين است که برای بکارگیری آن می بايست به جزئیات و نکات ريز 
آن مسلط بود. برای دستیابی به اين تسلط و در راستای اهداف ذکر شده، 
پخش های زنده اينستاگرامی بر مبنای حوزه های مختلف درون آن برنامه ريزی 
و اجرا گرديد. بدين صورت که در هر ارائه، ابتدا متخصص با تجربه هر حوزه 
در خصوص آن حوزه، اطالعات پايه ای الزم را بیان کرده و سپس ارتباط آن 
حوزه با مدل تعالی و نحوه استفاده و بکارگیری را در ارتباط با اجزاء مرتبط در 
مدل مورد بحث قرار می دهد. اين کار همراه با ذکر مثال های عملی و کاربردی 
و نکات راهنما مطرح می  شود و در طی اين فرايند، سواالت مخاطبین نیز مورد 

تجزيه و تحلیل و پاسخگويی قرار می گیرد.
در سال 1399 تعداد 10 ارائه به صورت پخش زنده با در نظر گرفتن موارد 

فوق اجرا شد که در ادامه، گزارشي از هر مورد مشاهده می گردد.
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مهنــدس داوود ادايــی، ارزیــاب ارشــد و مدیــر 
ســازماندهی گــروه ســایپا، بــا بيــان اینكــه دولــت، 
ــت  ــی اس ــث ارزیاب ــع در بح ــن ذی نف ــن و اولي مهمتری
ــان داشــت دولت هــا  ــاز كــرد. وی بي ســخن خــود را آغ
بــه منظــور ایجــاد توســعه در زمينه هــای مختلــف تــالش 
می كننــد فضــای رقابتــی مناســبی ایجــاد كننــد. ایشــان 
ــه اینكــه فضــای رقابتــی موجــب پيشــرفت  ــا اشــاره ب ب
و توســعه می شــود توضيــح داد چنانچــه ایــن رقابــت در 
هــر یــك از حوزه هــای سياســی و اقتصــادی و ورزشــی 
و... ایجــاد شــود، توســعه در همــان حــوزه محقــق 
ــازماني  ــی س ــی تعال ــزه مل ــزود جای ــد شــد. وی اف خواه
یكــی از ابزارهایــی اســت كــه بــه منظــور ارتقــاء جایــگاه  
ــی  ــه تعال ــب و كار در عرص ــای كس ــركت ها و واحده ش

ســازمانی ایجــاد شــده اســت.
ــرای تيم هــای  ــن هــدف ب ــد تبيي ایشــان در ادامــه گفتن
ارزیابــی ضــروری اســت زیــرا اطــالع از فلســفه وجــودی 

ــه  ــد و دغدغ ــن ایجــاد تعه ــز و همچني ــا، جوای ارزیابی ه
مشــترك از اهميــت بســزایی برخــوردار بــوده و موجبــات 
ــی را  ــم ارزیاب ــای تي ــر فعاليت ه ــه بهت ــرفت هرچ پيش
ــر  ــه ب ــی ك ــرد تيم های ــد ك ــد. وی تاكي ــم می كن فراه
ــعه  ــه توس ــك ب ــب كم ــان موج ــد فعاليتش ــن باورن ای
ــن را  ــی ارزش آفری ــد ارزیاب ــود و می توانن ــور می ش كش

انجــام دهنــد.
ــی،  ــان ارزیاب ــن ذی نفع ــزود دومي ــی اف ــدس ادای مهن
ــازمان ها  ــر، س ــال های اخي ــتند. در س ــازمان ها هس س
ــه  ــد ك ــار دارن ــزرگ انتظ ــازمان های ب ــا س و خصوص
هــر روز بهتــر از دیــروز عمــل كننــد و بهتــر از 
دیــروز ارزیابــی شــده و فضــای بيشــتری جهــت 
ــث ارزش  ــر بح ــه دیگ ــند. نكت ــته باش ــری داش یادگي
آفرینــی بــرای مخاطــب اســت؛ گاهــی اوقــات تجربــه 
خــوب ارزیابــی و فضــای مناســب یادگيــری كــه 
مابيــن دو طــرف ایجــاد می شــود باعــث افزایــش 

تعالی در ارزیابی سازمان 
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مرکز تعالی سازمانی

 تبیین هدف برای 
تیم های ارزیابی 
ضروری است زیرا 
اطالع از فلسفه وجودی 
ارزیابی ها، جوایز و 
همچنین ایجاد تعهد و 
دغدغه مشترک از اهمیت 
بسزایی برخوردار بوده

با  ارزيابی عملکرد سازمان ها هستند.  برای  مناسبی  الگوهاي  تعالی،  مدل های 
بکارگیری اين مدل ها، سازمان می تواند عملکرد خود را با ساير رقبا در سطح ملی و 
بین المللی مقايسه کند. اين مدل ها نشان می دهند که برتری سازمان يك برداشت 
نظری نیست؛ بلکه به دست آوردن نتايج عملی است که مبتنی بر شواهد بوده و 
قابل سنجش است. در اين راستا اولین نشست هم انديشی مرکز تعالی سازمانی با 
موضوع "تعالی در ارزيابی" به صورت اليو در اينستاگرام مرکز تعالی سازمانی در 

تاريخ 24 ارديبهشت 99 برگزار شد.
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ــده  ــازمان ش ــی س ــير تعال ــرفت در مس ــرعت پيش س
ــد.  ــل می كن ــده عم ــتاب دهن ــك ش ــوان ی ــه عن و ب
بــا  ســازمان ها  داخــل  در  همــواره  بحــث  ایــن 
ــی  ــم ارزیاب ــن تي ــت وليك ــراه اس ــی هم مقاومت های
ــا  ــاوم ی ــراد مق ــن اف ــری ذه ــه انعطاف پذی ــد ب می توان
مخالــف كمــك كنــد و حتــي طــوري رفتــار كنــد كــه 
ــه  ــد و در نتيج ــوع بپردازن ــت از موض ــه حمای ــا ب آنه

ــد. ــل نماین ــی تبدی ــه حام ــع را ب مان
مهنــدس ادایــی بــا بيــان اینكــه ســومين ذی نفــع 
ــود،  ــی ش ــش ارزش آفرین ــت برای ــه می بایس ــدی ك كلي
ــه  ــری از جمل ــرد یادگي ــد ك ــتند. وی تاكي ــان هس ارزیاب
ــت.  ــان اس ــرای ارزیاب ــه ب ــاي حاصل ــن ارزش ه مهتری
ــی  ــزه مل ــد جای ــور در فراین ــا حض ــاب ب ــه ارزی چنانچ
تعالــی ســازماني، ســالی 5 رویكــرد جــاری ســازی شــده 
اثربخــش را یــاد بگيــرد در طــی  17 ســال می توانــد بــه 

ــد. ــرد را بشناس ــی 80 رویك ــور تقریب ط
مهنــدس ادایــی، در پاســخ بــه صحبــت مهنــدس 
شــوری یمينــی راد در خصــوص چگونگــی انجــام 
كاری برجســته، متمایــز و متعالــی توســط ارزیابــان 
ــاب آمادگــی الزم را  داشــته باشــد  ــت چنانچــه ارزی گف
می توانــد در ادامــه مســير بــا ســختی های ایــن كار 
كنــار بيایــد. وی در ادامــه بيــان داشــت ارزیابــان 
تقویــت  را  خــود  رفتــاری  ویژگی هــای  می بایســت 
ــازمانی  ــی س ــدل تعال ــی از م ــت بخش ــد، در حقيق كنن
ــان دیگــر 80  ــه بي ــاب اســت. ب ــار ارزی ــه رفت ــوط ب مرب
درصــد بحــث مــدل تعالــی ســازمانی، دارایی هــای 
نامشــهود را شــامل می شــود، بنابرایــن بــه منظــور 
دســتيابی بــه یــك ارزیابــی موفــق، ایــن موضــوع بســيار 

ــت. ــت اس ــز اهمي حائ
ــت.  ــی اس ــول ارزیاب ــه اص ــه ب ــوع، توج ــومين موض س
ــدار  ــی پای ــی و تعال ــب تعال ــه موج ــوردی ك ــع م در واق
ــري اصــول ســرآمدی اســت. اصــول،  می شــود، بكارگي
ــان  ــاركت كاركن ــان، مش ــه كاركن ــر ب ــدن فك بازگردان
ــا  ــوده و صرف ــاركتی ب ــای مش ــاد فض ــه ایج ــد ب و تعه
رعایــت مــدل ســرآمدی بــدون توجــه بــه اصــول 
پایــه اي آن، كارآمــد نخواهــد بــود. ایشــان بيــان داشــتند 
ــد در  ــد بدانن ــان بای ــه ارزیاب ــن اســت ك ــه دیگــر ای نكت
كــدام عصــر و دوره زمانــي و بــا چــه شــرایط محيطــي، 
ــال در  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی دهن ــام م ــی را انج ارزیاب
ــرای هــر ســازمانی چالش هــای  ســال جــاری (2020) ب
ــر  ــا در نظ ــت ب ــان می بایس ــود دارد، ارزیاب ــژه ای وج وی
ــل  ــاط قاب ــوت و نق ــاط ق ــا، از نق ــن چالش ه ــتن ای داش

ــد  ــود ســازمان آگاه شــوند كــه ایــن آگاهــی می توان بهب
بــا ارائــه بازخــورد مناســب، بــه ســازمان در برابــر 
تغييــرات محيطــی كمــك كنــد. وی افــزود نكتــه دیگــر 
ــایر  ــا س ــازماني ب ــی س ــی تعال ــاوت ارزیاب ــی از تف آگاه
مميزی هــا از لحــاظ ســبك ارزیابــی و آگاهــی از طبقــه 

ــت.  ــی اس ــدف ارزیاب و ه
مهنــدس ادایــی در پاســخ بــه ســوال مهنــدس شــوری 
یمينــی راد در خصــوص نقــش ارزیابــان ارشــد در 
ــدا  ــد در ابت ــان ارش ــرد ارزیاب ــد ك ــي، تاكي ــي ارزیاب تعال
می بایســت اعتمــاد ســازی نمــوده و پــس از آن انــرژی، 
ــد. در  ــال دهن ــی انتق ــم ارزیاب ــه تي ــزه و روح را ب انگي
ــبرد  ــروی پيش ــن ني ــد مهمتری ــان ارش ــت ارزیاب حقيق

ــتند.  ــی هس ــم ارزیاب ــه تي برنام
ایشــان در خصــوص ارزش افزایــی بيشــتر فراینــد 
ــد  ــه بای ــی ك ــی از موضوعات ــح داد یك ــی توضي ارزیاب
مــورد توجــه قــرار گيــرد بحــث نــگاه فراینــدی یــا نــگاه 
ارزش افزایــی بــرای مشــتری و همچنيــن نــگاه افقــی در 
ــگاه فراینــدی باعــث ارتقــاء دســتاورد  ارزیابــی اســت. ن

ــود. ــا می ش ــایر ارزیابی ه ــی از س ــم ارزیاب تي
وی افــزود بحــث چشــم انداز ارزیابــی بســيار بــا اهميــت 
ــا نــگاه بــه  اســت، ارزیابــان می بایســت موضوعــات را ب
ــاز كــرده و تناســب  چشــم اندازها و اهــداف ســازمان آغ

آن را بــا رویكــرد ســازمان مــورد توجــه قــرار دهنــد.
ادایــی در پایــان افــزود، بحثــی كــه در  مهنــدس 
ــده،  ــزوده ش ــی اف ــث ارزیاب ــه بح ــر ب ــال های اخي س
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی اســت. ب ــم ارزیاب ــز تي ــاط تمرك نق
چنانچــه تيــم ارزیابــی بتوانــد قبــل از ورود بــه ســازمان، 
ــای  ــایی فراینده ــس شناس ــه ماتری ــبيه ب ــی ش ماتریس
كليــدی، ترســيم كنــد می توانــد بــه نقــاط تمركــز 

ــد.  ــدا كن ــت پي دس

 ارزیابان ارشد در ابتدا 
می بایست اعتمادسازی 

نموده و پس از آن 
انرژی، انگیزه و روح 

را به تیم ارزیابی انتقال 
دهند. در حقیقت 

ارزیابان ارشد مهمترین 
نیروی پیشبرد برنامه تیم 

ارزیابی هستند. 
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مدیر  و  ارشد  ارزیاب  دهبان،  بهنام  دکتر  حضور   
برنامه ریزی راهبردی، سيستم و كيفيت و مدیر تعالی شركت 
مكو  در ابتدا توضيحاتی درخصوص شركت مپنا و شركت 
از شركت های مختلفی تشكيل  مپنا  ارایه كرد. گروه  مكو 
ماموریت  و  نيروگاه  شركت  این  اصلی  محصول  و  شده 
شركت مكو ساخت این نيروگاه ها است. وی افزود مزیت 
دانشی  افراد  وجود  و  سازمانی  دانش  مكو  شركت  رقابتی 
می باشد و پياده سازی نظام تعالی در سازمانی با دانش باال در 

این سازمان  انجام می شود.
با دریافت  از سال 1389  فعاليت حوزه تعالی این شركت 
تقدیرنامه 2 ستاره آغاز شد و در حال حاضر دارای تندیس 
سازمانی  تعالی  روی  بر  كار  سال های  اگر  است.  سيمين 
به  را  آن  و  بگيریم  نظر  در  سال   12 را  مكو  شركت  در 
بر  تمركز  اول  دوره  كنيم،  تقسيم  ساله  سه  دوره  چهار 
رویكردهای مدیریتی و بخش توانمندساز مدل تعالی بوده، 
دوره دوم تعميق بخش توانمندساز با نيم نگاهی به نتایج، 
براساس  چهارم  دوره  در  جهانی،  نگاه  با  ارایه  سوم  دوره 
نقشه راه تعالی )از سال 1399 تا سال 1401( تبدیل شدن 

به Role Model بر اساس قابليت های سازمانی است.
اگرچه در بسياری از سازمان ها ساختار كميته ای یا تيم های 
تعالی وجود دارد، وليكن یكی از مواردی كه به تعميق نظام 
تعالی در شركت مكو كمك كرده ساختار كميته ای متفاوت 

آن به شرح زیر است:
باالترین  كه  دارد  وجود  كميته  این شركت سه سطح  در 
اعضای  است.  تعالی  و  راهبردی  كميته  كميته ای،  نهاد 
این كميته مدیران ارشد و افراد كليدی سازمان هستند و 
مدیرعامل، ریاست این كميته را بر عهده دارد. این كميته 
برای تخصيص و  سه زیرمجموعه كميته تحول دارد كه 
مانيتور كردن استراتژی های سازمان و رسيدن به اهداف 
تحول  این كميته های  است.  آن ها تشكيل شده  پایش  و 
كميته  مدیریتی،  سيستم های  تحول  كميته  از  عبارتند 
تحول  كميته  و  محصول  توسعه  و  كار  و  كسب  تحول 

زنجيره ارزش.
و  ارشد  مدیران  با  تحول  كميته های  از  یك  هر  ریاست 
افراد كليدی سازمان است. سطح دوم از مدیران به عنوان 
عضو كميته و در نقش فرد مطلع هستند و فرد مربوطه در 

گسترش و تعمیق نظام تعالی در شرکت مکو
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مرکز تعالی سازمانی

 مزیت رقابتی شرکت 
مکو دانش سازمانی 
و وجود افراد دانشی 
می باشد و پیاده سازی 
نظام تعالی در سازمانی 
با دانش باال در این 
سازمان  انجام می شود.

دومین جلسه هم انديشی مرکز تعالی سازمان مديريت صنعتی پیرامون موضوع 
"گسترش و تعمیق تعالی در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل )مکو(" در تاريخ 

28 ارديبهشت برگزار شد.
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كميته، دیگر نقش مدیریت خود را ندارد.

دكتر دهبان در ادامه بيان كرد در سالی كه در جایزه تعالی 
حضور داریم، تيم های تعالی فعاليت می كنند و در دوره هایی 
كه در جایزه حضور نداریم، همان تيم ها در قالب كميته های 
حل مسائل استراتژیك و برای حل مساله فعاليت می كنند.  
اگر در سازمان، نظام تعالی، سامانه جامع آن باشد می توان 
در آن سازمان به سمت تعميق و غنای تعالی حركت كرد. 
می كنيم  مشاهده  سازمان ها  برخی  در  مثال  عنوان  به 
تعالی  خاص  تعالی  جلسات  و  توليد  خاص  توليد  جلسات 
برگزار می شود. هر چقدر مدیر ارشد نظام تعالی را به عنوان 
نظام جامع خود تلقی نماید تعميق تعالی در سازمان بيشتر 
تندیس،  سطح  در  شركت های  در  می خورد.  رقم  بهتر  و 
هدف ایجاد یكپارچگی بين زیرسيستم ها است. در بسياری 
از سازمان ها نظرسنجی از كاركنان، نظرسنجی از مشتریان 
و نظرسنجی از جامعه وجود دارد وليكن خروجی این نتایج 
به صورت مستقل بررسی می شوند و یكپارچه نيستند. مدل 
تعالی را می بایست با زیرسيستم های مختلف سازمان كه 

بر مبنای تشویق افراد است یكپارچه نمود. 
ایشان در زمينه یكپارچه نمودن این زیرسيستم ها، پروژه 
و  داشتند  بيان  مثال  عنوان  به  را  افقی  یا  ارتقاء حرفه ای 
كه  مكو  شركت  در  دانشی  افراد  وجود  دليل  به  افزودند 
مختلف  دالیل  به  وليكن  هستند  مدیریت  یك  گرید  در 
نمی توان چنين پست سازمانی به آنها اعطا كرد، رویكرد 
تعریف و جاری سازی شده  افقی  یا  ارتقاء حرفه ای  پروژه 
است. بنابر این طرح، افراد دانشی و متخصص تمام مزایای 
یك مدیر را دریافت می كنند وليكن سمت مدیریت ندارند. 
افقی(  ارتقاء  )شاخص  طرح  این  ورودی های  از  یكی 
به  افراد می بایست  تعالی است.  فعاليت های فرد در نظام 
فعاليت و تالش مورد انتظار در تعالی بپردازند تا در شاخص 

ارتقاء، مورد ارزیابی واقع شوند. 
نكته دیگر، تهيه نقشه راه تعالی )Road Map( است. 
در بسياری از سازمان ها، نقشه راه شامل یك برگه است 
كه در این برگه به این موضوع كه در چه سالی به سطح 
تعالی مورد نظر می رسند پرداخته شده است در حالی كه 
نقاط  اقدام،  برنامه،   156 شامل  مكو  تعالی شركت  نقشه 
این  و  بوده  واحدها  و  زیرمعيارها  تفكيك  به  بهبود  قابل 
نكته دیگریست كه شركت مكو متفاوت به آن فكر كرده 

و متفاوت طرح ریزی نموده است.
نموده،  را تسهيل  تعالی در مكو  تعميق  مورد دیگری كه 
پاداش تعالی متناسب با تالش افراد است. اگر فردی در 
با  وی  پاداش  محاسبه  كند، ضریب  فعاليت  زیرمعيار  سه 
است.  متفاوت  كرده  فعاليت  زیرمعيار  یك  در  كه  فردی 
گوناگونی  پارامترهای  از  متاثر  پاداش  این  آن،  بر  عالوه 
كميته های  در  مشاركت  ميزان  و  حضور  ميزان  قبيل  از 
مشاركت  ميزان  شده،  كسب  امتياز  تالش،  ميزان  تعالی، 
امتياز  اظهارنامه،  تدوین  كيفيت  نویسی،  اظهارنامه  در 

خودارزیابی و مواردی از این قبيل است.

روزی كه تعالی سازمانی در شركت مكو آغاز شد، حدود 
یك درصد كاركنان مكو در این موضوع مشاركت داشتند 
وليكن اكنون حدود 25 درصد كاركنان در موضوع تعالی 
تعالی  تيم های  عضو  و  دارند  فعال  مشاركت  سازمانی 
كاركنان  را  درصد   15 تعداد،  این  از  و  هستند  سازمانی 
تربيت  برای  و مهندسی تشكيل می دهند. همچنين  فنی 

ارزیابان، افراد مرتبط از تيم مهندسی انتخاب شدند.
و  مجری  متولی،  نقش  سه  سازمانی،  تعالی  تيم های  در 
عضو تعریف شده است و افراد متولی قابليت تدریس تعالی 
سازمانی را به زیرمجموعه خود دارند. این در حاليست كه 
محدود  را  خود  تعالی،  تيم های  سازمان ها  از  بسياری  در 
به تدوین صورتجلسه و پيگيری كردن می كنند و در این 
سازمان ها هيچگاه تعالی سازمانی آنگونه كه باید و شاید غنا 
نمی یابد. تيم های تعالی سازمانی باید به لحاظ دانشی، قوی 
و فنی باشند و قدرت برنامه ریزی برای تيم را داشته باشند.

مدیریت  سيستم های  در  چه  و  سازمانی  تعالی  در  چه 
در شركت  است.  ارشد  مدیریت  تعهد  اول،  كيفيت، اصل 
مكو مدیرعامل بدون اطالع قبلی به جلسات كميته های 
تعالی سازمانی می آیند و درخصوص موضوعات مطروحه 

در كميته تعالی به بحث و گفتگو می پردازند.
در پایان آقای دكتر دهبان به سازمان هایی كه می خواهند 
كه  كردند  توصيه  گيرند  قرار  سازمانی  تعالی  سطوح  در 
سامانه جامع خود را با مدل تعالی سازمانی در نظر بگيرند 
شوند.  قائل  زیادی  احترام  سازمانی  تعالی  مدل  برای  و 
با ذكر مثال به شرح ذیل برای سازمان هایی كه  ایشان 
تالش  لزوم  به  هستند  سازمانی  تعالی  باالی  سطح  در 
تاكيد  سازمانی  تعالی  نظام  نهادینه سازی  در  بيشتر 
امتياز 520 و  تعالی سازمانی  نمودند. فرض كنيد كه در 
سطح تندیس بلورین دریافت كرده اید. اگر این نمره را از 
20 نمره در نظر بگيریم این امتياز معادل 10,5 است و 
به معنای آن است كه حدود 9 نمره با 20 فاصله داریم. 
انجام  را  تعالی  تعميق  نتوانستيم  نمره   9 اندازه  به  پس 
هنوز  سازمانی  تعالی  قله  به  رسيدن  تا  بنابراین،  بدهيم. 
فاصله زیادی داریم و برای نهادینه سازی آن باید تالش 

بيشتری بعمل آوریم.

اگر در سازمانی
 نظام تعالی، سامانه 

جامع آن باشد می توان 
در آن سازمان به سمت 

تعمیق و غنای تعالی 
حرکت کرد. 
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ــد  ــاور ارش ــزادی، مش ــادی فرح ــید ه ــر س دکت
ــت  ــازمان مدیری ــكار ارشــد س ــت و هم ــعه و مدیری توس
ــازمان  ــعه س ــاوره توس ــات مش ــوزه خدم ــی در ح صنعت
ــازمانی  ــی س ــای تعال ــت مدل ه ــان داش ــران بي و مدی
بيشــتر  بهــره وری  و  مناســب تر  عملكــرد  باعــث 
ــوال  ــن س ــواره ای ــزود هم ــود. وی اف ــازمان ها می ش س
ــی  ــرایط و امكانات ــه ش ــت چ ــه تح ــت ك ــرح اس مط
و همچنيــن چــه افــرادی می تواننــد ایــن تعالــی را 
ــی و  ــورت واقع ــه ص ــرده و ب ــازی ك ــازمان پياده س درس
عملياتــی اجــرا كننــد. ســازمان های بســياری هســتندكه 
تــالش كردنــد فرایندهــا، سيســتم ها و الگوهــای تعالــی 
ــس از  ــل پ ــن در عم ــد وليك ــاده نماین ــازمانی را پي س

آن  می شــود  مشــخص  شــده  انجــام  بررســی های 
چيــزی كــه اتفــاق افتــاده اســت شــاید در عمــق ســازمان 
نفــوذ نكــرده و بــه معنــای واقعــی تعالــی ســازمانی اجــرا 
تعالــی  از مــدل  اســتفاده  بكارگيــري و  نشده اســت. 
ســازمانی دو رویكــرد اصلــی دارد كــه شــامل سيســتم ها، 
فرایندهــا، ابزارهــا و امكاناتــی اســت كــه ســازمان را در 
ــع  ــرد در واق ــن رویك ــرد، ای ــش می ب ــی پي ــير تعال مس
رویكــرد فنــی ســازمان اســت. رویكــرد دیگــر، ســازمان 
را بــه مثابــه یــك سيســتم اجتماعــی مي بينــد و موضــوع 
ــده ای كــه می بایســت دریــك  ــوان پدی ــه عن ــی را ب تعال
ــد كــه  سيســتم اجتماعــی جــاری شــود، بررســی مي كن
ــان  ــت. ایش ــا اس ــتم ها و فراینده ــر از سيس ــزی فرات چي
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با افزايش روزافزون نقش سازمان ها در پیشرفت جوامع و تبديل آنها به نقطه 
اهرمی در ايجاد تحول در حیات کشورها، توجه انديشمندان به سازمان ها و تعالی 
آنها بیشتر شده است. با پیشرفت علم مديريت و اهمیت  يافتن نقش مديران در 
رشد و تعالی سازمانی، ارتقای مديريت سازمان، به معنی ايجاد تحولی در سازمان 
و به تبع آن، در جامعه خواهد بود. به منظور بررسی بیشتر نقش رهبران در تعالی 
با موضوع  تعالی سازمانی  به همت مرکز  سازمانی، چهارمین نشست هم انديشی 

"رهبران، اهرم تعالی سازمانی" در تاريخ 28 تیر 1399 برگزار شد.
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ــن  ــازمان از ای ــران در س ــش رهب ــه نق ــد ك ــد كردن تاكي
ــود.  ــی می ش ــه بررس زاوی

ــا  ــری رویكرده ــوص بكارگي ــزادی در خص ــر فرح دكت
توســط مدیــران و رهبــران ســازمان در مســير تحــول و 
ــه  تعالــی ســازمان گفــت مــا می توانيــم نگاهــی فنــی ب
توســعه و تعالــی ســازمان داشــته باشــيم كــه طبــق ایــن 
ــه  ــی در نظــر گرفت ــك سيســتم فن ــازمان ی ــدگاه، س دی
ــز در  ــگاه شــاید گســترش بيشــتری ني ــن ن مي شــود. ای
ــه  ــی ك ــزود یكــی از دالیل كشــور داشــته باشــد. وی اف
ــازمان و  ــه س ــا ب ــازمان هاي م ــياري از س ــرد بس رویك
ــه  ــت ك ــن اس ــت ای ــی اس ــرد مهندس ــت، رویك مدیری
در ایــن رویكــرد مــا تــالش می كنيــم بــا طراحــی 
مجموعــه فرایندهــا اطمينــان حاصــل كنيــم آنچــه 
ــق آن موضوعــی  ــد مطاب ــاق می افت كــه در ســازمان اتف
اســت كــه مــا پيــش بينــی و طراحــی كرده ایــم و انتظــار 
داریــم در ســازمان جــاری شــود. بــه ایــن ترتيــب انتظــار 
ــا  ــل آنه ــا طراحــی فرایندهــای خــوب و تبدی ــی رود ب م
ــازمان  ــن، س ــد و قواني ــتاندارها، قواع ــتندات، اس ــه مس ب
ــه  ــازمان ب ــه س ــردارد. در نتيج ــی گام ب ــير تعال در مس
سيســتمی مبــدل می شــود كــه كامــل در دســت قــدرت 
ــورت  ــه ص ــت و ب ــی اس ــل طراح ــوده و قاب ــران ب مدی
را  رفتــار ســازمان  پيش بينــی شــده و طراحی پذیــر 
ــی  ــش فن ــر خوان ــب اگ ــن ترتي ــه ای ــد. ب ــر می ده تغيي
ــد  ــا می توانن ــدام از آن مدل ه ــد هرك ــته باش ــود داش وج
ــه  ــل ب ــا تبدی ــپس رویكرده ــرد و س ــه رویك ــل ب تبدی
ــازمان  ــا در س ــن و فراینده ــد، قواني ــا، قواع SOP1 ه

ــدس  ــك مهن ــد ی ــران مانن ــب مدی ــن ترتي ــه ای شــود. ب
ــه پياده ســازی  ــد و ب ــا را طراحــی می كنن ــن رویكرده ای
ــرد  ــم رویك ــا می تواني ــزود م ــد. وی اف ــت دارن ــا دق آنه
دیگــری بــه ســازمان داشــته باشــيم كــه رویكــرد 
ــه جــای اینكــه  ــا كــه ب ــن معن ــه ای اجتماعــی اســت. ب
ســازمان را بــه عنــوان مجموعــه ای از قواعــد و فرایندهــا 
ــم  ــر بگيری ــان ها در نظ ــی از انس ــم، آن را اجتماع ببيني
ــكار  ــخص و آش ــداف مش ــری اه ــور پيگي ــه منظ ــه ب ك
ــار  ــمی كن ــر رس ــخص و غي ــداف نامش ــری اه و یكس
ــران  ــن رویكــرد، نقــش رهب ــد. در ای ــرار گرفته ان هــم ق
پررنگ تــر و جدی تــر خواهــد بــود . اگــر ســازمان 
ــا  ــا ب ــم، صرف ــرض كني ــی ف ــتم اجتماع ــك سيس را ی
طراحــی فرایندهــا نمی توانيــم تغييــری در طبيعــت 
ســازمان رقــم بزنيــم. مــا نمی توانيــم صرفــا بــا نوشــتن 
یــك فراینــد و شــفاف ســاختن یــك دســتورالعمل 

ــار  ــون انتظ ــده و قان ــك قاع ــتن ی ــی گذاش ــا حت و ی
ــون  ــده و قان ــه آن قاع ــازمان ب ــراد س ــيم اف ــته باش داش
پایبنــد باشــند. در نتيجــه موضوعــی كــه باعــث می شــود 
ــرد و  ــكل بگي ــد و ش ــاق بيافت ــازمان ها اتف ــی در س تعال
پيگيــری شــود ایــن اســت كــه تعالــی در روح ســازمان 
 Change( دیــده شــود. در فرایندهــای تغييــر ســازمانی
ــون  ــدل اندرس ــام م ــه ن ــی ب Management( مدل
)Anderson( وجــود دارد كــه شــامل رویكــردی 
ــده و  ــی دی ــتمی اجتماع ــازمان را سيس ــه س ــت ك اس
نقــش رهبــران، بــه عنــوان رهبــران سيســتم اجتماعــی 
ــرار  ــر ق ــود اگ ــه می ش ــا گفت ــود. در اینج ــگ می ش پررن
ــزی  ــه چي ــد چ ــاق بيافت ــه اتف ــد بهين ــك فراین ــت ی اس
ــود؟   ــی ش ــد طراح ــزی بای ــه چي ــد؟ چ ــر كن ــد تغيي بای
واقعيــت ایــن اســت كــه حتــی زمانــی كــه یــك اصــل 
ــردم متصــل  ــوق م ــه حق ــل شــود و ب ــون تبدی ــه  قان ب
گــردد و حتــي اجــراي آن در سيســتم ارزیابــی عملكــرد 
 هــم منظــور شــود، بازهــم مشــاهده می شــود كــه افــراد، 
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــرا نمی كنن ــل اج ــتم را كام آن سيس
ــه اهميــت فرهنــگ ســازمانی در شــركت ها ادامــه داد  ب
ــاره  ــه اش ــی را ك ــازمان موضوعات ــگ س ــه فرهن چنانچ
شــد پشــتيبانی كنــد می تــوان گفــت ســازمان در مســير 

ــت.  ــته اس ــی گام برداش تعال
ــگ  ــه فرهن ــود ك ــرح می ش ــوال مط ــن س ــون ای اكن
ســازمانی تحــت تاثيــر چــه شــاخص هایی اســت؟ 
همچنيــن فرهنــگ چگونــه ایجــاد شــده و شــكل 
ــدل  ــت م ــخ گف ــزادی در پاس ــر فرح ــرد؟  دكت می گي
ــت  ــگ تح ــد فرهن ــون )Anderson( می گوی اندرس
ــراد  ــن طــرز تفكــر اف ــزود ای ــر تفكــر اســت. وی اف تاثي

موضوعی که باعث 
می شود تعالی در 

سازمان ها اتفاق بیافتد 
و شکل بگیرد و پیگیری 

شود این است که تعالی 
در روح سازمان دیده 

شود.

1. Standard operating procedure
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اســت كــه باعــث مــی شــود فرهنگــی شــكل بگيــرد یــا 
خيــر. بنابرایــن بــه منظــور دســتيابی بــه تعالی، پيشــرفت 
ــت  ــازمان الزم اس ــراد و س ــرد اف ــره وری در عملك و به
فرایندهــا بــه فرهنــگ و فرهنــگ بــه طرزتفكر ســازمانی 
ــود؛  ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــال ای ــود. ح ــدل ش مب
بــرای تغييــر طــرز تفكــر چــه بایــد كــرد؟ اینجاســت كــه 
ــا  ــان ب ــد. ایش ــل می آی ــت بعم ــران صحب ــش رهب از نق
اشــاره بــه اینكــه چنانچــه نــگاه مــا یــك نــگاه فنــی و 
رویكــرد مهندســی باشــد، نقــش رهبــران صرفــا دیكتــه 
كــردن فرایندهاســت و بــا ایــن تفكــر كــه هــر آنچــه بــه 
ــه  ــد، اضاف ــرا می كن ــازمان اج ــه شــود س ــازمان دیكت س
ــی  ــتم اجتماع ــك سيس ــازمان را ی ــت س ــرد می بایس ك
ــرد در سيســتم اجتماعــی نقــش  ــد ك دانســت، وی تاكي
ــرز  ــه ط ــازمانی ب ــگ س ــل فرهن ــث تبدی ــران باع رهب
تفكــر ســازمان و پــس از آن تغييــر در عملكــرد واقعــی 

ــود. ــی می ش ــه تعال ــل ب ــازمان و ني س
در ادامــه دكتــر فرحــزادی در خصــوص شــباهت رویكــرد 
مــدل تعالــی ســازمانی بــا رویكردهــای ذكــر شــده بيــان 
ــران و  ــش مدی ــاوت در نق ــر تف ــد ب ــا تاكي ــه ب ــرد ك ك
ــای  ــه رفتاره ــدارد ك ــود ن ــی وج ــر موفق ــران، مدی رهب

ــد. ــته باش ــوب را نداش ــری خ رهب
ــازمانی  ــعه س ــوزه توس ــوری در ح ــك تئ ــزود ی وی اف
وجــود دارد بــا عنــوان "ســازمان بــه مثابــه سيســتم های 
ــازمانی  ــر س ــه ه ــا ك ــن معن ــه ای ــی"، ب ــی- اجتماع فن
یــك بعــد فنــی دارد، همــان بعــدی كــه ماشــين آالت، 
ــای  ــه معن ــا )ب ــی كار و فناوری ه ــات فن ــا، جزئي فراینده
ابزارهــا و روش انجــام كار( در آن می گنجــد و بعــد 
دیگــری بــه نــام بعــد اجتماعــی. چنانچــه ســازمان را بــه 
عنــوان سيســتم اجتماعــی ببينيــم و بــا ایــن نــگاه مــدل 
ــی  ــدل تعال ــه م ــم ك ــم، درمی یابي ــاره كني ــی را نظ تعال
دقيقــا بــه هــردو بعــد توجــه دارد. وی تاكيــد كــرد هــر 

ــد.  ــر روی یكدیگــر تاثيــر مســتقيم دارن دو بعــد ب
ــران در مــدل  ــر فرحــزادی در خصــوص نقــش رهب دكت
ــار  ــه معي ــان داشــت كــه چنانچــه ب ــي ســازماني بي تعال
یــك نــگاه كنيــم متوجــه نقــش پررنــگ رهبــران 
ــر را در  ــرز تفك ــه ط ــئولند ك ــران مس ــویم. رهب می ش
ــاز  ــازمانی ني ــی س ــه تعال ــی ك ــادل ميزان ــازمان مع س

ــار  ــزود انتظ ــد. وی اف ــازی كنن ــی و پياده س دارد، طراح
مــی رود رهبــران، ســه مســئوليت كليــدی را بــه عهــده 
یــك  تعریــف  رهبــران  عملكــرد  اوليــن  بگيرنــد. 
چشــم انداز ایــده آل اســت، كــه ایــن چشــم انــداز 
ایــده   آل باعــث پایه ریــزی طــرز تفكــری می شــود 
كــه ســازمان بــه آن نيــاز دارد. در طراحــی چشــم انــداز، 
ــوده و  ــت ب ــز اهمي ــيار حائ ــتيبانی كننده بس ــات پش ادبي
ــم  ــل فه ــوده و قاب ــاده ب ــگارش س ــت دارای ن می بایس
باشــد. وی بــا اشــاره بــه مســئوليت دوم رهبــران گفــت 
مطــرح كــردن چشــم انداز بــا كليــه كاركنــان ســازمان از 
اهميــت بســياری برخــوردار اســت، وی تاكيــد كــرد كليــه 
كاركنــان می بایســت بــه چشــم انداز بــاور داشــته باشــند. 
بــاور بــه تحقــق چشــم انداز، باعــث تغييــر در طــرز تفكــر 
كاركنــان شــده كــه ایــن مهــم، خــود بــه خــود فرهنــگ 
را ایجــاد می كنــد. وی بيــان داشــت نقــش ســوم 
ــم انداز  ــازی آن چش ــرای پياده س ــراد ب ــازی اف توانمندس
ــری  ــش مربيگ ــك نق ــج ی ــه تدری ــت ب ــت. الزم اس اس
بــرای همــه مدیــران ســازمان در نظــر گرفتــه شــود، بــه 
ایــن ترتيــب می تــوان گفــت یــك تيــم رهبــری هــم صدا 
ــتند  ــی هس ــازی هدف ــال پياده س ــازمان در ح ــام س در تم
كــه بــه عنــوان یــك طــرز تفكــر در ذهنشــان وجــود دارد. 
طــرز تفكــری كــه زیــر بنــای تمامــی اقدامــات منجــر بــه 

ــازمان اســت.  ــی در س تعال
دكتــر فرحــزادی در خصــوص اســتفاده از مطالــب عنــوان 
شــده در جهــت تســهيل پياده ســازی مــدل تعالــی 
ســازمانی بيــان داشــت بــه هركــدام از معيارهــا بایســتی 
از دیــدگاه فرهنــگ ســازمانی و نــه صرفــا دیــدگاه 
ــزود اســاس منطــق رادار  ــدي توجــه شــود. وی اف فراین

ــت.  ــی اس ــردی اجتماع رویك
ــون  ــدل اندرس ــت م ــان گف ــزادی در پای ــر فرح دكت
ــی  ــازمان از موضوع ــگ س ــه فرهن ــد چنانچ می گوی
ــد  ــر آن  فراین ــوان ب ــد، می ت ــت كن در ســازمان حمای
كار كــرد و انتظــار داشــت رفتــار مناســب شــكل 
از  ســازمان  فرهنــگ  چنانچــه  بالعكــس،  بگيــرد. 
ــد می بایســت از آن موضــوع  ــت نكن ــی حمای موضوع
صرف نظــر كــرد یــا در آن خصــوص، اصالحاتــی 

ــود. ــام ش انج

به منظور دستیابی 
به تعالی، پیشرفت و 
بهره وری در عملکرد 
افراد و سازمان الزم 
است فرایندها به فرهنگ 
و فرهنگ به طرزتفکر 
سازمانی مبدل شود
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ایــن  در  رســتمیان  هوشــنگ  مهنــدس   
ــد.  ــازمانی بودن ــی س ــز تعال ــان مرك ــی ميهم هم اندیش
ایشــان بيــان داشــتند بــه طوركلــی، ریســك بــا مفهــوم 
احتمــال تحمــل زیــان و یــا عــدم اطمينــان شــناخته مــی 
ــی  ــای متنوع ــف و طبقه بندی ه ــواع مختل ــه ان ــود ك ش
ــوداگرانه  ــك س ــا ریس ــن طبقه بندی ه ــی از ای دارد. یك
ــاك اســت. وی افــزود تمامــی اشــكال  و ریســك خطرن
ریســك شــامل عناصــر مشــتركی چــون محتــوا، فعاليت، 
شــرایط و پيامدهــا هســتند. طبقه بنــدی دیگــر، ریســك 
عملياتــی اســت. مدیریــت ریســك بــه مفهــوم ســنجش 
ــت  ــرای مدیری ــی ب ــاذ راهبردهای ــپس اتخ ــك و س ریس
ریســك داللــت دارد. انــواع ریســك هــا برحســب احتمال 
وقــوع و تأثيــر آنهــا قابــل تقســيم بــوده كــه نتيجــه آن 

ــب  ــتراتژی های مناس ــال اس ــك و اعم ــوی ریس پورتف
ــرش( اســت. ــاب، كاهــش و پذی ــال، اجتن )انتق

ایشــان در یــك توصيــف كلــی گفــت مدیریــت ریســك، 
فراینــدي ســازماني و مدیریتــي اســت و هرگــز نبایــد بــه 
ــه خــودي  ــرا ب ــه شــود، زی ــداد در نظــر گرفت ــه روی منزل

ــد.  ــان نمي یاب ــود پای خ
ــتماتيك  ــرد سيس ــك كارب ــت ریس ــه داد مدیری وی ادام
ــوط  ــای مرب ــا و فراینده ــی، رویه ه سياســت های مدیریت
ــری  ــائي، به كارگي ــازی، شناس ــای مستندس ــه فعاليت ه ب
ــي و  ــات كنترل ــي، انجــام اقدام ــل، ارزیاب ــا، تحلي معياره
اصــالح ریســك هاي اتفاقــي بالقــوه و به كارگيــری 
معيارهایــی اســت كــه می تــوان از آنهــا جهــت رســاندن 

ریســك تــا ســطحی قابــل قبــول اســتفاده كــرد.

تعالی و مدیریت ریسک

مرکز تعالی سازمانی

مدیریت ریسک، 
فرایندي سازماني و 

مدیریتي است و هرگز 
نباید به منزله رویداد 

در نظر گرفته شود، زیرا 
به خودي خود پایان 

نمي یابد. 

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مديران، آنها را با چالش های 
نوين  رويکردهای  چالش ها،  اين  مؤثر  مديريت  برای  است.  مواجه ساخته  متعدد 
مديريت و شايستگی های خاص طرح و توصیه شده است. شناسايی و مديريت 
ريسك يکی از رويکردهای جديد است که برای تقويت و ارتقای اثربخشی سازمانها 
مورد استفاده قرار می گیرد. در اين راستا چهارمین نشست هم   انديشی مرکز تعالی 

سازمانی با موضوع "تعالی و مديريت ريسك" در تاريخ 7 خرداد 99 برگزار شد.
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ــه  ــه ب ــازد ك ــادر مي س ــركت را ق ــك ش ــت ریس مدیری
ــاي  ــداول در فعاليت ه ــك هاي مت ــري ریس ــو بهت نح
روزمــره را مدیریــت نمــوده و بــا خيالــي آســوده از 
خســارات تصادفــي ، بــه طــور جامع تــر و موثرتــر 
فعاليت هــاي روزمــره خــود را ادامــه دهــد . وی بــا 
تاكيــد براینكــه مدیریــت ریســك مــا را قــادر مي ســازد 
بــه نتایــج قابــل قبــول بــا حداقــل هزینــه  نایــل گردیــم 
ــروز،  ــول ام ــب وكار پرتح ــای كس ــرد در دني ــه ك اضاف
مدیریــت ریســك از اهميــت روزافزونــی برخــوردار شــده 

اســت.
ــت  ــروژه)PMI(، مدیری ــت پ ــه مدیری ــرف موسس از ط
ــات  ــوان یكــی از 9 ســطح اصلــی »كلي ــه عن ریســك ب
ــن  ــت. در ای ــی شده اس ــروژه« معرف ــت پ ــش مدیری دان
ــه  ــروژه اینگون ــك پ ــت ریس ــای مدیری ــه، فازه موسس

ــف شــده اســت:  تعری
ــل و  ــایی، تحلي ــا شناس ــط ب ــای مرتب ــه فراینده "كلي
ــامل  ــه ش ــان ك ــدم اطمين ــه ع ــه هرگون ــخگویی ب پاس
حداكثرســازی نتایــج رخدادهــای مطلــوب و بــه حداقــل 

رســاندن نتایــج وقایــع نامطلــوب اســت"
ــن  ــت ریســك چني ــب، فازهــای مدیری ــن ترتي ــه همي ب

مشــخص شــده اســت:
ــك،  ــری ریس ــدازه گي ــك، ان ــایی ریس ــای شناس »فازه
ارائــه پاســخ )عكــس العمــل در مقابــل ریســك( و 

ــك" ــرل ریس كنت
ــده  ــه ش ــز ارائ ــری ني ــف دیگ ــف، تعاری ــع مختل در مناب

ــم. ــا می پردازی ــه آنه ــه ب ــه در ادام ــت ك  اس
ــك  ــت ریس ــم )Bohm(، مدیری ــر بوه ــر نظ ــا ب  بن
ــن  ــاز تخمي ــت؛ ف ــی اس ــاز اصل ــامل دو ف ــدی ش فراین
ــدی(  ــت بن ــل و اولوی ــایی، تحلي ــامل شناس ریســك )ش
ــزی  ــه ری ــرل ریســك )شــامل مراحــل برنام ــاز كنت و ف
ــك و  ــارت ریس ــزی نظ ــه ری ــك، برنام ــت ریس مدیری

ــی( . ــات اصالح اقدام
ــك  ــت ریس ــی)Fairly( مدیری ــاد فيرل ــه اعتق ــا ب  بن

ــاز اســت:  ــت ف دارای هف
1( شناسایی فاكتورهای ریسك، 

2( تخمين احتمال رخداد ریسك و ميزان تأثير آن، 
3( ارائــه راهكارهایــی جهــت تعدیــل ریســك های 

ــده، ــایی ش شناس
4( نظارت بر فاكتورهای ریسك، 

5( ارائه یك طرح احتمالی،
6( مدیریت بحران،

 و 7( احيای سازمان بعد از بحران.
ــه عنــوان یكــی از  ــرم افــزار، ب   موسســه مهندســی ن
ســازمانهای پيشــرو در ارائــه روشــهای جدیــد در مدیریت 
ــروژه  ــه مدیریــت ریســك پ ــرم افــزاری، ب پروژه هــای ن
بــه عنــوان فراینــدی بــا پنــج فــاز مجــزا نــگاه می كنــد 
)شناســایی، تحليــل، طراحــی پاســخ، ردیابــی و كنتــرل( 
ــط  ــال ریســك مرتب ــات انتق ــك ســری عملي ــا ی ــه ب ك

اســت.
ــای  ــروژه، در راهنم ــت پ ــه مدیری ــن موسس  همچني
خــود در مــورد گســتره دانــش مدیریــت پــروژه ، بــرای 
ــاز را معرفــی  ــروژه شــش ف ــد مدیریــت ریســك پ فراین
 )2 ریســك،  مدیریــت  برنامه ریــزی   )1 كرده اســت: 
شناســایی، 3( تحليــل كيفــی ریســك، 4( تحليــل كمــی 
ریســك، 5( برنامــه ریــزی پاســخ ریســك و 6( نظــارت 

ــرل ریســك.  و كنت
بــرای   ،)Kliem  & Ludin( لودیــن   كليــم و 
مدیریــت ریســك یــك فراینــد چهــار مرحلــه ای را 
و  كنتــرل  تحليــل،  )شناســایی،  كرده انــد  معرفــی 
گــزارش( كــه در مــوازات چهــار قــدم معــروف دمينــگ 
ــی و  ــرا، بررس ــزی، اج ــه ری ــروژه )برنام ــت پ در مدیری

عمــل( قــرار می گيرنــد.
 ،)Chapman & Ward( به همين ترتيب، چاپمن و وارد 
یك فرایند مدیریت ریسك پروژه كلی را ارائه كرده اند كه 

از 9 فاز تشكيل شده است: 
1( شناسایی جنبه های كليدی پروژه،

2( تمركز بر یك رویكرد استراتژیك در مدیریت ریسك، 
3( شناسایی زمان بروز ریسك ها، 

4( تخمين ریسك ها و بررسی روابط ميان آنها،
5( تخصيص مالكيت ریسك ها و ارائه پاسخ مناسب،

6( تخمين ميزان عدم اطمينان،

مدیریت ریسک شرکت 
را قادر مي سازد که به 
نحو بهتري ریسک هاي 
متداول در فعالیتهاي 
روزمره را مدیریت 
نموده و با خیالي آسوده 
از خسارات تصادفي، 
به طور جامعتر و موثرتر 
فعالیتهاي روزمره خود 
را ادامه دهد . 
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 7( تخمين اهميت رابطه ميان ریسك های مختلف،

 8( طراحی پاسخ ها و نظارت بر وضعيت ریسك و
 9( كنترل مراحل اجرا.

 كرزنــر، مدیریــت ریســك را بــه صــورت فراینــد 
مقابلــه بــا ریســك تعریــف كــرده و آن را شــامل مراحــل 

ــد: ــر می دان ــه زی چهارگان
 1( برنامه ریزی ریسك،

 2( ارزیابی )شناسایی و تحليل( ریسك،
 3( توسعه روش های مقابله با ریسك و

 4( نظارت بر وضعيت ریسك ها.
مهنــدس رســتميان در خصــوص لــزوم وجــود مدیریــت 
ــث  ــم باع ــن مه ــرد ای ــان ك ــازمان ها بي ــك در س ریس
ــت  ــف مدیری رشــد كســب وكار و اجــراي درســت وظای
ــا  ــرای آنه ــا و اج ــه برنامه ریزي ه ــن ب ــود. همچني می ش
كمــك شــایانی كــرده و ســبب كاهــش رخدادهــاي پــر 
هزینــه و پيــش بينــي نشــده)غير مترقبــه( می شــود. وی 
ــر  ــر و موثرت ــص كارآت ــت ریســك، تخصي ــزود مدیری اف
منابــع را شــامل شــده و  باعــث حصــول نتایــج بهتــر از 
ــه  ــان اینك ــا بي ــود. وی ب ــا می ش ــا و برنامه ه فعاليت ه
ســازمان هایی كــه از مدیریــت ریســك اســتفاده می كننــد 
ــب تر  ــری مناس ــرای تصميم گي ــری را ب ــات بهت اطالع
ــت ریســك باعــث  ــد كــرد مدیری ــد تاكي كســب می كنن
ــراي شــركت در فعاليت هــاي ســازمان  ــراد ب ــب اف ترغي
بــه منظــور كاهــش ریســك  شــده و فرصــت و ریســك 

ــد. ــراز می كن را همت
ــان  ــك بي ــت ریس ــاي مدیری ــوص مزای ــان در خص ایش
ــرات  ــر از خط ــناخت بهت ــث ش ــم باع ــن مه ــتند ای داش
اثرگــذاري  چگونگــي  درك  ســازمان،  رویــاروي 
یــا  اطمينــان  عــدم  مــوارد  شناســایي  ریســك ها، 
شــرایط عــدم قطعيــت، شــناخت آثــار حاصــل از اتخــاذ 
ــوان  ــه عن ــف، نشــان دادن ریســك ب راهكارهــاي مختل
یــك فرصــت نــه یــك تهدیــد، فراهم ســازي اطالعــات 
بــراي تصميمــات ســرمایه گذاري و ارزیابــي ابعــاد مالــي 

می شــود. ســرمایه گذاري  از  حاصــل 
مهنــدس رســتميان در خصــوص رویكردهــا و فرایندهاي 

مدیریــت ریســك بــه مــوارد ذیــل اشــاره كرد:
1- تعریــف هــدف مشــخص از مدیریــت ریســك)ایجاد 

بســتر(
2- تعریف، شناسایي و اولویت بندي ریسك ها

3- تجزیه و تحليل و ارزشيابي ریسك ها
4- مدیریت یا واكنش با ریسك ها

5- نظارت و كنترل

6- تبادل اطالعات و مشاوره
7- حفظ اسناد ثبت شده

ــت  ــد مدیری ــد در فراین ــه كردن ــان اضاف ــن ایش همچني
ــود: ــل ش ــان حاص ــر اطمين ــوارد زی ــد از م ــك بای ریس

ــت  ــه در موفقي ــم ك ــك هاي مه ــي ریس ــا تمام 1- آی
ــایي  ــد شناس ــر مي گذارن ــرد تاثي ــا رویك ــت ی ــك فعالي ی

شــده اند؟
ــر اســاس  ــم ب ــده ه ــایي ش ــا ریســك هاي شناس 2- آی
اســاس  بــر  هــم  و  بالقوه شــان  پيامدهــاي  دامنــه 

شــده اند؟ درك  و  فهميــده  احتمال شــان 
ســایر  بــا  ارتبــاط  در  ریســك ها  ارزیابــي  آیــا   -3
ــع  ــص مناب ــت و تخصي ــاد اولوی ــراي ایج ــك ها، ب ریس

شده اســت؟ انجــام 
ــه  ــراي پاســخ ب ــه ب ــف ك ــتراتژي هاي مختل ــا اس 4- آی
ریســك ها فرمولــه  مي شــوند، فرصت هایــي را بــراي 
مــورد مالحظــه قــراردادن بيــش از یــك ریســك فراهــم  

مي آورنــد؟
5- آیــا اســتراتژي هاي پاســخ بــه ریســك و خــود 
فراینــد، بــا توجــه بــه هزینــه تخصيــص یافتــه بــه طــور 

ــوند؟ ــرا مي ش ــري اج موث
ــاخت های  ــن زیر س ــی از مهمتری ــرد یك ــد ك وی تاكي
مدل هــای تعالــی ســازمانی، منجملــه مــدل تعالــی 
جامــع  مدیریــت  بكارگيــری   EFQM ســازمانی 
ریســك در برنامه ریــزی و ســازماندهی،  اســتراتژی، 
فعاليت هــای مالــی، تاميــن كننــدگان، تكنولــوژی، 
و  توليــد  مدیریــت  نگهــداری،  و  حفــظ  مهندســی 
ــع انســانی، برنامــه و  ــی، مدیریــت مناب خدمــات، بازاریاب

پــروژه و ســرمایه گذاري مجــدد اســت.
ــط  ــده در محي ــوالت عم ــرد تح ــان ك ــان بي وی در پای
كســب و كار، مثل جهانی شــدن كســب و كار و ســرعت 
ــت و  ــاوری، باعــث افزایــش رقاب ــرات در فن ــاالی تغيي ب
اســت.  در ســازمان ها گردیــده  دشــواری مدیریــت 
ــان  ــت و كاركن ــروز، مدیری ــب و كار ام ــط كس در محي
می بایســت توانایــی برخــورد بــا روابــط درونــی و 
وابســتگی های مبهــم و بغرنــج ميــان فنــاوری، داده هــا، 
وظایــف، فعاليت هــا، فرایندهــا و افــراد را دارا باشــند. در 
ــد  ــازمان ها نيازمن ــای، س ــای پيچيده ــن محيط ه چني
مدیرانــی هســتند كــه ایــن پيچيدگی هــای ذاتــی 
را در زمــان تصميم گيری هــای مهم شــان لحــاظ و 
تفكيــك كننــد. مدیریــت ریســك مؤثــر كــه بــر مبنــای 
یــك اصــول مفهومــی معتبــر قــرار دارد، بخــش مهمی از 

ــد. ــكيل می ده ــری را تش ــد تصميم گي ــن فراین ای

مدیریت ریسک
 باعث رشد کسب و کار 

و اجرای درست وظایف 
مدیریت می شود.
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دکتـر مجیـد گلپايگانـی، مسـئول مركـز مسـئوليت 
صنعتـی  مدیریـت  سـازمان  شـركتی  حاكميـت  و  اجتماعـی 
در  يمینـی راد  مهنـدس شـوری  سـوال  بـه  پاسـخ  در 
خصـوص چگونگـی طراحی و اجـرای اسـتراتژی و برنامه های 
مسـئوالنه و پایـداری شـركت بـا اسـتفاده از الگوبـرداری از 
بهتریـن تجربيـات داخلـی و خارجـی در جهـت خلـق مزیـت 
رقابتـی بيـان داشـت اسـتراتژی، راه رسـيدن به اهداف اسـت. 
و  پایـداری  سـودآوری،  اول  درجـه  در  نيـز  شـركت  اهـداف 
در  شـركت ها  دوام  و  پایـداری  اسـت.  اقتصـادی  تـاب آوری 
تعریـف  زیسـت محيطـی  و  انسـانی  و  اقتصـادی  حوزه هـای 
مسـئوالنه  برنامه هـای  و  اسـتراتژی ها  بنابرایـن  می شـود. 
شـركت می بایسـت در هميـن راسـتا طراحـی شـوند. ایشـان 
افزودنـد خلـق ارزش جدید در بلندمدت از طریـق رویكردهای 
خالقانـه در جهـت متمایزكـردن شـركت امكان پذیـر اسـت. 
وی تاكيـد كـرد در سـازمان مدیریـت صنعتـی، مطالعاتی 
در زمينـه صنایـع غذایی و خوراكی، بهداشـتی و دارویی، بانك 
و بيمـه، پتروشـيمی و صنایـع پيشـرفته صـورت گرفتـه اسـت 

كـه نتيجـه آن راهكارهایـی برگرفتـه از بهتریـن تجربيـات و 
شـركت ها  ایـن  در  شـده  تسـت  و  عملياتـی  اسـتراتژی های 
مسـئوليت  و  پایـداری  گزارش هـای  قالـب  در  كـه  اسـت 
از  الگوبـرداری  می یابـد.  انتشـار  و  ارایـه  شـركتی  اجتماعـی 
ایـن تجربيـات برتـر و مقایسـه آنها بـرای شـركت های ایرانی 
بـه ویـژه آنهایـی كـه در فراینـد جایـزه ملـی تعالی سـازمانی 

قراردارنـد بسـيار حائـز اهميـت اسـت. 
وی بيـان كـرد مسـئوليت اجتماعـی شـركتی، بـه معنـی 
چگونگـی كسـب درآمـد شـركت ها اسـت، نـه اینكـه چگونـه 
درآمـد خـود را خـرج می كننـد. ایـن تعریـف  شـاید بهتریـن 
روش بـرای بيـان مفهـوم مسـئوليت اجتماعی شـركتی باشـد. 
فعاليت هـای  بـا  اشـتباه  بـه  مهـم  موضـوع  ایـن  متاسـفانه 
خيریـه و عام المنفعـه اشـتباه گرفتـه می شـود. ایشـان اضافـه 
كردنـد "مایـكل پورتـر" در كتـاب معـروف خـود "اسـتراتژی 
رقابتـی  مزیـت  یـك  رقابتی"می گوید:"مسـئوليت اجتماعی 
اسـتراتژیك اسـت، نـه ابـزاری بـرای امورخيریه! " شـركت ها 
ارایـه  از طریـق  بيشـتر  اقتصـادی  منافـع  دنبـال كسـب  بـه 

عملیاتی کردن مسئولیت اجتماعی شرکتی
و خلق ارزش پایداردر مدل تعالی سازمانی

شی
دي

م ان
ی ه

ها
ت 

س
ش

ن

مرکز تعالی سازمانی

مسئولیت اجتماعی 
شرکتی، به معنی 
چگونگی کسب درآمد 
شرکت ها است، نه اینکه 
چگونه درآمد خود را 
خرج می کنند.

شرکت ها  از  حمايت  بر  مبنی  سازمانی  تعالی  مرکز  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در 
و سازمان ها در مسیر تعالی، پنجمین نشست هم انديشی مرکز تعالی سازمانی با حضور 
دکتر مجید گلپايگانی، مسئول مرکز مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی سازمان مديريت 
صنعتی، با موضوع "عملیاتی کردن مسئولیت اجتماعی شرکتی و خلق ارزش پايداردر مدل 

تعالی سازمانی" در تاريخ 18 شهريور ماه در بستر اليو در اينستاگرام مرکز برگزار شد. 
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تجربه شرکت ها نشان 
می دهد که تهیه و ارائه 

گزارش های غیرمالی 
مزایای زیادی برای 

آنها داشته است از جمله 
اینکه گزارش داده های 

غیرمالی در مقایسه 
با داده های مالی، 

فرایندهای تصمیم گیری 
را بهتر می کنند.

محصـوالت و خدمـات بـا كيفيت بهتـر، به صرفه تر و سـریع تر 
بـه مشـتریان و ذی نفعان خـود هسـتند و مهمترین مسـئوليت 
آنهـا انجام درسـت كسـب وكار اسـت. شـركت ها با شناسـایی 
نيازهـای اجتماعـی و فرصت هـای موجـود در كسـب وكار و 
بـا اسـتفاده از دارایی هـای شـركت بـه خلـق ارزش مشـترك 
اقـدام كننـد. در مـدل EFQM2020 ایـن مفهـوم كـه بـا 
مـدل توسـعه پایدار سـازمان ملل همسـویی زیـادی پيدا كرده 

تبدیـل بـه خلـق ارزش پایدار شـده اسـت.
از  یكـی  امـروزه  كـرد  تاكيـد  گلپایگانـی  مجيـد  دكتـر 
موضوعـات شـركت ها به ویـژه آنهایـی كـه در بـورس حاضـر 
ارایـه  هسـتند، گزارش دهـی، پاسـخگویی و شـفافيت اسـت. 
گزارش هـای پایـداری و عملكـردی مالـی و غيرمالی شـركت، 
الـزام  غيربورسـی  شـركت های  بـرای  هنـوز  آن كـه  به رغـم 

قانونـی نشـده اسـت، بسـيار مهـم و اثرگـذار اسـت. 
در توسـعه اسـتراتژی های مسـئوليت اجتماعـی و پایداری 
شـركتی، فراینـدی دقيـق و كامـل طـی می شـود. برخـی از 
پرسـش هایی كـه در طـی فراینـد، به آنها پاسـخ داده می شـود 

از:  عبارتند 
دارد؟  تجربـه ای  چـه  مسـئوالنه  تجـارت  در  شـركت 
انتظـارات  و  اصلـی شـركت چـه كسـانی هسـتند  ذی نفعـان 
اجتماعـی  مسـئوليت  از  می خواهيـم  چگونـه  چيسـت؟  آنهـا 
و توسـعه پایـدار بـرای شـناخت رقبـا و ایجـاد مزیـت رقابتـی 
ایجـاد  بـه  پایـدار می توانـد  اسـتفاده كنيـم؟ چگونـه توسـعه 
ارزش و شـهرت برنـد، جـذب كارمندان با اسـتعداد و شایسـته 
و مدیریـت زنجيـره تأميـن كمك كنـد؟ چگونـه باعت كاهش 
محيـط  بـر  شـركت  فعاليت هـای  منفـی  تاثيـرات  چشـم گير 
زیسـت شـویم؟ در جهـت ایجـاد ارزش از چـه فرصت هایـی 
اسـتفاده نمایيـم ؟ ایـن اسـتراتژی ها چـه تأثيری در دسـتيابی 
بـه هـدف، توسـعه تجـارت شـركت و ایجـاد مزیـت رقابتـی 

خواهنـد داشـت؟
وی در ادامـه بيان داشـت پرسـش های مذكـور در مرحله 
شـناخت و تحليـل كسـب وكار هسـتند و در مرحلـه بعـد كـه 
طراحـی و اجـرای اسـتراتژی اسـت بـه پرسـش هایی از قبيـل 
چگونـه می توانيـم بـه اهـداف خـود برسـيم؟ چـه كسـانی در 
اجـرای اسـتراتژی، شـركت خواهندكـرد و نقش آنها چيسـت؟ 
جـدول زمانـی اجـرای اسـتراتژی و اجـرای آن چـه خواهـد 
بـود؟ اسـتفاده مؤثرتـر از منابـع چگونـه اسـت؟ نقشـه ارزش 
سـرمایه گذاری پایـدار چيسـت؟ گـزارش غيرمالـی و یكپارچـه 
شـركت چگونـه تهيـه شـود؟ ارزش واقعـی، هزینـه واقعـی و 
سـود واقعـی ایـن رویكردهـا چيسـت؟ نتایـج مـورد انتظـار از 

ایـن رویكردهـای مسـئوالنه چيسـت؟ پاسـخ داده می شـود.
ایشـان تاكيـد داشـتند در سـازمان مدیریـت صنعتـی و 
مركـز مسـئوليت اجتماعـی و حاكميـت شـركتی، مجموعـه ای 
گسـترده از خدمـات و فعاليت هـای اختصاصـی در ایـن حـوزه 

اسـت. صـورت  پذیرفته 
دكتـر مجيـد گلپایگانـی در پاسـخ بـه اینكـه چگونـه بـا 
و  مسـئوالنه  فعاليت هـای  اجـرای  و  غيرمالـی  گزارش دهـی 
پایـداری، ضمـن ارسـال پيـام جـذاب بـه ذی نفعـان شـركت، 
نـام و نشـان تجـاری و تصویر شـركت را به جامعه بشناسـانيم 
بيـان داشـت در عرصـه تجـارت و توليـد، بازخـورد تجربيـات 
دارد.  اهميـت  بسـيار  شـركت  بـا  مـراوده  در  ذی نفعـان 

منابـع مختلفـی  از  كليـدی شـركت  برداشـت های ذی نفعـان 
نظرسـنجی،  روشـهای  می شـوند.  تحليـل  و  آوری  جمـع 
رسـانه های  و  مطبوعـات  رتبه بندی هـا،  متمركـز،  گروه هـای 
و  تبليغـات  اجتماعـی،  شـبكه های  تصویـری،  و  مكتـوب 
گزارش هـای  شـركت،  بيرونـی  تصویـر  و  وجهـه  برندینـگ، 
شـكایات و پيشـنهادها یـا قدردانـی و اظهارنظرهـا در قالـب 
فرم هـای صـدای مخاطب توسـط تيـم مدیریـت ارتباطـات یا 

می گيـرد. شـكل  عمومـی  روابـط 
گـزارش غيرمالـی یعنی گـزارش از فعاليت هـای پایداری 
افشـای  معنـای  بـه  كـه  شـركت  اجتماعـی  مسـئوليت  و 
داده هـا و اطالعـات غيرمالـی اسـت. ایـن گـزارش می توانـد 
مرتبـط  مسـئوليت  مشـتری،  بـا  روابـط  شـامل  اطالعاتـی 
بـا محصـول، اخـالق كسـب وكار و موضوعـات ضـد فسـاد، 
جامعـه،  افـراد  و  شـركت  كارمنـدان  و  انسـانی  موضوعـات 
فعاليت هـای زیسـت محيطـی و گفتگـو بـا ذی نفعـان و تعامل 
اجتماعـی باشـد. مطابـق دسـتورالعمل های اسـتاندارد جهانـی 
گزارش دهـی و شـناخته شـده ترین رهنمودهـای گزارش دهـی 
غيرمالـی، ایـن گـزارش بایـد مدیریت پيونـد بيـن فعاليت های 
مسـئوليت اجتماعـی و پایـداری شـركت، اسـتراتژی تجـاری 
و  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  و  شـركت  اصلـی  رویكردهـای  و 
برنامه هایـی بـرای چرخـه گزارشـگری بعـدی را ارائـه دهـد.

ایشـان افزودنـد تجربـه شـركت ها نشـان می دهـد كـه 
تهيـه و ارائـه اینگونـه گزارش هـا مزایـای زیـادی بـرای آنهـا 
داشـته اسـت از جملـه اینكـه گـزارش داده هـای غيرمالـی در 
را  تصميم گيـری  فرایندهـای  مالـی،  داده هـای  بـا  مقایسـه 
بهتـر می كننـد. پيشـرفت در كيفيـت داده هـای گـزارش شـده 
در طـی سـال ها بيشـتر شـده و فراینـد گزارشـگری كـه داده 
هـای غيرمالـی و مالـی را ادغـام می كند بـه موفقيـت تجاری 
شـركت كمـك كـرده اسـت. از جمله دالیـل مهم بـرای تهيه 
و ارایـه گـزارش غيرمالـی می تـوان به الزامـات قانونی اشـاره 
كـرد. وی بـا بيـان مثالـی عنـوان كـرد شـركت های بورسـی 
دارنـد كـه مطابـق دسـتورالعمل منتشـر شـده توسـط  الـزام 
بـورس، هـر سـاله گـزارش فعاليت هـای مسـئوليت اجتماعـی 
و حاكميـت شـركتی خـود را منتشـر كننـد. از طـرف دیگـر، 
عملكـرد،  بـر  نظـارت  مدیریـت،  از  كاملـی  تصویـر  گرفتـن 
افزایـش سـرعت و دقـت در تصميمـات تجـاری می تواند دليل 
دیگـری بـرای ایـن امـر باشـد. همچنيـن شـفافيت در ارایـه 
اطالعـات در جهـت تقویـت شـهرت و اعتبـار برنـد شـركت 



86

18

مهمترین وظیفه هیات 
مدیره ها و مدیران 
تصمیم گیر شرکت ها در 
این شرایط بحرانی این 
است که بحران زایی 
نکنند. برخی تصمیم های 
مدیران ارشد در 
خصوص اخراج یا تعدیل 
نیرو، کاهش جدی 
دستمزدها و افزایش 
قیمت های نامناسب به 
ویژه اگر رسانه ای شوند 
به وجهه و برندینگ 
شرکت لطمه خواهد زد.

و جلـب اعتمـاد مشـتریان و سـایر ذی نفعـان اصلـی و تقویـت 
موقعيـت بـازار شـركت بسـيار موثـر اسـت.

دكتـر مجيـد گلپایگانـی در خصوص چگونگـی طراحی و 
اجـرای فعاليت هـای مسـئوالنه و خلـق ارزش پایـدار شـركت 
در بلندمـدت، بـا توجـه بـه وضعيـت بحـران كرونـا در كشـور 
و جهـان بـه عنـوان یـك سـبك رهبـری در مدیریـت بحران 
بحـران  آن  مثـال  مهمتریـن  و  بحران هـا  در  داشـت  بيـان 
پـی  در  اقتصـادی  پيامدهـای  كـه  كرونـا،  سـالمت عمومـی 
داشـته، شـركت ها بـا چالـش كمبود درآمـد مواجه شـده اند كه 
عمدتـا بـه دليـل ركـود بازار اسـت. در ایـن شـرایط، مهمترین 
وظيفـه شـركت ها ایجـاد تعـادل بين بقا و سـودآوری شـركت 
و مسـایل انسـانی كاركنـان خـود و جامعه ای اسـت كـه در آن 
فعاليـت می كننـد. مهمتریـن جنبـه رعایت مسـئوليت اجتماعی 
در ایـن شـرایط، برندینـگ و ایجاد مشـتریان و كاركنان وفادار 
اسـت. رفتارهـای رهبـران و تصميم گيـران شـركت ها در ایـن 
دوران، بسـيار تاثيرگـذار اسـت. بنابرایـن می بایسـت مراقـب 
سياسـت هایی نظيـر تعدیـل كاركنان یـا افزایـش قيمت ها بود، 
چـون نـه تنهـا از منظر اخالق كسـب وكار و مسـئوليت پذیری 
اجتماعـی كار درسـتی نيسـت، بلكـه بـرای وجهـه بازاریابی و 
برنـد شـركت نيـز مضر بـوده و مردم برخـورد نامناسـبی با نام 

و نشـان تجـاری و محصـوالت شـركت خواهند داشـت. 
ایشـان بـا اشـاره بـه جهانی شـدن بحـران كرونـا در این 
سـال اضافـه كـرد همزمـان بـا اقتصـاد كشـورها ، بسـياری از 
بنگاه هـای اقتصـادی بـه ویـژه كسـب و كارهـای كوچـك و 
تقاضـا  كاهـش  دليـل  بـه  شـده اند.  بحـران  دچـار  متوسـط 
و ركـود اقتصـادی، فـروش و درآمدهـا پایيـن آمـده اسـت و 

شـركت ها بـه شـدت دچـار كمبـود نقدینگـی هسـتند.
در ایـن شـرایط، شـركت ها بـه فكـر تعدیـل یـا كاهـش 
سـاعات كار یـا دوركاری افـراد همچنيـن راهكارهـای اخـراج 
كاركنـان و اسـتفاده از بيمـه بيكاری هسـتند و از سـوی دیگر 
تـالش می كننـد بـا حقوق كمتـر در برابـر كار كمتر بخشـی از 

زیـان خـود را جبـران كنند.
وی بـا بيـان اینكـه بحـران كرونـا مرتبـط بـا سـالمت 
انسان هاسـت و راه حـل آن نيـز انسـانی اسـت افـزود حتـی 
نامناسـب  شـرایط  مدتـی  تـا  كرونـا  بحـران  رفـع  از  پـس 
یكـی  بـود.  خواهـد  جامعـه  گریبان گيـر  همچنـان  اقتصـادی 
ار راهكار هایـی كـه برخـی شـركت ها بـرای مقابلـه بـا ایـن 
بحـران در پيـش گرفته انـد، تغييـر مدل كسـب و كار و خطوط 
توليـد محصـوالت و خدمـات بـه خـط توليـد یا خدمتی اسـت 
كـه مـردم و سيسـتم بهداشـت و درمـان، نيروهـای پليـس، 
شـهرداری ها و آتـش نشـانی كشـور بـه آنهـا نيـاز دارد. بدین 
معنـا كـه آنهـا توليـد ماسـك و تجهيـزات ضدعفونـی و مـواد 
شـوینده و بهداشـتی و سـاخت تجهيـزات تنفـس مصنوعـی را 
در دسـتور كار خـود قـرار داده انـد. در واقع با چنيـن رویكردی 
بنـگاه  بـرای  مشـترك  ارزش  خلـق  جهـت  در  شـركت ها 
اقتصـادی و جامعـه حركـت می كننـد كـه عالی تریـن سـطح 

بـروز مسـئوليت اجتماعـی شـركتی اسـت.
و  مدیره هـا  هيـات  وظيفـه  مهمتریـن  كـرد  تاكيـد  وی 
مدیـران تصميم گيـر شـركت ها در ایـن شـرایط بحرانـی ایـن 
اسـت كـه بحران زایـی نكننـد. برخـی تصميم هـای مدیـران 
ارشـد در خصـوص اخـراج یـا تعدیـل نيـرو، كاهـش جـدی 
اگـر  ویـژه  بـه  نامناسـب  قيمت هـای  افزایـش  و  دسـتمزدها 

رسـانه ای شـوند بـه وجهـه و برندینـگ شـركت لطمـه خواهد 
زد. 

شـركا،  سـهامداران،  كاركنـان،  بـا  تعامـل  مقابـل،  در 
درگيـر  جامعـه  ذی نفعـان  و  پيمانـكاران  تامين كننـدگان، 
در بحـران كرونـا كـه شـامل كمك هـای انسـان دوسـتانه و 
داوطلبانـه شـركت بـه موسسـات بهداشـتی و درمانـی درگيـر 
در بحـران موجـود اسـت عـالوه بـر اثبـات مسـئوليت پذیری 
آن  شـركت، روی وجهـه و برندینـگ آن  نيـز تاثيـر بسـزایی 

خواهـد داشـت.
دكتـر مجيـد گلپایگانـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش كـه 
چگونـه فعاليت هـای خلـق ارزش پایدار می توانـد یك نوآوری 
در چرخـه عمـر سـازمان و راهـكاری خالقانـه بـرای همراهی 
نسـل جـوان در دنيـای آنالین و شـبكه هـای اجتماعی باشـد، 
بيـان داشـت اعضـای هيات مدیـره و مدیـران ارشـد می دانند 
شـهرت و اعتبـار شـركت چقـدر اهميـت دارد. شـركت هایی 
كـه از نـام و نشـان تجـاری خوبـی برخـوردار هسـتند و برنـد 
سـازمانی آنهـا در جامعه شـناخته شـده اسـت، سـرمایه گذاران 
و كارمنـدان بهتـری را بـه خـود جلـب می كننـد.  همچنيـن، 
مشـتریان آنهـا وفادارتـر هسـتند كه ایـن مهم باعث می شـود 
تعـداد یا ارزش معامالت و خریدهای تكراری بيشـتری داشـته 
باشـند كـه ایـن مـورد بـه افزایـش فـروش و درآمـد شـركت 
كمـك زیـادی می كنـد. عـالوه بـر ایـن، در اقتصـادی كـه در 
از دارایی هـای نامشـهود  آن هـر روز ارزش بـازاری شـركت 
بيشـتر و بيشـتر می شـود، اهميـت نـام و نشـان تجـاری یـا 
سـرمایه فكـری سـازمان ها بـه ویـژه نسـبت به همـه مواردی 
كـه ممكن اسـت بر اعتبـار آنها تأثير بگذارد حسـاس هسـتند.

وی به عنـوان راه حـل بيان كرد كه می بایسـت توسـعه و 
ارتبـاط بـا ذی نفعـان كليـدی را با سـایر فعاليت هـای بازاریابی 
و فـروش و تبليغـات شـركت كـه مسـتقيم به شـهرت و اعتبار 
اثربخـش  مدیریـت  كـرد.  هماهنـگ  دارد،  بسـتگی  شـركت 
شـهرت و اعتبـار شـركت در حـال حاضـر یكـی از بزرگتریـن 
چالش هـای پيـش روی سـازمان ها اسـت كه بخشـی از آن به 
دليـل تأثيـر مسـتقيم بـر رشـد و ارزش بـازار اسـت. در عصـر 
رسـانه های جدیـد، حتی كوچكتریـن خطایی كه یك سـازمان 
مرتكب شـده اسـت بالفاصله توسـط ذی نفعـان اصلی آن اعم 
از مشـتری، سـرمایه گذار، كارمنـدان، تامين كننـدگان و رقبـا 

مشـاهده می شـود. 
ایشـان در ادمـه افزودنـد گسـترش شـبكه های اجتماعی 
و اسـتفاده روزافـزون آنهـا توسـط افـراد و از طریـق تلفن های 
همـراه هوشـمند باعـث شـده طيـف وسـيعی از ذی نفعـان در 
ایـن رسـانه های جدیـد در معـرض اخبـار و اطالعات شـركت 
قـرار بگيرنـد. ارزش هـا و باورهـای نسـل جـوان و همچنيـن 
و  مصرف كننـده  عنـوان  بـه  چـه  آنهـا  انتظـارات  و  نيازهـا 
مشـتری نهایـی محصـوالت و خدمـات شـركت ها و چـه بـه 
عنـوان كارمنـدان و اسـتعدادهای جدیـد بـرای اسـتخدام در 
شـركت بـه شـدت بـا نسـل های قبلـی تغييـر یافتـه اسـت. از 
سـوی دیگر سـهم بيشـتر دختـران دانشـجو و محصل نسـبت 
بـه پسـران و تاثيـر و نفـوذ خانم هـا در منـزل یـا شـركت ها 
بـر كسـی پوشـيده نيسـت. افزایش جمعيـت به همـراه ضریب 
نفـوذ اینترنـت و اسـتفاده از تلفـن همـراه باعـث شـده بخـش 
قابـل توجهـی از فروش كاال و خدمات و حتـی خدمات پس از 
فـروش یـا تامين مـواد و تجهيـزات همگـی از طریـق آنالین 
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خلق ارزش مشترک 
یک استراتژی مدیریتی 

است که در آن، بنگاه ها 
به معضالت اجتماعی 
به چشم فرصتی برای 

کسب وکار نگاه می کنند، 
درحالی که تصور عمومی 

از مسئولیت اجتماعی 
بنگاهی با رویکرد 

خیریه ای این است که 
یک بنگاه آنچه را که از 

جامعه گرفته است به آن 
پس دهد یا در بهترین 

حالت آسیبش به جامعه 
را به حداقل برساند. 

عالیـق  و  جنسـيت  و  سـن  ماننـد  معيارهایـی  شـود.  انجـام 
شـخصی و دوسـتان شـبكه های اجتماعـی، فرهنگ سـازمانی 
جدیـدی را بـه شـركت ها تحميـل كرده اسـت. جـذب بهترین 
اسـتعدادها، اسـتفاده كامـل از پتانسـيل كارمندان نسـل هزاره 
سـوم و سـاختن تصویـر شـركت بـر اسـاس آمـوزش كدهـای 
اخالقـی و ارزش هایـی همچـون صراحت، صداقت، شـفافيت، 
مسـئوليت پذیری، نظـم، انضبـاط، همـكاری و احتـرام از جمله 

فعاليت هـای مسـئوالنه و پایـداری شـركت اسـت.
بـه  پاسـخگویی  بـه  می تـوان  اقدامـات  ایـن  مزایـای  از 
نيازهـای واقعـی ذی نفعـان كليـدی شـركت، بهبـود اثربخشـی 
عملياتـی، كاهـش هزینه هـا، تصميم گيـری آگاهانـه در مـورد 
تجـارت و بهينه سـازی فعاليت هـا، تقویـت اعتمـاد بين شـركت 
و محيـط محلـی، تقویت اعتبـار و نام تجاری شـركت، مدیریت 
ریسـك از جملـه خطرات شـهرت و برند شـركت، ایجـاد ارزش 
مشـترك برای شـركت و ذی نفعـان و ایجاد یـك محيط جذاب 

بـرای فعاليـت اسـتعدادهای جـوان در شـركت اشـاره كرد.
وی تاكيـد كـرد نقـش سـازمان های مـردم نهاد)سـمن( 
یـا NGO در مسـئوليت اجتماعـی شـركت ها و فعاليت هـای 
مرتبـط بـا خلـق ارزش مشـترك و پایـداری شـركتی بسـيار 
گـره زدن  معنـای  بـه  مشـترك  ارزش  خلـق  دارد.  اهميـت 
انگيـزه رشـد و فعاليت هـای اقتصـادی شـركت ها بـا كمـك 
اجتماعـی  مشـكالت  حـل  بـرای  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
اسـت. وی اضافـه كـرد در عيـن حـال سـازمان های مـردم 
نهـاد )سـمن( هـم می تواننـد بـا مطالبه گـری و تسـهيل گری 
بيشـتر، قـدرت زیـاد بنگاه هـای اقتصـادی را مهـار كـرده و 
از آن هـا بـرای اهـداف جامعـه اسـتفاده كننـد. اهـدای پـول و 
كار داوطلبـی شـاید خيلـی خـوب باشـد امـا توسـعه حقيقـی 
در دنيـای امـروز در گـروی تكنولـوژی، منابـع و راهكارهـای 
نوآورانـه مدیریـت كسـب وكار اسـت. دولت هـا و مسـئوالن 
اجتماعـی هـم بایـد سياسـت هایی كـه می توانـد خلـق ارزش 
مشـترك را تسـهيل كنـد در پيـش بگيرنـد نـه اینكـه آن  را 
محـدود كننـد. جایـی كـه نيازهـای اجتماعـی بـا فرصت های 
كسـب و كار و درآمدهـا و تخصـص بنـگاه ها تالقـی می كند، 
در واقـع همـان فرصت خلق ارزش مشـترك اسـت. در نهایت 
همـه مسـایل و مشـكالت اجتماعـی بـا خلق ارزش مشـترك 
حـل نمی شـوند امـا بنگاه هـا بایـد تـالش كننـد فرصت هـا 
مشـكالت  حـل  در  ميتواننـد  كـه  همان قـدر  و  بشناسـند  را 

كننـد. نقش آفرینـی 
یـك  مشـترك  ارزش  خلـق  كردنـد  عنـوان  ایشـان 
اسـتراتژی مدیریتـی اسـت كـه در آن، بنگاه هـا بـه معضـالت 
اجتماعـی بـه چشـم فرصتی بـرای كسـب وكار نـگاه می كنند، 
درحالی كـه تصـور عمومـی از مسـئوليت اجتماعـی بنگاهـی با 
رویكـرد خيریـه ای ایـن اسـت كـه یـك بنـگاه آنچـه را كه از 
جامعـه گرفتـه اسـت بـه آن پـس دهـد یـا در بهتریـن حالـت 
خلـق  درواقـع  برسـاند.  حداقـل  بـه  را  جامعـه  بـه  آسـيبش 
ارزش مشـترك بـه معنـی تمركـز مدیـران یـك بنـگاه بـرای 
بـه حداكثـر رسـاندن ارزش رقابتـی بنگاه شـان ازطریـق حـل 
جدیـد،  بازارهـای  و  مشـتریان  به عنـوان  اجتماعـی  مسـائل 

اسـت.  اجتماعـی  هزینه هـای  كاهـش 
دكتـر گلپایگانـی در توضيـح ایـن پرسـش كـه چگونـه 
بـه  می توانـد  مسـئوالنه  و  پایـدار  ارزش  خلـق  فعاليت هـای 
سـودآوری شـركت كمـك كنـد بيـان كـرد در مـدل ذهنـی 

بـا  فعاليت هـای مرتبـط  اجتماعـی و  افـرادی كـه مسـئوليت 
ایـن  درك  می بيننـد،  سـربار  هزینه هـای  فقـط  را  پایـداری 
موضـوع كمـی دشـوار اسـت. وی افـزود در مـدل اقتصـادی 
متـداول امروزی، فرمول سـودآوری بسـيار سـاده اسـت. بدین 
ترتيـب كـه كاهـش هزینه هـا افزایـش سـود را در پـی خواهد 
داشـت. در آن سـوی معادلـه، افزایـش فروش و كسـب درآمد 
بيشـتر و نيـز افزایـش بهـره وری سـرمایه و بهـره وری منابـع 
انسـانی و خلـق ارزش افـزوده بيشـتر باعث سـودآوری بيشـتر 

می شـود.
ایشـان بـا اشـاره بـه اقتصـاد چرخشـی ادامـه داد ایـن 
مـورد  بسـيار  هـم   EFQM2020 مـدل  در  جدیـد  مفهـوم 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت. آشـنایی و توجـه بـه ایـن مفهـوم 
جدیـد بـه خلـق ارزش پایدار و سـودآوری بلندمدت شـركت ها 

كمـك شـایانی خواهـد كـرد. 
وی در ادامـه توضيـح داد در اقتصـاد خطـی صحبـت از 
مراحـل تاميـن و توليـد و مصـرف و ایجـاد كاال و محصـول 
اسـقاط و مـواد پسـماند مطـرح می شـود، وليكـن در اقتصـاد 
چرخشـی ، كاهش اسـتفاده از منابع، اسـتفاده مجـدد از كاال و 
محصـوالت مصرفـی و همچنيـن بازیافت پسـماند و برگشـت 
بـه چرخـه توليد مـورد بحـث واقع می شـود. در اقتصـاد خطی 
اسـتفاده از محصـوالت و كاالهـا و قطعات و مـواد و انرژی به 
صـورت یكبـار مصـرف اسـت درصورتيكه در اقتصاد چرخشـی 
چرخـه بی پایـان از مـواد و منابع در دسـتور كار قـرار می گيرد. 
بدیـن ترتيـب بـه جـای آنكـه محصـوالت و كاالهـا تـا قبـل 
از تاریـخ انقضـا دور ریختـه شـوند از آنهـا اسـتفاده شـده و یـا 

مجـددا بـه قطعـات قابـل اسـتفاده تبدیل خواهند شـد. 
هـدف و مزایـای اجـرای اقتصـاد چرخشـی بازگشـت بـه 
مسـير رشـد اقتصـادی از طریـق اسـتفاده هوشـمندانه از منابع 
طبيعـی و مـواد بازیافتـی اسـت. سـرمایه گذاری در تحقيـق و 
فن آوری هـای جدیـد و همچنين مشـاركت بيشـتر شـهروندان 
و  اقتصـادی  ارزش هـای  ایجـاد  و  پایـدار  توسـعه  ایجـاد  و 
اجتماعـی اسـت. اقتصـاد چرخشـی چالش هـا و فرصت هـای 
جدیـدی بـرای شـركت ها در حـوزه خلـق مـدل كسـب وكار 
جدیـد و توسـعه فناوری هـای جدید و نـوآوری ایجـاد می كند. 
ایـن اسـتراتژی امـكان انتقـال از یـك مـدل خطـی بـر 
اسـاس توليـد - مصـرف - دفـع را بـه یـك مـدل دایـره ای 
فراهـم می كنـد كـه در آن زباله هـا در صورت توليد پسـماند به 
مـواد اوليـه تبدیل می شـوند. در این تجسـم، اقتصاد چرخشـی 
از طریـق مدیریـت مناسـب زنجيـره تأميـن مفهـوم پایان عمر 
محصـول را از بيـن می بـرد. اقتصـاد چرخشـی رشـد اقتصادی 
همچنيـن  می بخشـد.  رهایـی  كميـاب  منابـع  مصـرف  از  را 
بـا جداسـازی مـواد بيولوژیكـی از مـواد پالسـتيكی و ایجـاد 
فرصت هایـی بـرای بازسـازی اكوسيسـتم، سـرمایه طبيعـی را 
تقویـت می كنـد. همچنيـن اقتصـاد چرخشـی اسـتفاده از منابع 
را بـا طراحـی و نگهـداری مناسـب از مـواد در گـردش بهينـه 
می كنـد و بـا شناسـایی و از بيـن بـردن عوامـل بيرونـی منفی 

ماننـد انتشـار آنهـا، عملكـرد سيسـتم را افزایـش می دهـد. 
در پایـان ایشـان تصریـح كردند مدیریت برند و مسـئوليت 
اجتماعـی شـركتی، امـروزه یـك گزینـه انتخابی نيسـت و یك 
الـزام در كسـب و كار اسـت. در واقـع، فعاليت هـای فـروش و 
بازاریابـی و تبليغات شـركت بـا فعاليت های مسـئوليت اجتماعی 

و پایـداری شـركتی بسـيار درهم تنيده و مشـترك اسـت.



88

18

مدل های تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی 
استقرار  در  سازمان ها،  موفقيت  ميزان  سنجش  و  عملكرد 
سيستم های نوین مدیریتی و مدیریت كيفيت جامع، كاربردهای 
مشترك  زبانی  عنوان  به  مدل ها  این  كرده اند.  پيدا  روزافزونی 
برای مقایسه عملكرد و ميزان موفقيت سازمان ها به كار می روند 
گرفته اند  قرار  متعددی  جوایز  طراحی  مبنای  لحاظ،  این  به  و 
كه در كشورهای پيشرفته صنعتی و كشورهای در حال توسعه 
از معيارهای مهم در  به سازمان های برتر اعطاء می شود. یكی 
منابع  و  كاركنان  سازمانی،  تعالی  مدل های  مبتنی بر  ارزیابی 
انسانی می باشند. در واقع، سازمان ها با هدف گذاری های همسو 
با اهداف راهبردی خود، در حوزه منابع انسانی و تعریف و اجرای 
رویكردها و فرایندهای مناسب، تالش می كنند تا در سيستمی 

یكپارچه، به سوی تعالی حركت كنند.
و  آموزش  كارشناس  راد،  يمینی  شوری  مهندس 
توانمندسازی مركز تعالی سازمانی با بيان اینكه در این هم اندیشی 
بيان  در مورد معيار سوم مدل تعالی سازمانی صحبت می شود 
داشتند كه پياده سازی تعالی سازمانی سبب توسعه ی استراتژی و 

برنامه های منابع انسانی و توسعه ی دانش و قابليت های كاركنان 
می شود كه این مهم باعث بهبود كارگروهی و درنهایت منجر به 

قدردانی بهتر از كاركنان و افزایش انگيزه كاركنان خواهد شد.
كميته  عضو  همايونفر،  مسعود  سید  دکتر  ادامه،  در 
رئيس  همچنين  و  سازمانی  تعالی  ملی  جایزه  داوری  و  علمی 
انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، سخنان خود را آغاز كردند.

مدل  با  رابطه  در  مختصری  توضيح  به  ابتدا  در  ایشان 
EFQMپرداختند و در ادامه افزودند یكی از ویژگی های مدل 
تعالی سازمانی تمركز بر تمامی ذی نفعان و كليه زوایای سازمان 

است.
وی با تاكيد بر اینكه یكی دیگر از ویژگی های مدل تعالی 
زیاد  اهميت  دليل  به  افزود  است  آن  بودن  نتيجه گرا  سازمانی 
انتظار  سازمان،  ذی نفعان  مهمترین  عنوان  به  انسانی  منابع 

می رود توجه ویژه ای به این حوزه شود. 
دكتر سيد مسعود همایونفر بيان كردند مدل تعالی سازمانی 
و  است  مدل  بنيادین  مفاهيم  آن  اول  ركن  كه  دارد  ركن  سه 
در  كه  ذكر شده  بنيادین  مفهوم  مدل 10  این   96 ویرایش  در 

تعالی و مدیریت منابع انسانی
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 یکی از ویژگی های 
مدل تعالی سازمانی 
نتیجه گرا بودن آن است 
افزود به دلیل اهمیت 
زیاد منابع انسانی به 
عنوان مهمترین ذی نفعان 
سازمان، انتظار می رود 
توجه ویژه ای به این 
حوزه شود.

ششمین نشست هم انديشی به همت مرکز تعالی سازمانی با موضوع "تعالی و 
مديريت منابع انسانی"، در بستر اينترنتی و به صورت اليو در تاريخ 12 آبان برگزار 
شد تا بار ديگر با شکل دهی فضايی صمیمانه و علمی، زمینه را برای ارزيابی جايگاه 

تعالی سازمانی به خصوص در فضاهای مديريت منابع انسانی ايجاد کند.
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آموزش مسیر مدل تعالی 
سازمانی می بایست از 

مدیران ارشد آغاز شود و 
بعد در کل سازمان تسری 

یابد سپس بایستی نسبت به 
پیاده سازی مدل، تعهد الزم 

در مدیران ارشد ایجاد 
شده و در نهایت جهت 

خودارزیابی براساس مدل، 
برنامه ریزی الزم صورت 

پذیرد.

تمامی سازمان ها قابليت اجرا دارد. ایشان در ادامه افزودند ركن 
دوم، معيارها هستند كه در این راستا سازمان ها تالش می كنند 
مفاهيم را اجرایی نمایند و در نهایت، ركن سوم منطق ارزیابی 
است كه بر این اساس، سطح امتيازی سازمان با سایر سازمان ها 

مقایسه خواهد شد.
تعالی  مدل  كاربردهای  كه  داشتتند  بيان  ادامه  در  ایشان 
تبيين  به  مدل،  كاربرد  اولين  است.  مورد  چهار  شامل  سازمانی 
چارچوب و خطوط كلی مدیریت سازمان اختصاص دارد، وی با 
تاكيد بر اینكه دومين كاربرد مدل تعالی سازمانی، چارچوبی برای 
تعيين سطح بلوغ سازمان است، افزود سومين كاربرد،  ایجاد هم 
زبانی است، درواقع آموزش این مدل سبب می شود كه در سازمان 
نهایت  در  زبان صحبت شود.  با یك  ابعاد مختلف  در خصوص 
چهارمين كاربرد مدل تعالی سازمانی فراهم آوری امكان شناسایی 
تجربه های موفق و دراختيار قراردادن تجربه ها برای دیگران است.
تعریف  شرح  به  ادامه  در  همایونفر  مسعود  سيد  دكتر 
ایشان  پرداختند.   CIPD1 منظر  از  انسانی  منابع  مدیریت 
تاكيد كردند مدیریت منابع انسانی، طراحی، استقرار و نگهداری 
عملكرد  منظور  به  كاركنان  مدیریت  و  مدیریت  استراتژی های 
بهينه در كل سازمان است. ایشان افزودند مدیریت منابع انسانی 
مدل  می رود  انتظار  و  است  داشته  تحوالتی  اخير  دهه های  در 

تعالی سازمانی نيز به این تحوالت توجه كند. 
ایشان بيان كردند در خصوص مدیریت كاركنان در چند دهه 
گذشته به چند فرایند اوليه منابع انسانی پرداخته شد و سازمان ها 
نگاهی ابزاری به منابع انسانی داشتند، وليكن به تدریج موضوعات 
مهارت  توسعه  امكان  دریافتند  سازمان ها  و  شد  مطرح  جدید 
كاركنان و توانمند سازی آنان با آموزش ميسر است كه این مهم 
باعث بهبود عملكرد كاركنان شده و بدین ترتيب انگيزه ی آنان 

برای دستيابی به اهداف سازمان افزایش خواهد یافت.
با  برخورد  در  سازمان ها  اصوال  داشت  بيان  ادامه  در  وی 

نيروی انسانی دو دسته هستند:
و   Soft Human Resource صورت  به  برخورد 
برخورد به صورت Hard human Resource، كه تمركز 
دسته ی اول برروی ابعاد انسانی كاركنان و ظرفيت هایشان است 
و  دارد  توجه  كاركنان  به  منظر  این  از  تعالی سازمانی  كه مدل 
دسته ی دوم بر روی عملكردگرایی متمركز است كه همان نگاه 

ابزاری به كاركنان در اینجا حاكم است.
دنبال  چگونگی  به  پاسخ  در  همایونفر  مسعود  سيد  دكتر 
تعالی  این حوزه در معيارهای مدل  با  كردن موضوعات مرتبط 
اینكه سازمان ها بدانند كجای مسير  سازمانی بيان كردند برای 
قرار دارند، می بایست هرمی را در نظر بگيرند، قاعده ی هرم به 
فعاليت های روزمره  منابع انسانی اختصاص دارد. الیه ی ميانی 
آن، مشاوره به افراد فعال در منابع انسانی و مدیران صف و ستاد 
است و راس هرم به ایفای نقش استراتژیك منابع انسانی اشاره 
دارد. ایشان با توضيح مثالی از شركت IBM افزودند 80 درصد 

هرم را قاعده ی آن به خود اختصاص داده و 15 درصد مختص 
الیه ی ميانی هرم بوده و 5 درصد برای راس هرم درنظر گرفته 
روش  اصالح  جهت   IBM شركت  مثال  عنوان  به  شده است. 
مدیریت بر منابع انسانی خود، برنامه ای تحولی با نام "تحول به 
با ارزش خيلی باال" در نظر گرفت كه در  انسانی  سمت منابع 
نتيجه این اصالحات، عدد قسمت قاعده هرم از 80 درصد به 10 
درصد رسيد و الیه ميانی و راس هرم به ترتيب به 60 درصد و 

30 درصد افزایش یافت.
در ادامه دكتر سيد مسعود همایونفر در پاسخ به این سوال 
مهندس یمينی راد كه سازمان های عالقه مند به استفاده از مدل 
ارزیابی، ملزم به  تعالی سازمانی به عنوان چارچوب مدیریتی و 
در  كه  سازمان هایی  كردند  بيان  هستند  مسيری  چه  در  ورود 
ابتدای راه هستند و به تازگی با مدل تعالی سازمانی آشنا شده اند 
در وهله اول الزم است مدل را آموزش دیده و مهارت های الزم 

برای استقرار این مدل را كسب كند.
مدیران  از  می بایست  مسير  این  اینكه  بر  تاكيد  با  ایشان   
ارشد آغاز شود و بعد در كل سازمان تسری یابد افزودند در وهله 
دوم بایستی نسبت به پياده سازی مدل، تعهد الزم در مدیران ارشد 
ایجاد شده و در نهایت جهت خودارزیابی براساس مدل، برنامه ریزی 
الزم صورت پذیرد. در ادامه، برنامه اجرا شده و شاخص ها تعریف 
می شوند و در نهایت امتيازها اندازه گيری خواهند شد. اندازه گيری 
مذكور به سازمان ها نشان می دهد كه آیا برنامه های بهبود توانسته 
است موفق عمل كند یا خير. وی در پایان تصریح كرد سازمان های 
متعالی سازمان هایی هستند كه تجربيات موفق خود را در اختيار 

دیگر سازمان ها و نهادها بگذارند.

1-CIDP= CHARTERED INSTITUTE OF PERSON-
NEL DEVELOPMENT
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و  آموزش  كارشناس  يمینی راد،  شوری  مهندس 
توانمندسازی مركز تعالی سازمانی سخن خود را با بيان اهميت 
بسيار باالی ارتباط با مشتری در فضای كنونی آغاز كرد. وی افزود 
بسياری از بنگاه ها محصوالت و خدماتی شایسته ارائه می دهند 
در  نمی توانند  مشتریان  با  مناسب  ارتباط  عدم  علت  به  وليكن 
فضای رقابتی امروز پيروز باشند، بنابراین ارتباط مناسب با مشتری 

می تواند هم رتبه با كيفيت محصول و خدمت قرار گيرد.
در ادامه مهندس رضا مومن خانی، مدیر عامل مدرسه 
الست سخنان خود را با توضيحی در رابطه با مدل تعالی آغاز 
كردند. وی با تاكيد بر اینكه مدل تعالی سازمانی یك ابزار است 
اضافه كرد اگر این ابزار مانند سایر ابزارها در خدمت مأموریت 
سازمان قرار نگيرد، در ذات خود بی معنا بوده و مانع رشد و نيل 

به هدف سازمان خواهد بود. 
مهندس مومن خانی در پاسخ به این سوال كه مأموریت را 

مأموریت سازمان ها كدامند،  بهترین  و  تعریف كرد  باید  چگونه 
كرد  بيان  دیوید  فرد  استراتژیك  مدیریت  كتاب  به  اشاره  با 
بيانيه مأموریت، سازمان را از دیگر سازمان ها جدا می كند، وی 
نظر  از  آن  فعاليت  طيف  نشان دهنده  سازمان  مأموریت  افزود 
محصول در بازار است و پرسشی كه از لحاظ استراتژی مطرح 
می شود  این است كه ما به چه كاری مشغول هستيم؟ ارزش ها 

و اولویت های سازمان كدام ها هستند؟
ایشان در ادامه توضيح دادند اولين كسب و كارها به دليل 
نياز به آنها به وجود آمدند. نظر به اینكه نياز، متعلق به مشتری 
انتخاب  را  كاری  و  كسب  مشتری  دليلی  هر  به  چنانچه  است 
دست  از  علت  داشت.  نخواهد  وجود  كار  و  كسب  آن  نكند، 
این است كه محصوالت  از سازمان ها  رفتن مشتریان بسياری 

اهمیت ارتباط مناسب با مشتریان در مدل تعالی سازمانی
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اگر در سازمانی ارتباط 
میان مدیران و کارکنان 
به خوبی برقرار نشود و 
یا به عبارتی نارضایتی 
میان مشتریان داخلی 
وجود داشته باشد اساسا 
ارائه خدمت به مشتری 
خارجی کاری بسیار 
دشوار خواهد بود.

  مديريت ارتباط با مشتری - CRM1 به کلیه فرايندها و فناوری هايی گفته می شود که 
در شرکت ها و سازمان ها برای شناسايی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به 
مشتريان به کار می رود و شامل مديريت انواع شیوه هايی است که مشتری جهت ارتباط با 
سازمان استفاده می کند. اصول مديريت ارتباط با مشتری، چگونگی ايجاد موفق يك سیستم 
و اجرای آن به منظور مديريت ارتباطات مشتريان از شروع و اجرای اولیه تا نگهداری آن در 
زمان های مختلف را بیان می کند. در همین راستا هفتمین نشست هم انديشی مرکز تعالی 
تعالی  مدل  در  مشتريان  با  مناسب  ارتباط  "اهمیت  ارزيابی  و  بررسی  منظور  به  سازمانی 

سازمانی" ، در تاريخ 16 آذر 99 به صورت مجازی برگزار شد.

1- CRM = Customer Relationship Management
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اساسا بسیاری از 
مراجعات مشتریان به 

سازمان منجر به فرایند 
خرید نمی شود ولیکن 

برخورد عوامل سازمان 
باید به گونه ای باشد 
که مشتری بالقوه را 

حفظ کرده و در آینده 
به مشتری بالفعل خود 

تبدیل کنند.

وی  نمی دهند.  ارائه  مناسبی  خدمات  ولیکن  دارند،  شایسته ای 
تاکید کرد رسالت تمامی مدل های تعالی سازمانی ارائه خدمات 

قابل قبول و متعالی است. 
به دو  بیان داشت مشتریان  ادامه  مهندس مومن خانی در 
خارجی.  مشتریان  و  داخلی  مشتریان  می شوند،  تقسیم  گروه 
مشتریان داخلی شامل کارکنان، مدیران، اعضای هیئت مدیره 
که  هستند  افرادی  خارجی  مشتریان  است.  ذی نفعان  گروه  و 
محصول یا خدمت سازمان را خریداری می کنند. وی با تاکید بر 
اینکه در قسمت نتایج مدل EFQM ، به هردو گروه پرداخته 
شده است افزود موردی که در Customer Service بسیار 
اهمیت دارد، ارتباط میان این دو گروه است. در حقیقت اگر در 

سازمانی ارتباط میان مدیران و کارکنان به خوبی برقرار نشود و 
یا به عبارتی نارضایتی میان مشتریان داخلی وجود داشته باشد 
اساسا ارائه خدمت به مشتری خارجی کاری بسیار دشوار خواهد 
پیوسته  و  تنگاتنگ  بسیار  آنها  میان  رابطه  که  معنا  بدین  بود، 
آوردن  به دست  برای  سازمان ها  از  بسیاری  نتیجه  در  است. 
میزان رضایت مشتریان به سراغ کارکنان رفته و میزان رضایت 

کارکنان را ارزیابی می کنند.
اصلی  دالیل  به  پاسخ  در  مومن خانی  مهندس  ادامه،  در 
فرایند  این  در  ارزیابان  و  ارزیابی  اهمیت  و  نارضایتی مشتریان 
دسته  سه  در  مشتریان  نارضایتی  اصلی  دالیل  داشت  اظهار 
دارد  اشاره  سازمان هایی  به  اول  دسته  می شود.  طبقه بندی 
و  سازمان ها  دوم  دسته  نمی دهند،  ارائه  شایسته ای  ارزش  که 
آخر  دسته  و  ندارند  مناسبی  پشتیبانی  که  هستند  سیستم هایی 
مابین  مناسب  رفتار  و  ارتباط  که  است  سازمان هایی  شامل 
کارکنان آنها مشاهده نمی شود. وی افزود ارزش، همان محصول 
و یا خدمتی است که عرضه می شود. مشتری در واقع هزینه ای 
را که پرداخت می کند از ارزشی که به دست می آورد کم کرده 
و چنانچه نتیجه مطلوب باشد تبدیل به مشتری دائمی سازمان 
خواهد شد. ارزش می تواند احترام و یا خدمت ویژه ای باشد که 
سازمان ارائه می کند. وی تاکید کرد اساسا بسیاری از مراجعات 
ولیکن  نمی شود  خرید  فرایند  به  منجر  سازمان  به  مشتریان 
برخورد عوامل سازمان باید به گونه ای باشد که مشتری بالقوه 
را حفظ کرده و در آینده به مشتری بالفعل خود تبدیل کنند. وی 
افزود در دسته بندی مذکور، دسته سوم که همان ارتباط مناسب 

بین کارکنان سازمان است از ارزش بسزایی برخوردار است.
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دانش و مدیریت آن مقوله اي است که امروزه همه جا 
درعملکرد  تغییـر  آن  تبـع  بـه  و  شـده  واقـع  بحث  مورد 
تمامی  است.  اجتناب ناپذیر  امري  سازمان ها  مدیریت 
سازمان ها به منظور بقاء، توسعه و انطباق با تغییرات محیط 
نیازمنـد اجـراي اثـربخش مدیریت دانش هستند. از سویی 
اهمیت تکنولوژی نیز به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه 
اقتصادي در جهان امروز مشـخص است. تکنولوژی در دامان 
و  تحقیـق  وادي  از  گذر  در  اصواًل  و  پرورش می یابد  دانش 
توسـعه مـی تـوان زمینه هاي کاربرد دانش در زندگی بشر را 

کشف و یا ایجاد کرد .
آموزش  کارشناس  راد،  یمینی  شوری  مهندس 
را  هم اندیشی  نشست  سازمانی  تعالی  مرکز  توانمندسازی  و 
اینگونه آغاز کرد که مدیریت دانش تالشی است به منظور 
سازمان،  یک  اعضای  ذهن  پنهان  دارایی  ساختن  آشکار 
ارزیابی آن دارایی جهت ارزش سنجی دانش و تبدیل دارایی 
به  دانش  که  زمانی  و  سازمان  آن  بالفعل  دارایی  به  بالقوه 
در  نحو موثر  به  تبدیل شود می تواند  بالفعل سازمان  دارایی 

اختیار اعضاء آن قرار گیرد.
مهندس محمدرضا نادری فر، مدیر عامل شرکت 
بهبود سازان فرایند و انرژی در اشاره به چرایی نیاز شرکت ها 
به مدیریت دانش و تکنولوژی گفت چارچوب محیط کسب 
و کار شرکت ها به دو بخش تقسیم می شوند. محیط سنتی و 
محیط کنونی کسب و کار. محیط سنتی شامل فلسفه تولید 
کاال و یا خدمت که در این فضا این پرسش مطرح می شد، " 
تولید کاالیی با کیفیت باال و یا کاالیی با قیمت پایین؛ کدام 
برتری دارد؟" وی توضیح داد در محیط سنتی کسب و کار 
رقبا به صورت کنونی وجود نداشتند و مشتری مداری مانند 
امروز نبود. ولیکن در حال حاضر مشتری به دنبال کاالیی با 
را  این مورد سازمان ها  باال و قیمت مناسب است و  کیفیت 
وادار به پیگیری راهکارهای مدیریتی می کنند. ایشان افزودند 
که  عصری  هستیم،  مواجه  دانش  عصر  با  کنونی  زمان  در 
دانش همانند دارایی های فیزیکی سازمان ثبت و ضبط شده 
و به عنوان دارایی ارزشمند آنها تلقی می شود. وی تاکید کرد 
تفاوت دنیای کسب و کار سنتی و کنونی، شرکت ها را وادار 

تعالی و مدیریت دانش و تکنولوژی 

مرکز تعالی سازمانی

مدیریت دانش در مدل 
تعالی سازمانی به بهبود 
متوازن در همه ابعاد 
سازمان و نیل به توسعه 
پایدار کمک می کند.

هشتمین نشست هم اندیشی مرکز تعالی سازمانی با موضوع "تعالی و مدیریت 
تا جایگاه  دانش و تکنولوژی" به صورت آنالین در تاریخ 7 دی 99 برگزار شد 
تعالی سازمانی در حوزه مدیریت دانش و تکنولوژی و ارتباط موثر مابین آن دو 

بررسی شود.
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توجه به انتخاب مدل 
متناسب و سازگار با 

سازمان، تکنولوژی های 
در دسترس و مدل 

متناسب با آن و در نهایت 
تعهد مدیران ارشد 

سازمان به مدل ضروری 
است.

به تداوم بهبود در عملکرد می کند. 
از  است  عبارت  دانش  مدیریت  داشتند  بیان  ایشان 
اقداماتی جهت ارزش سنجی و گردآوری دانشی که به صورت 
آشکار و یا پنهان وجود دارد به منظور استفاده کارکنان از آن 
تکنولوژی  و  دانش  تنگاتنگ  ارتباط  بر  تاکید  با  وی  دانش. 
اضافه کرد تکنولوژی شامل دانش فنی، تجهیزات، مواد اولیه، 
زیر ساخت ها و مواردی است که می تواند منجر به تولید و 

بهبود کاال، خدمت و یا اجرای یک فرایند و سیستم گردد. 
راهکارهای  با  ارتباط  در  نادری فر  ادامه مهندس  در 
تحقق مدیریت دانش و مدیریت تکنولوژی با اشاره به این 
مطلب که مدیریت دانش در برخی سازمان ها به تنهایی به 
عنوان هدف در نظر گرفته می شود تاکید کرد مدیریت دانش 
هدف نیست بلکه ابزاری است جهت تحقق هرچه بهتر هدف 
مدیریت  اینکه  بر  تاکید  با  وی  سازمان.  آن  انداز  چشم  و 
دانش در مدل تعالی سازمانی به بهبود متوازن در همه ابعاد 
سازمان و نیل به توسعه پایدار کمک می کند. ایشان افزودند 
راهکارهای تحقق مدیریت دانش و تکنولوژی به چهار دسته 

تقسیم می شود:
 استفاده از استانداردها،

 استفاده از مدل ها، 
 استفاده از ابزارهای مختلف، 

 و استفاده از رویکردها.
ایشان در ادامه افزود علی رغم وجود تفاوت در اقدامات، 
رویکردها،  درصد   80 مذکور،  گروه  چهار  گستره  و  توالی 
استانداردها، مدل ها و ابزارها مشابه بوده و محتوای یکسانی 

دارند. 
تاکوچی  و  نوناکا  مدل  به  اشاره  با  نادری فر  مهندس 
تبدیل  خصوص  در   )Nonaka / Takeuchi  1995(
مدل  به  اشاره  با  همچنین  و  آشکار  دانش  به  پنهان  دانش 
"پایه های )سنگ  عنوان  تحت   )Probst 1997(پروبست
بنای( ساختمان مدیریت دانش"، دو سیکل درونی و بیرونی 
مدل را در بحث چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش، مشابه 

چرخه رادار در مدل تعالی سازمانی دانست.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت انتخاب این مدل ها در 
با  انتخاب مدل متناسب و سازگار  به  سازمان ها گفت توجه 
سازمان، تکنولوژی های در دسترس و مدل متناسب با آن و 
در نهایت تعهد مدیران ارشد سازمان به مدل ضروری است.

مدیریت  اجرای  نحوه  خصوص  در  نادری فر  مهندس 
دانش و تکنولوژی و در نظر گرفتن آن دو به صورت یکپارچه 
و یا مجزا گفت بعضی شرکت ها واحدی را تحت عنوان واحد 
مدیریت دانش و یا مدیریت تکنولوژی ایجاد می کنند. ولیکن 
تضمین  واحد  یا  تعالی  واحد  عنوان  تحت  دیگر  برخی  در 

می شود.  گرفته  درنظر  برنامه  و  طرح  واحد  یا  و  کیفیت 
وجود  سازمان  در  مستقل  و  مجزا  واحدی  اینکه  افزود  وی 
واحد دیگری  فعالیت  از  فعالیت ها جزئی  این  یا  باشد  داشته 
باشد بستگی به حجم کاری آن واحد مدیریتی دارد، ولیکن 
موضوعی که اهمیت بسزایی دارد تعهد مدیران به مدیریت 

دانش و مدیریت تکنولوژی است.
پیاده سازی  در  که  موضوعی  کرد  اضافه  ادامه  در  وی 
از  و  نیازسنجی  دارد  اهمیت  تکنولوژی  و  دانش  مدیریت 
به  دانش  مدیریت  زیرا  است  دانش  ارزش سنجی  آن مهمتر 
کردند  تاکید  ایشان  است.  دانش  مبنای  بر  مدیریت  معنای 
و در چه حوزه هایی  دانشی  اینکه چه  و  دانش  اولویت بندی 
مورد نیاز است حائز اهمیت است و پس از آن برنامه ریزی و 
طرح ریزی جهت اجرای مدیریت دانش و تکنولوژی مطرح 

می شود.
ایشان بیان داشت به روزآوری دانش و بررسی نقاط قوت 
و ضعف آن و پس از آن حفاظت از دانش به عنوان مزیت 
کرد  تاکید  وی  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  رقابتی 
انگیزشی  سیستم  ایجاد  منظور  به  الزم  اقدامات  می بایست 

برای کارکنان انجام شود.
مدیریت  میان  ارتباط  خصوص  در  نادری فر  مهندس 
دانش و تکنولوژی با مدل تعالی سازمانی گفت نظر به اهمیت 
مدیریت دانش و تکنولوژی، در بسیاری از موارد نمی توان با 
شد.  رقابت  وارد  رقابتی،  دنیای  در  فرسوده  های  تکنولوژی 
به عنوان مثال در بسیاری از موارد، مواد اولیه موجود است 
کشورهای  به  نیاز،  مورد  تکنولوژی  فقدان  علت  به  ولیکن 
دارای آن تکنولوژی احتیاج پیدا می کنیم. وی در پایان تاکید 
کرد مدیریت دانش و تکنولوژی با سایر سیستم های مدیریتی 

ارتباط داشته و مکمل سایر سیستم ها است.
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اسـتقرار چرخـه مدیریـت بهبود بهـره وری موجب می شـود 
کـه بهـره وری به صـورت یـک فرایند دائمـی ارتقا یابد و مسـیر 
پذیـرد.  صـورت  الزم  بسترسـازی های  و  مشـخص  بهـره وری 
حرکـت بهـره وری الزمـه رشـد و پیشـرفت سـازمان بـوده و بـه 
نهادینـه شـدن امر بهبـود و تعالی در نظام های مختلف سـازمانی 

منجـر خواهد شـد. 
مهنـدس شـوری یمینـی راد در ابتداي این نشسـت 
بیـان داشـت مـدل بهـره وری معیـاری اسـت جهـت ارزیابـی 
ناکامی هـای  و  میـزان موفقیت هـا  تعییـن  و  نظام هـا  عملکـرد 
یـک سـازمان در راه رسـیدن بـه اهـداف آن نظـام یا سـازمان با 
توجـه بـه مصـرف منابـع آن؛ وی افزود امـروزه باال رفتن سـطح 
بهـره وری ملـی موجـب افزایـش سـطح رضایـت زندگـی افراد، 
کاهـش تـورم و افزایـش تـوان رقابتـی نظام هـا و سـازمان های 

ایرانـی در بـازار رقابتـی جهانـی می شـود.
دکتـر جعفرعسـگری مشـاور بهـره وری مدیـر عامـل 
سـازمان مدیریـت صنعتـی و عضـو کارگـروه مرکزی کارشناسـی 

بهـره وری وزارت صمـت بـا بیـان اینکـه بهـره وری اولیـن بـار در 
 قـرن 17 توسـط اقتصاددان فرانسـوی بـه نام دکتر فرانسـوا کنه :
 )François Quesnay( مطـرح شـد اشـاره کـرد در آن زمان، 
ارتبـاط، اقتصاد و مشـکالت جهانی همانند امروز وسـعت نداشـت 
و تنهـا توسـط اندیشـمندان تبـادل می شـد. پـس از وقـوع جنگ 
جهانـی دوم و در پـی ویرانی هـای بسـیار در اروپـا، طرح"جنـرال 
)General(" شـکل گرفـت تـا بتوانـد موجبـات رونـق و آباداني 
را فراهـم کنـد ولیکـن بـه علـت کمبـود منابـع مالـی و امکانـات 
نسـبت بـه ویرانی هـای گسـترده، بهـره وری مـورد توجـه قـرار 
گرفـت. وی افـزود بهـره وری اینگونـه تعریـف می شـود: "بـا داده 
کمتـر، خروجـی بیشـتر حاصل شـود". ایشـان ادامه دادنـد پس از 
جنـگ جهانی دوم، توجـه مجامع جهانی از جمله سـازمان ملل به 
بهـره وری بیشـتر شـد و از سـال 1960 نسـبت بـه ایجاد سـازمان 
 بهره وری منطقه ای اقدام شـد، پس از آن در آسـیا سـازمانی به نام
) Asian Productivity Organization(APO  ایجـاد 
شـد و بـه منظـور تاسـیس سـازمان ملـی بهـره وری از کشـورها 

ارتباط چرخه بهره وری و تعالی سازمانی
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مرکز تعالی سازمانی

دکتر عسگری: در 
خصوص الزامات استقرار 
نظام چرخه بهره وری و 
مدل تعالی سازمانی در 
سازمان ها ، در ماده ی 5 
قانون برنامه های چهارم، 
پنجم و ششم توسعه تصریح 
شده است که تمام 
دستگاه های اجرایی و 
تمامی واحدهای اقتصادی 
وابسته به آنها، ملزم به 
پیاده سازی نظام مدیریت 
بهره وری در سازمان های 
خود هستند. 

آنچه در سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد می کند، بهره وری به معنای بکارگیری و ترکیب 
و  مولفه ها  سایر  همانند  بهره وری  اثربخش  بهبود  است.  سازمان  در  موجود  منابع  موثر 
خمیرمایــه  و  ذات  در  است.  سازمانی  کار  الزامات  از  سازمانی  نرم افزاری  فرایندهای 
بهره وری بهبود نهفته است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصالح آن است. استقرار چرخه 
مدیریت بهبود بهره وری موجب می شود که بهره وری به صورت یک فرایند دائمی ارتقا یابد 
و مسیر بهره وری مشخص و بسترسازی های الزم صورت گیرد. بدین منظور نهمین نشست 
هم اندیشی مرکز تعالی سازمانی با موضوع "ارتباط چرخه بهره وری و تعالی سازمانی" در 

تاریخ اول بهمن 1399 به صورت مجازی برگزار شد.
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دعـوت بعمـل آمـد. در سـال 1365 شمسـی، ایـران نیـز بـه این 
طرح پیوسـت و عضو سـازمان بهره وری آسیایی شـد و از آن زمان 

بهـره وری در ایـران همـراه با سـایر کشـور ها گسـترش یافت.
ایشـان در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه بهـره وری تعاریـف 
متعـددی دارد بیان داشـت بهـره وری، کارآیی در کنار اثربخشـی 
اسـت. در بیانـی کلـی منظـور از کارآیی، اسـتفاده بهینـه از منابع 
بـرای تولیـد خروجـی بیشـتر و مقصـود از اثربخشـی، خروجـی 
مطابـق بـا نیازهـای مصرف کنندگان اسـت. وی افـزود خروجی 
می بایسـت از قیمـت پایین و کیفیـت باال برخوردار بـوده و بتواند 
رضایـت ذی نفعـان را فراهـم آورد و همچنین متناسـب با اهداف 
سـازمان باشـد. وی تاکیـد کـرد بهـره وری انجام کار درسـت به 

روش صحیح اسـت.
مدیریـت  چرخـه  تکامـل  خصـوص  در  عسـگری  دکتـر 
بهـره وری بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مـدل از دهـه  60 میـالدی 
شـروع بـه تکامل کـرد افزود چرخـه مدیریت بهـره وری دارای 4 
رکـن اسـت که گردش ایـن ارکان چرخه ی بهره وری را تشـکیل 

دهد. مـی 
مدیریـت  چرخـه  رکـن  اولیـن  دادنـد  توضیـح  ایشـان 
بهـره وری  شـاخص های  اندازه گیـری  و  تعییـن  بهـره وری، 
اسـت. بـه منظـور پیاده سـازی چرخـه مدیریـت بهـره وری در 
ابتـدا می بایسـت اصطالحـا نبـض سـازمان گرفتـه شـود. وی 
اضافـه کـرد شـاخص های بهـره وری در دو سـطح اندازه گیـری 
می شـوند، یکـی در سـطح کل بنگاه هـای اقتصـادی و دوم در 
سـطح فرایندهـای داخـل سـازمان کـه مـورد دوم مشـخص 
می کنـد کدامیـک از فرایندهـای داخـل سـازمان از سـالمت 
تحلیـل  و  تجزیـه  دوم،  رکـن  نیسـتند.  برخـوردار  بهـره وری 
شـاخص های بهـره وری اسـت کـه طـی آن رونـد صعـودی، 
نزولـی و یـا ثبات آن نسـبت به سـال گذشـته بررسـی شـده و 
شـاخص ها بـا بنـگاه اقتصـادی مشـابه مقایسـه می شـوند. وی 
بـا اشـاره به اینکـه رکـن سـوم، برنامه ریـزی بهبود بهـره وری 
اسـت کـه عمـل بـه آن الزمـه بهبـود سـازمان می باشـد ادامه 
داد رکـن چهـارم، اجـرای برنامه های بهبود بهره وری اسـت. در 
طـی ایـن فراینـد، اندازه گیـری شـاخص های بهـره وری مجددا 
انجـام می شـود کـه در نتیجـه، چنانچـه بهبـود حاصـل شـده 
باشـد چرخـه مدیریـت بهـره وری جایگزین چرخه هـای معیوب 

فعلـی خواهد شـد. 
در ادامـه دکتر عسـگری در خصوص الزامات اسـتقرار نظام 
چرخـه بهـره وری و مدل تعالی سـازمانی در سـازمان ها بیان کرد 
در مـاده ی 5 قانـون برنامه هـای چهـارم، پنجم و ششـم توسـعه 
تصریـح شـده اسـت کـه تمـام دسـتگاه هـای اجرایـی و تمامی 
واحدهـای اقتصادی وابسـته بـه آنها، ملـزم به پیاده سـازی نظام 

مدیریـت بهره وری در سـازمان های خود هسـتند. 
ایشـان در خصـوص نقاط مشـترک مدل بهـره وری و مدل 
تعالـی سـازمانی و اولویـت ایـن دو مـدل بهبـود بـرای اجـرا در 
سـازمان ها و شـرکت ها بیـان کـرد مـدل تعالی سـازمانی و مدل 
بهـره وری هردو از یک خانواده هسـتند ولیکن روش پیاده سـازی 
آنهـا کمـی بـا هـم متفـاوت اسـت. در مـدل تعالـی سـازمانی 9 
مولفـه وجـود دارد ولیکـن مدل بهـره وری دارای 4 مولفه اسـت. 
مـدل تعالـی سـازمانی بـه طـور معمـول در شـرکت های بزرگ 

پیاده سـازی می شـود)هر چنـد در هـر سـازمانی می توانـد بـکار 
گرفتـه شـود( حـال آنکـه مـدل بهـره وری در تمامی سـازمان ها 
در ابعـاد متفـاوت پیاده سـازی می شـود. وی تکمیـل کـرد مـدل 
بهره وری در سـطح دولـت، بنگاه های اقتصـادی و حتی خانوارها 

قابـل اجرا اسـت.
در ادامـه بـا اشـاره به مشـکالت اقتصادی و اجتماعـی امروز 
و تحریم هـا و بیمـاری کرونـا، ایـن سـوال مطـرح شـد کـه مدل 
تعالـی سـازمانی و مـدل بهره وری چـه کمکی می توانـد به اقتصاد 
ایـران کننـد؟ دکتر عسـگری در این باره بیان داشـت نظـام بهبود 
بهـره وری و نظـام تعالـی سـازمانی هـر دو می تواننـد بـه صورت 
جداگانـه و یـا بـه صـورت تلفیقی مـورد اسـتفاده قرار گیرنـد. وی 
توضیـح داد یک روش به صورت برنامه کالن اسـت بدین صورت 
کـه در مجلـس شـورای اسـالمی درقالـب برنامـه هفتم توسـعه، 
مـوارد قابـل توجـه و غنـی بـرای ارتقـای بهـره وری و مشـوق ها 
گذاشـته شـود. ایشـان بیان داشـت طبق تفاهم نامـه ای که مابین 
وزارت صمـت و سـازمان مدیریـت صنعتـی منعقـد گردیـده مقرر 
شـده اسـت که 3 میلیـون واحد صنعتـی، معدنی و تجـاری  مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه و چرخـه مدیریت بهـره وری در آنها اسـتقرار 
یابـد. ایشـان اضافـه کـرد که البته می بایسـت به صورت مسـتقل 
از اقدامـات دولتـی، چرخـه مدیریـت بهـره وری در سـازمان ها در 
هـر ابعـادی کـه هسـتند پیـاده شـود. وی در ادامـه با بیـان مثالی 
ابـراز امیـدواری کرد کـه با تصویب قوانین مناسـب، سـازمانی که 
مـدل بهره وری را در شـرکت خـود پیاده می کند بتوانـد از معافیت 
مالیاتی برخوردار شـود. دکتر عسـگری با اشـاره بـه  تجربه  موفق 
وزارت نیـرو بیـان کـرد مقرر شـد بـرای خانواده هایی کـه از لحاظ 
مصـرف انـرژی کم مصرف هسـتند، تخفیـف درنظر گرفته شـود 

کـه این مهـم اعمـال گردید. 
در پایـان ایشـان بـه منظـور اجـرای هرچـه بیشـتر و بهتـر 
مـدل بهـره وری در کشـور و کمک بـه بهبود اقتصـاد آن در آینده، 
پیشـنهاد اختصاص یارانه برای سـازمان مدیریت صنعتی از سمت 
دولـت بـه منظور آمـوزش و اسـتقرار چرخه مدیریت بهـره وری در 
سـازمان های کوچـک به صـورت رایـگان را مطرح کردنـد که به 
نظـر می رسـد می توانـد کمـک شـایانی بـه افزایش بهـره وری در 

سـازمان ها داشـته باشد.

مدل تعالی سازمانی و 
مدل بهره وری هردو 

از یک خانواده هستند 
ولیکن روش پیاده سازی 
آنها کمی با هم متفاوت 

است.
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مهنــدس شــوری یمینــی راد، کارشــناس آمــوزش 
و توانمندســازی مرکــز تعالــی ســازمانی در ابتــدا در 
ــرد  ــان ک ــتراتژیک بی ــت اس ــت مدیری ــوص اهمی خص
فقــدان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتراتژک مناســب در 
هــر ســازمانی موجــب از دســت رفتــن ســهم بزرگــی از 
ــالش  ــال ت ــن ح ــازمان مي شــود. در عی ــت آن س موفقی
یــک ســازمان جهــت تدویــن چشــم انداز و مهمتــر از آن 
ــه آن  ــتیابي ب ــراي دس ــتراتژیک ب ــب اس ــت مناس مدیری
چشــم انداز باعــث رشــد چشــمگیرش خواهــد شــد. وي 
ــه  ــی خالقان ــتراتژیک، مدیریت ــت اس ــرد مدیری ــد ک تاکی
ــرکت  ــار ش ــود رفت ــث مي ش ــه باع ــت ک ــه اس و نوآوران
نتیجــه یــک برنامه ریــزي مناســب و عمــل بــه آن باشــد 

نــه صرفــا واکنــش بــه یــک اتفــاق.
دکتــر احمدرضــا نخجوانــی، مدیــر عامــل شــرکت 

اصلــی  دالیــل  و  چالش هــا  خصــوص  در  شــاتل 
ناکامی هــا و شکســت شــرکت ها در حــوزه مدیریــت 
ــام  ــات انج ــق تحقیق ــت مطاب ــان داش ــتراتژیک بی اس
شــده، بــه طــور متوســط در کشــورهای پیشــرفته، 
برنامه هــای اســتراتژیک بــاالی 70 درصــد بــا شکســت 
ــا 19 درصــد از  مواجــه می شــوند و از طــرف دیگــر تنه
شــرکت ها هســتند کــه موفــق بــه پیاده ســاری صحیــح 
ــه  ــت اســتراتژیک در ســازمان شــده و ب ــل مدیری و کام
ــت  ــوان گف ــک کالم می ت ــوند. در ی ــل می ش ــدف نای ه
ــت  ــکاری مدیری ــدم هم ــرکت ها ع ــت ش ــت شکس عل
ــتراتژیک  ــزی اس ــزود برنامه ری ــت. وی اف ــد آن اس ارش
ــش اول  ــرد. بخ ــیم ک ــش تقس ــه دو بخ ــوان ب را می ت
شــامل strategy formulation اســت کــه مربــوط 
ــن اســتراتژی در شــرکت اســت و بخــش دوم  ــه تدوی ب

تعالی و مدیریت استراتژیک

شی
دی

م ان
ی ه

ها
ت 

س
ش

ن

مرکز تعالی سازمانی

مهمترین علت شکست 
شرکتها در مدیریت 
استراتژیک، عدم 
همکاری مدیریت 
ارشد است

مدیریت استراتژیک در واقع استفاده استراتژیک از منابع کسب و کار برای 
دستیابی به اهداف کسب و کار است. الزمه مدیریت استراتژیک بررسی فرایندها 
و روش های انجام امور در سازمان است. همچنین عوامل خارجی که ممکن است 
به  گیرند.  قرار  کنکاش  مورد  باید  نیز  باشند  موثر  سازمان  عملکرد  چگونگی  بر 
منظور آشنایی بیشتر با فراز و نشیب های مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مدل 
تعالی سازمانی، دهمین نشست هم اندیشی با این موضوع در تاریخ 19 بهمن 99 

برگزار شد.
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یکی از مهمترین 
جنبه های تعالی، توجه 

به برنامه ها و اهداف 
استراتژیک هم راستا با 
نتایج کلیدی عملکرد 

بوده و  می بایست 
به حوزه های دیگر 

ذی نفعان نیز توجه شود.

اجــرای اســتراتژی اســت کــه اصــوال شکســت در 
اولیــن و مهمتریــن  اتفــاق می افتــد.  ایــن بخــش 
ــتراتژی،عدم  ــرای اس ــرکت ها در اج ــت ش ــل شکس دلی
همــکاری مدیــر ارشــد ســازمان اســت، بدیــن  معنــا کــه 
ــه رســمیت نمی شناســند  ــه را ب ــران ســازمان، برنام رهب
و یــا فــرد دیگــری را بــه عنــوان مدیــر طــرح انتخــاب 
ــگاه  ــی از دانش ــه تحقیق ــان نتیج ــا بی ــد. وی ب می کنن
ــل شکســت شــرکت ها  ــه 50 دلی ــه ب ــکا ک ــا امری مونتان
ــه داد 85  ــد ادام ــاره می کن ــتراتژیک اش ــت اس در مدیری
ــی را  ــیار کم ــان بس ــازمان  ها زم ــران س ــد از مدی درص
بــه برنامه ریــزی اســتراتژیک ســازمان و عمــل بــه 
در  دادنــد  ادامــه  ایشــان  می دهنــد.  اختصــاص  آن 
ســازمان  افــراد  می بایســت  اســتراتژیک  مدیریــت 
پیاده ســازی  چگونگــی  و  چشــم انداز  جریــان  در 
ــه عنــوان دومیــن  ــد. ب مدیریــت اســتراتژیک قــرار گیرن
دلیــل شکســت شــرکت ها در پیاده ســازی مدیریــت 
ــد. وی  ــاره ش ــی اش ــوع فرهنگ ــه موض ــتراتژیک ب اس
ــت  ــت؛ مدیری ــش اس ــامل دو بخ ــروژه ش ــر پ ــزود ه اف
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــر. ایش ــت تغیی ــتراتژیک و مدیری اس
ــر پیاده ســازی  ــان شــرکت ها بعضــا در براب اینکــه کارکن
ــت  ــه مدیری ــد ب ــت می کنن ــتراتژیک مقاوم ــت اس مدیری
تغییــر جهــت رفــع ایــن مشــکل اشــاره کردنــد. مهنــدس 
نخجوانــی بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد محیــط  صمیمانــه 
ــان در شــروع هــر  در ســازمان و شــریک کــردن کارکن
ــراد  ــود اف ــث می ش ــر، باع ــت تغیی ــت مدیری ــروژه گف پ
ــه شــده و خــود  ــا آن برنامــه توجی ســازمان در رابطــه ب
ــد و در  ــه بدانن ــذار در برنام ــم و تاثیرگ ــوی مه را عض
ــوان  ــه عن ــد. وی ب ــت کنن ــه حرک ــق برنام ــت تحق جه
ــاس  ــد و مقی ــدف واح ــود ه ــدم وج ــه ع ــوم ب ــل س دلی
اندازه گیــری مناســب اشــاره کــرد. ایشــان بــا تاکیــد بــر 
ــن  ــت تعیی ــازمانی گف ــی  س ــدل تعال ــق رادار در م منط
ــه  ــری در راســتای رســیدن ب ــاس اندازه گی هــدف و مقی
ــان  ــه  بی ــه موفقیــت اســت. ب آن هــدف راه دســتیابی ب
ــد. ــری باش ــل اندازه گی ــت قاب ــدف می بایس ــاده تر ه س

دلیــل چهــارم انتزاعــی بــودن برنامــه اســت. در حقیقــت 
ــی  ــران میان ــن مدی ــدون درنظــر گرفت ــد ب ــران ارش مدی
ــه  ــس از آن برنام ــد و پ ــه می پردازن ــن برنام ــه تدوی ب
را بــه منظــور اجــرا بــه کارکنــان ابــالغ می کننــد. 
ــد برنامــه اســتراتژیک قــرار  ــه، کارکنــان در رون بدینگون
نمی گیرنــد. وی بــا اشــاره بــه نتیجــه تحقیــق دانشــگاه 
ــتراتژی های  ــان از اس ــد کارکن ــت 95 درص ــا گف مونتان

ــتند. ــالع هس ــازمان بی اط س
ــت  ــل شکس ــن دالی ــی از مهمتری ــرد یک ــد ک وی تاکی

ــت.  ــف آن اس ــرای ضعی ــتراتژک اج ــای اس برنامه ه
ــاط و  ــوص ارتب ــی در خص ــر نخجوان ــه دکت در ادام
شــباهت مدل هــای مدیریــت اســتراتژیک بــا مــدل 

 )1BSC ( تعالــی ســازمانی، بــه مــدل کامپــالن و نورتــون
ــد  ــرد. وی تاکی ــاره ک ــدل اش ــبیه ترین م ــوان ش ــه عن ب
ــه  ــه ب ــی، توج ــای تعال ــن جنبه ه ــرد یکــی از مهمتری ک
ــج  ــا نتای ــتا ب ــتراتژیک هم راس ــداف اس ــا و اه برنامه ه
ــای  ــه حوزه ه ــت ب ــوده و  می بایس ــرد ب ــدی عملک کلی
ــه  ــان در ادام ــود. ایش ــه ش ــز توج ــان نی ــر ذی نفع دیگ
ــا  ــا وجــود اینکــه در مــدل BSC در مقایســه ب گفتنــد ب
مــدل تعالــی ســازمانی بــه جنبه هــای انســانی، مشــتری 
ــا را  ــن جنبه ه ــن ای ــود ولیک ــه نمی  ش ــه پرداخت و جامع
می تــوان در الیه هــای نقشــه اســتراتژیک دیــد. وی 
ــت  ــرای مدیری ــدی را ب ــدل واح ــوان م ــرد نمی ت تاکیدک
ــرا  ــت زی ــر گرف ــازمان ها درنظ ــی س ــتراتژیک تمام اس
ــه آن  ــتیابی ب ــد و دس ــاوت دارن ــداف متف ــازمان ها اه س
ــد  ــته باش ــی داش ــای متفاوت ــد روش ه ــداف می توان اه

ــت.  ــازمان اس ــاز آن س ــا نی ــتا ب ــه هم راس ک
دکتــر نخجوانــی در خصــوص ادغــام دو مــدل مدیریــت 
براســاس  ســازمانی  تعالــی  مــدل  و  اســتراتژیک 
الگوبــرداری و تجربیــات جهانــی بــا اشــاره بــه تجربیــات 
ــح  ــدل صحی ــن دو م ــک ای شــخصی خــود گفــت تفکی
و  مــدل  دو  جنبه هــای  از  بســیاری  زیــرا  نیســت، 
ــا هــم همپوشــانی دارنــد. همچنیــن اقدامــات در آنهــا ب
ــن پرســش را مطــرح  در ادامــه، مهنــدس یمینــی راد ای
ــداف EFQM اشــاره می شــود  ــه در بخــش اه ــرد ک ک
اهــداف مرتبــط، هــم راســتا بــا اســتراتژی تنظیــم 
ــوند، در  ــی ش ــق م ــداوم محق ــور م ــه ط ــده اند و ب ش
ــه  اینجــا منظــور از ویژگی هــای مرتبــط و هم راســتا و ب
طــور مــداوم چیســت و چــه ابزارهــا و فنــون مدیریتــی در 

ــود؟  ــنهاد می ش ــازمان ها پیش ــن س ــا ای ــه ب رابط
دکتــر نخجوانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال بیــان داشــت 
بایــد در ابتــدا اهــداف اســتراتژیک مشــخص شــود چــرا 
ــه  ــداف را ب ــه آن اه ــیدن ب ــیر رس ــتراتژی مس ــه اس ک
ــا  ــاط ب ــا نشــان می دهــد. اهــداف اســتراتژیک در ارتب م
1. Balanced Scorecard Measures
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یکدیگــر هســتند بنابرایــن مــا را در رســیدن بــه مقاصــد 
 )RADAR(ــق رادار ــد. منط ــک می کنن ــتراتژیک کم اس
یکــی از اصــول اساســی مدیریــت اســتراتژیک در تمامــی 
مدل هــا اســت، ایــن منطــق بیــان مــی دارد کــه هدفــی 
ــت،  ــیم)Results( چیس ــم برس ــه آن می خواهی ــه ب ک
 Approach( برنامه هــا بــرای رســیدن بــه آن اهــداف
Deploy� ــداف  ــرای آن اه ــت اج ــد و وضعی )(کدامن

 Assessment &(اصــالح و  ارزیابــی  و   )ment
Refinement( آنهــا چگونــه اســت و ایــن چرخــه بــه 
ــه  ــتراتژیک ادام ــداف اس ــق اه ــا تحق ــداوم ت صــورت م

ــد.  ــدا می کن پی
ــن پرســش را مطــرح  ــه ای ــی راد در ادام ــدس یمین مهن
ــته اید ،  ــه داش ــی ک ــه تجربیات ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک کردن
ــت در  ــورد موفقی ــی در م ــردی و اجرای ــکات کارب ــه ن چ
توصیــه  آن  وپیاده ســازی  اســتراتژیک  برنامه ریــزی 

می کنیــد؟
دکتــر نخجوانــی در خصــوص نــکات کاربــردی و اجرایی 
و همچنیــن موفقیــت در برنامه ریــزی و پیاده ســازی 
اســتراتژیک توضیــح داد برنامه ریــزی اســتراتژیک یــک 
رویــداد نیســت کــه یــک بــار اتفــاق بیفتــد، بلکــه یــک 
ــاری در طــی زمــان  ــر و بردب ــا صب ــد اســت کــه ب فراین
ــزی  ــع برنامه ری ــد. در واق ــق می یاب ــدت تحق و در بلندم
ــیوه در  ــگ و ش ــک فرهن ــه ی ــتراتژیک می بایســت ب اس
ــن  ــه ای ــرد الزم ــد ک ــود. وی تاکی ــدل ش ــازمان مب س
ــان  ــا جری ــازمان ب ــد س ــت ارش ــی مدیری ــم، همراه مه
مدیریــت اســتراتژیک در طــی ســال های مختلــف 
ــاتل  ــرکت ش ــی از ش ــا مثال ــت. وی ب ــازمان اس در س
ــتراتژیک در  ــت اس ــزی مدیری ــی برنامه ری ــزود تمام اف
ــت ارشــد  ــت مســتقیم مدیری ــا دخال ــاتل ب ــه ش مجموع
اتفــاق میفتــد. ایشــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه 
براســاس تجربیــات ایــن شــرکت، مدیریــت اســتراتژیک 
در طــی 7 مرحلــه پیاده ســازی می شــود توضیــح داد 
ــازمان در  ــتراتژی های س ــن اس ــه اول مهمتری در مرحل
ــرور و بررســی شــده و چنانچــه  ــره م ــت مدی ــه هیئ الی
نیــاز بــه تغییــر داشــته باشــد بــا اندازه گیری هــا و 
ــن  ــرات اعمــال می شــود. همچنی بررســی های الزم تغیی
ــای  ــره از واحده ــت مدی ــات هیئ ــه توقع ــن مرحل در ای
مختلــف تعییــن و ثبــت می شــود. در مرحلــه دوم مــدل 
برنامه ریــزی ســال جدیــد بــرای کلیــه مدیــران ارشــد و 
ــح داده  ــرگروه ها توضی ــن س ــازمان و همچنی ــی س میان
ــران  ــا مدی ــه ای ب ــوم در جلس ــه س ــود. در مرحل می ش
ارشــد و میانــی، توقعــات واحدهــا را کــه هیئــت مدیــره 

در مرحلــه اول تعییــن کــرده اســت اعــالم کــرده و بــه 
صــورت متقابــل واحدهــا نیــز توقعــات خــود را بیــان مــی 
ــه  ــر عامــل ب ــه چهــارم، مدی ــزود در مرحل ــد. وی اف کنن
صــورت انفــرادی بــا مدیــران میانــی واحدهــای مختلــف 
جلســه گذاشــته و اقدامــات اجرایــی مکتــوب می شــوند. 
در مرحلــه بعــد واحدهــا در جلســه ای کــه مدیــران هــم 
حضــور دارنــد برنامه هــا را مــرور و بررســی می کننــد. در 
ــه ششــم در طــی جلســات فصلــی کــه در شــاتل  مرحل
بــه جلســات Q معــروف اســت برنامه هــا و تحقــق 
آنهــا بــا مدیــران، ارزیابــی، پاالیــش و مــرور می شــوند. 
ــت  ــم اس ــه هفت ــان مرحل ــه هم ــی ک ــه پایان در مرحل
اســتراتژی ها و برنامه هــا بــرای کل ســازمان بیــان 
می شــود. و تمامــی ایــن مراحــل بــا برنامه ریــزی 
شــرکت  در  افــزود  وی  می گیــرد.  صــورت  دقیــق 
ــتگی دارد و  ــورد بس ــه دو م ــران ب ــد مدی ــاتل، درآم ش
ــع تحقــق اهــداف اســتراتژیک و اهــداف فــروش در  تاب
طــول ســال اســت. در نهایــت تمامــی مدیــران شــرکت 
در خدمــت فــروش و مشــتری بــوده و ســهمی از میــزان 
فــروش دارنــد کــه ایــن مهــم باعــث پیشــرفت شــرکت 

می شــود.
و در پایــان، دکتــر نخجوانــی بــا توجــه به تجربیــات خود، 
ــری  ــال و بکارگی ــای دیجیت ــش ابزاره ــوص نق در خص
مــدل تعالــی ســازمانی در ارتباط بــا مدیریت اســتراتژیک 
بیــان داشــت مدیــر ارشــد ســازمان بــرای ابنکــه تمرکــز 
کلــی و توجــه جزیــی بــه فراینــد هــای ســازمان داشــته 
ــد. وی  ــتفاده  کن ــال اس ــای دیجیت ــد از ابزاره ــد بای باش
ــا برنامه هــا و  ــدام ب ــه طــور م ــن کــه ب ــرای ای ــزود ب اف
ــتیم  ــی هس ــد اطالعات ــیم نیازمن ــتا باش ــداف، هم راس اه
کــه بدانیــم بــه چــه میــزان در جهــت اهدافمــان حرکــت 
میکنیــم و همچنیــن نیازمنــد ابزارهــای مختلفی هســتیم 
ــازمان  ــیم س ــم آگاه باش ــا بتوانی ــه آنه ــکا ب ــا ات ــه ب و ک
ــی رود. ابزارهــای  ــه کجــا م ــرار دارد و ب ــا در کجــا ق م
ــن  ــد مهمتری ــک می کن ــد کم ــر ارش ــه مدی ــال ب دیجیت
نتایــج  و   (KPI2(عملکــرد کلیــدی  شــاخص های 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــوارد را ب ــه م ــدی)KR3) و کلی کلی
اهــداف اســتراتژیک ببیننــد و از آن اســتفاده کنــد و 
ســازمان را بــه ســوی اجــرای موفــق برنامــه اســتراتژیک 

ــد. هدایــت نمای

2. Key Performance Indicator
3. Key results

 برنامه ریزی استراتژیک 
یک رویداد نیست که یک 
بار اتفاق بیفتد، بلکه یک 
فرایند است که با صبر و 
بردباری در طی زمان 
و در بلندمدت تحقق 
می یابد.
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با  سازمانی  تعالی  همایش  هجدهمین  برگزاري  به  توجه  با 
تحوالت  و  پیچیدگی  عصر  در  متعالی  "سازمان های  محوریت 
همچنین  و  تعالی  دانش  توسعه  و  ارتقا  راستای  در  و  نوپدید" 
به روزآوری و ارتقای دانش علمی و اجرایي مخاطبین جایزه ملی 
تعالی سازمانی، مرکز تعالی سازمانی تصمیم به انتشار مقاالتی 
 ،")Disruptive Thinking(تفکرساختارشکن" محوریت  با 
"فرهنگ سازمانی"، "دوسوتوانی سازمانی" و "تعالی سازمانی 
و تکنولوژی های نوظهور" گرفت. در این راستا، فراخوان ارسال 
و  تهیه  را  مقاالت خود  و متخصصان موضوع،  داده شد  مقاالت 
ارسال نمودند که پس از انجام بررسی های الزم و داوری مقاالت 
در این مرکز، پنج مقاله برگزیده شد که در ادامه ارائه می گردد.

 امید است مطالب مندرج در این مقاالت بتواند در ارتقای دانش 
تعالی سازمانی موثر باشد.
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مقاالت

 )Disruptive Innovationِ( شناسایی مولفه های موثر بر نوآوری ساختارشکن
در جهت تداوم  عملکرد برجسته سازمان 

شناسایی ابعاد موثر بر بلوغ چابکی سازمانی 
در راستای پیشبرد تعالی سازمان

مدل های مطرح در تفکر ساختارشکن

مروری بر ضرورت اهرم سازی یادگیری استراتژیک
 با رویکرد دوسوتوانی سازمانی

تحقیق درباره 56 کشور که یک برنامه فعال 
درخصوص جوایز تعالی سازمانی دارند

تعالی ســازمانی  جایزه مّلی 
18

100
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مقدمه
استاد دانشکده ی بازرگانی هاروارد Clayton M.Christensen که از 
متخصصان برجسته ی نوآوری و رشد در جهان است در کتاب منتشر شده 
در سال 1997 خود به نام معمای نوآوران، در مورد شکست های شرکت های 
بالغ  با مدیریت مثال زدنی توضیحی ارائه می دهد که ابراز می دارد این مدیران 
با یک معضل روبرو هستند و آن الگو های جدیدی نوآورانه ی شرکت های 
 .)2015 ,Andrew A. King, Baljir Baatartogtokh(نوپا است
ثابت  و  نمود  معرفی  را  نوآوری ساختارشکن  نظریه ی  در سال 1995  وی 
بر  مبتنی  رشد  درباره  تفکر  برای  قدرتمند  روش  یک  مهم  این  که  کرد 
نوآوری است که بسیاری از رهبران شرکت های کوچک و کارآفرین آن را 
به عنوان ستاره راهنمای خود تحسین  و پیروی می کنند. که از این میان 
می توان سازمان های بزرگ و باسابقه ای، از جمله اینتل، دانشگاه نیوهمپشایر 
 Liisa Majamäki, Murat(جنوبی و کمپانی سیلز فورس را برشمرد

)2014 ,Akpinar
از  استفاده  نتیجه ی  در  و  جدید  ایده ی  یک  توسعه ی  عنوان  به  نوآوری 
پایدار  نتایج  نوآوری ها،  می شود.  تعریف  جدید  فرایند  یا  خدمات  محصول، 
بهبود آن ها هستند.  و  افزایش  پیشین و همچنین  نوآوری های  نگاه داشتن 
بدان  نوآوری معطوف می کنند؛  پایداری  بر  را  تمرکز خود  اغلب شرکت ها 

معنا که از فناوری های موجود برای بهبود و افزودن محصوالت اصلی فعلی 
نوآوری های  عوض ،  در  بهره می برند.  است  مشتریان  اکثر  پسند  مورد  که 
کیفیت  با  محصولی  عملکرد  ابتدا،  در  حداقل  یا  و  بوده  نادر  ساختارشکن 
پایین تر را ارائه می  دهند و معمواًل توسط مشتریان اصلی ارزیابی نمی شوند. 
لذا با گذشت زمان به اصلی ترین راه حل تبدیل شده و منجر به از کار افتادن 
فناوری های موجود متعلق به وضعیت فعلی می شوند. این اختالل می تواند 
در هر بازار محصول یا خدماتی اتفاق بیفتد اما اغلب با ارائه یک نوع جدیدی 
از راه حل برای رفع معضل موجود ، مشتریان جدیدی را به خود جلب خواهند 

.)2004 ,.Christensen et al(نمود
توسط  که  ساختارشکن  نوآوری  یا   Disruptive Innovation
به  غالبًا  می شود،  گرفته  بکار  سیلیکون  دره ی  در  ویژه  به  کارآفرینان 
سرنگون  را  بزرگتر  های  شرکت  که  دارد  اشاره  فناورانه ای  استارتاپ های 
می کنند. بر اساس این تئوری، یک شرکت کوچکتر با منابع کمتر می تواند 
شرکت بزرگ را دچار چالش جدی کند و بازار و کسب و کار آن ها را تهدید 
نموده، دچار چالش کرده و یا حتی بر هم بزند. یک شرکت کوچکتر این 
مورد  معمول  بطور  که  بازار  از  بخش هایی  گرفتن  هدف  با  معموال  را  کار 
غفلت شرکت های بزرگ به دلیل تمرکز بر روی بخش های سودآورتر قرار 
گرفته است، می تواند انجام دهد. در حالیکه که کسب وکارهای بزرگ تر بر 

 )Disruptive Innovation(ِ شناسایی مولفه های موثر بر نوآوری ساختارشکن
در جهت تداوم  عملکرد برجسته سازمان 

خالصه
رسیدن به تعالی و تداوم آن حتی برای سازمان های با عملکرد باال نیز 
یک مسیر چالشی است. رسیدن به نتایج عملکرد پایدار در بازارهای 
با  می کنند،  رشد  سازمان ها  که  هرچقدر  نیست.  ساده ای  کار  جهانی 
انبوهی از چالشها در هر بخش از فعالیتهای کسبوکار خود مواجه میشوند. 
مشتریان و نیازهای آنان به صورت روزانه در حال تغییر است و بنابراین 
بازاریابی  اقدامات  تا  باشند  محصوالت و خدمات میبایست سفارشیتر 
با جریانهای  رویارویی  دیگر،  گیرد. چالش  انجام  در شرکتها  مناسبی 
جدید و پیوستهای از ایدههای جدید و رشد تفکر خالقیت است که 

موجب استفاده اهرمی از محصوالت و بکارگیری نوآوری می شود.
 نوآوری به عنوان توسعه ی یک ایده ی جدید و در نتیجه ی استفاده 
از محصول، خدمات یا فرایند جدید تعریف می شود. نوآوری ها، نتایج 

بهبود  و  افزایش  همچنین  و  پیشین  نوآوری های  نگاه داشتن  پایدار 
نوآوری  پایداری  بر  را  خود  تمرکز  شرکت ها  اغلب  هستند.  آن ها 
بهبود  برای  موجود  فناوری های  از  که  معنا  بدان  می کنند؛  معطوف 
و افزودن محصوالت اصلی فعلی که مورد پسند اکثر مشتریان است 
بهره  می برند. در عوض ، نوآوری های ساختارشکن که موضوع بحث 
محصولی  عملکرد  ابتدا،  در  حداقل  یا  و  بوده  نادر  است  مقاله  این 
ارائه می  دهند و معمواًل توسط مشتریان اصلی  را  پایین تر  با کیفیت 
ارزیابی نمی شوند. لذا با گذشت زمان به اصلی ترین راه حل تبدیل شده 
فعلی  به وضعیت  متعلق  فناوری های موجود  از کار افتادن  به  منجر  و 
می شوند. هدف از این پژوهش شناسایی و معرفی مولفه های موثر بر 
نوآوری ساختارشکن و بررسی تاثیرات آن ها بر عملکرد پایدار سازمان 

بر اساس مدل EFQM  ویرایش 2020 می باشد.

2020 EFQM ،واژه کلیدی: عملکرد پایدار سازمان، نوآوری، تفکر ساختارشکن

محسن مرادی مقدم
M.moradimoghadam@mci.ir :دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران، رایانامه

 حسین صفری
Hsafari@ut.ac.ir :دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران، رایانامه

 سوگند تقي نژادنمین
Memohammadi@ut.ac.ir :دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران، رایانامه

علیرضا زکي
Mahdi_zahraee@ut.ac.ir :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، رایانامه
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بهبود محصوالت و خدمات خود برای مشتریان فعلی خود متمرکز هستند، 
یا  و  تثبیت  را  خود  جایگاه  بازار  پایینی  الیه  های  در  کوچک  شرکت های 
به اصطالح  یا  ندیده اند  را  بازارهای جدیدی که شرکتهای بزرگ آن ها  به 

niche market ورود می کنند.
می تواند  که  نوآورانه ای  یا  جدید  فناوریهای  با  معمواًل  استارتاپها  نوع  این 
محصوالت یا خدمات مناسب تری با قیمتی بعضًا کمتر از شرکت های بزرگ 
ارائه کنند، وارد بازار می شوند. سپس کم کم به سمت بخش های باالیی بازار 
شرکت های  اصلی  مشتری  که  را  انتظاراتی  که  زمانی  تا  می کنند  حرکت 
بزرگ انتظار دارند را ارائه کرده و همزمان مزایایی را که موجب موفقیت های 

ابتدایی شان شده است را دست نخورده نگه دارند. فلذا تحول هنگامی اتفاق 
میافتد که مشتریان اصلی شرکت های بالغ و بزرگ شروع به استفاده گسترده 

از محصوالت و خدمات استارتاپ ها می کنند.
نوآوری  بر  موثر  مولفه های  معرفی  و  شناسایی  پژوهش  این  از  هدف 
ساختارشکن و بررسی تاثیرات آن ها بر عملکرد پایدار سازمان بر اساس مدل 
.)2014 ,Akpinar & Majamäki( ویرایش 2020 می باشد   EFQM

شناسایی مولفههای موثر بر نوآوری ساختارشکن
مولفه های چندبعدی موثر بر نوآوری ساختارشکن از منظر کلی به دو دسته ی 
درونی و بیرونی تقسیم می شوند که مولفه های درونی می توان منابع انسانی، 

)2014 ,Dan & Chieh( جدول 1. مولفه های اثرگذار بر نوآوری ساختارشکن

فعال كننده ها / راه حل ها بازدارنده ها / مشكالت مولفه دسته

(1) يك تيم اصلي براي جمع آوري ايده هاي مخل و اجراي آنها ايجاد كنيد.
(2) به جاي برنامه هاي تشويقي مبتني بر فرمول كوتاه مدت براي مديران كليدي 

، برنامه هاي تشويقي بلند مدت و ذهني را طراحي كنيد.
(3) بنيانگذاران براي مقابله با اختالالت موقعيت بهتري دارند.

(1) مديران ارشد با تجربيات فعلي خود محدود مي شوند.
(2) مديران ارشد براي مديريت خطوط توليد كامالً مشخص آموزش ديده اند.

(3) مديران مياني بيشترين ضرر را در تغييرات مخرب دارند.
(۴) مديران حرفه اي براي مديريت مشاغل مستقر از روال معمول پيروي مي كنند.

(1) اعضاي تيم از ريسك پذيراني كه با دقت انتخاب شده اند تشكيل شده اند و 
آنها همچنين از متخصصان خارج استخدام مي كنند.

(2) گرفتن ايده هاي مخل از افراد در تماس مستقيم با بازارها و فن آوري ها.
(3) اسپين آف به عنوان يكي از راه حل هاي ممكن براي جلوگيري از فرار مغز و 

محافظت از ايده هاي مخل.

(1) كمبود دانش و نگرش ريسك پذير كاركنان.
(2) براي جمع آوري يا ايجاد ايده هاي مخل ، به استراتژي شركتي مملو از 

تحليلگران پاسخ دهيد.
(3) اختالل در خارج به دليل فرار مغزها در استعدادها و ايده هاي مخل.

آماده سازي و ايجاد تحول سازماني و يادگيري ارزشهاي عميق آن.  (1)
(2) برخي از اجزاي جدايي ناپذير فرهنگ بايد حفظ شود و براي آنها ارزش 

افزوده شود مانند كارآفريني ، خطرپذيري ، انعطاف پذيري و خالقيت.

(1) فرهنگ تجمعي به اينرسي فرهنگي تبديل مي شود كه حمله به آن مستقيماً دشوار 
است.

فرهنگ 
سازماني

(1) كمتر رسمي ، به مديران اجازه مي دهد تا بصورت شهودي عمل كنند تا 
اينكه با تحقيق و تحليل دقيق پشتيباني شوند.

(2) سطل هاي استراتژيك براي مديريت جداگانه پروژه هاي پايدار و مخل.
(3) مديريت يك پروژه بزرگ به عنوان جمع چندين ميني پروژه پي در پي.

از روالهاي ساختاريافته براي ارزيابي پروژه هاي مخل نوظهور و مشاغل موجود   (1)
استفاده مي شود.

(2) نتايج مالي به ويژه يك ابزار بد براي مديريت اختالل است.
(3) وابستگي به منابع ، شركتها را در مشاغل موجود قفل مي كند و شركتها را به سمت 

سرمايه گذاري بيشتر در مشاغل معمولي سوق مي دهد كه از ته ته تهديد شوند.

تخصيص 
منابع

شركت هاي بزرگ انعطاف پذيري الزم را براي داشتن واحدهاي تجاري   (1)
كوچك در داخل خود حفظ مي كنند ، بنابراين مي توانند همچنان داراي 

تصميم گيراني باشند كه مي توانند از فرصت هاي ظهور شده هيجان زده شوند.
(1) اندازه شركت و واحدهاي تجاري با نوآوري مخرب ارتباط منفي خواهد داشت.

 skunk-works يا spin-off (1) شكل معمول واحدهاي تجاري خودمختار
است ، اما اساساً مجموعه اي متفاوت از فرايندها و ارزش ها است.

(1) سازمان خودمختار به معناي تفكيك جغرافيايي و تغيير مالكيت است.
(2) اسپين آف مي تواند ترفندهايي براي جلوگيري از اخالل در دستور كار مديران 

باشد.

(1) همكاري بين متصديان و شركت هاي نوپا به اشكال مختلف از جمله صدور 
مجوز IP ، اتحاد ، معامالت بازار و تملك در مراحل مختلف پروژه هاي مخرب.

(2) به عنوان يك شركت نوپا ، با بهبود عملكرد توسعه محصول جديد ، صرفه 
اقتصادي ، مالكيت عمومي و موقعيت جغرافيايي به يك خوشه فناوري ، جذابيت 

خود را براي همكاري بالقوه افزايش دهيد.

(1) يك ايده ابتكاري با پتانسيل مخرب اما فاقد دارايي هاي مكمل.

ادغام

رهبري

بلوغ

پراكندگي

تسهيل

بازار هدف

شبكه ارزش

كاهش هزينه

خطي مشي

اقتصاد كالن

(1) استراتژي هاي ايجاد هدفمند فناوري ها به عنوان گزينه هايي براي نوآوري 
مخرب بالقوه.

(2) برنامه جديدي از فناوري موجود ، محصول يا ماژول هاي كليدي محصول 
را پيدا كنيد.

بر آنچه در مورد نيازهاي مشتري و عملياتي اتفاق مي افتد تمركز كنيد.  (1)
(2) مشتري مداري در حال ظهور

(3) مشتري مداري اصلي و در حال ظهور مي تواند همزمان وجود داشته باشد.
تكنيك هايي را براي درك نيازهاي مشتريان جديد ايجاد كنيد.  (۴)

-

(1) يك نقشه راه با جزئيات بيشتر ممكن است فاجعه بار باشد زيرا ماهيت ناپيوسته 
نوآوري مختل كننده است و تحقيق در قسمت جلوي فازي متمركز شده است.

(1) نتوانست توسعه پيشرفتهاي فن آوري را به تغييرات در بازار مرتبط كند.
(2) تمركز بيش از حد بر مشتريان موجود و فرصت هاي پر حاشيه.

(1) سازمانهايي كه با ارائه دهندگان منابع و تأمين كنندگان ارتباط برقرار مي كنند و 
آنها را از توسعه پروژه هاي مخل جلوگيري مي كند.

(2) فن آوري هاي تكميلي بايد قبل يا همراه با معرفي محصوالت مخرب بالقوه 
توسعه يابند.

(3) سيستم هاي مالي ضعيف ، كمبود كارآفرينان.

داخلي

ويژگي هاي 
فني

پويايي بازار

محيط 
خارجي

منابع انساني

ساختار 
سازماني
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2020 EFQM جدول 2. ارتباط مولفه های اثرگذار بر نوآوری ساختارشکن با مدل

EFQM 2020 مدل نشانگر  دسته

2-3-کارکنان: جذب، دلبستگی، توسعه و نگهداشت  منابع انسانی

داخلی 
1-2- راهبری فرهنگ سازمانی و پرورش ارزش های سازمانی فرهنگ سازمانی

5-5- مدیریت دارایی ها و منابع تخصیص منابع

2-5- متحول نمودن سازمان جهت آینده  ساختار سازمانی

 **** ادغام

ویژگی های فنی

معیار 2. فرهنگ سازمانی و رهبری رهبری

3-5- پیشبرد نوآوری و بهره گیری از فناوری بلوغ 

3-5- پیشبرد نوآوری و بهره گیری از فناوری پراکندگی 

3-5- پیشبرد نوآوری و بهره گیری از فناوری تسهیل

1-4- طراحی ارزش و چگونگی خلق آن بازار هدف

2-4- درمیان گذاشتن و توصیه )به فروش رسانیدن( ارزشپویایی بازار شبکه ارزش

3-4- تحویل )ارایه( ارزش کاهش هزینه

معیار 1: مبنای وجودی، چشم انداز و استراتژی خطی مشی
محیط خارجی

3-1-درک اکوسیستم، قابلیت های سازمان و چالش های اساسی اقتصاد کالن

مشترک  الزامات  سازمانی،  ساختار  منابع،  تخصیص  سازمانی،  فرهنگ 
فی ما بین شرکت ها و کسب و کار های کوچک و از مولفه های بیرونی اعم از 
شاخصه های تکنولوژی محور، پویایی بازار و خطی مشی و اقتصاد کالن را 

برشمرد. جزئیات بیشتر این مولفه ها در جدول زیر ارایه شده است:
2020 EFQM رابطه بین نوآوری ساختارشکن با مدل

بنیاد EFQM در ماه های جوالی 2018 و مه 2019 تحقیقات جداگانهای 
را به منظور بهبود مدل در راستای کمک به تایید آن انجام داد. پیامدهای 
حاصل از راهکارهای اجرایی این تحقیقات، تعدادی از تغییرات مهم در نحوه 
آینده،  در  بکارگیری  با  تا  نمودهاند  شناسایی  را  گذشته  در  سازمان ها  کار 
مطرح  موارد  از  یکی  شوند.  شناخته  برجسته  سازمان  عنوان  به  نهایت  در 
شده موضوع طرز فکر1 برای خالقیت و نوآوری بود که از جمله آن تفکر 
ساختارشکن2 است که جزء ضروری در کمک به سازمان برای خلق ارزش 
 .)2020  ,EFQM( است  سازمان  برجسته  عملکرد  سطح  بهبود  و  افزوده 
چندین بار در نکات راهنمای مدل به تفکر ساختار شکن اشاره شده است 

که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود: 
تفکر  و  نوآوری  خالقیت،  روی  بر  کردن  تمرکز  مزایای  و  اهمیت   
وجودی،  مبنای  به  دستیابی  در  آن  به  و  می کند  درک  را  ساختارشکن 

چشم انداز و استراتژی کمک کند.
 اهداف بلندمدت و کوتاه مدت جاه طلبانه ای برای تشویق خالقیت، نوآوری 

و تفکر ساختارشکن تعیین می گردد.
 فرهنگی را فعال می کند که در آن خالقیت، نوآوری و تفکر ساختارشکن 
تشویق می شود، زمانی که شکست اتفاق می افتد، دالیل به سرعت شناسایی 

و به اشتراک گذاری می شود، تا از تکرار اشتباه های مشابه جلوگیری شود.
 قابلیت ها، منابع و ابزار الزم را جهت توسعه و حفظ خالقیت، نوآوری و 
1. Mindset
2. Disruptive thinking

فرهنگ ساختارشکن فراهم می کند.
با توجه به مطالب ارایه شده در بخش قبل، در جدول زیر ارتباط مولفه های 
اثرگذار بر نوآوری ساختار شکن با معیارهای و زیرمعیارهای مدل ارایه شده 

است.
نتیجه گیری

شده  انجام  سازمانی  تعالی  مدل های  زمینه  در  کنون  تا  که  تحقیقاتی  در 
است کمتر به تاثیر نوآوری ساختارشکن  بر روی تعالی سازمانی و عملکرد 
برجسته سازمان پرداخته  شده است. نوآوری ساختارشکن یکی از شاخه های 
مهمترین  از  یکی  به  و  است  اخیر  سال های  در  مدیریتی  تحقیقات  اصلی 
جریان های مدیریتی در عرصه عمل تبدیل شده است. نوآوری ساختار شکن 
کارکردهای  در  بهبود  شامل  و  نیست  قبل  نوآوری های  مسیرهای  ادامه 
موجود نمی شود. این تفکر با تغییر در بنیان های رقابت و بازار همراه است 
به  نشان می دهد.  را  مفهوم ساختارشکن  که  است  مسئله ای  این همان  و 
واسطه  به  ساختارشکن  نوآوری های  که  است  این  بر  فرض  عمومی  طور 
با  جدید  اقتصادی  و  صنعتی  بنیادهای  و  بازارها  خلق  و  بنیادین  تغییرات 
پرداخته شده  آن  به  مقاله  این  در  آنچه  لذا،  است.  مثبت همراه  پیامدهای 
بر  اثر آن ها  نوآوری ساختارشکن و  بر روی  تاثیرگذار  شناسایی مولفه های 

روی زیرمعیارهای مدل EFQM ویرایش 2020 است. 

منابع
King, A. A., & Baatartogtokh, B. (2015(. How useful is the theory of 
disruptive innovation?. MIT Sloan Management Review, 57(1), 77.
Majamäki, L., & Akpinar, M. (2014(. Challenges and success factors in 
pursuing disruptive innovations: A Finnish hightech start-up case study.
Dan, Y., & Chieh, H. C. (2008, July). A reflective review of disruptive in-
novation theory. In PICMET’08-2008 Portland International Conference 
on Management of Engineering & Technology (pp. 402-414). IEEE.
https://www.efqm.org/



104

18
شناسایی ابعاد موثر بر بلوغ چابکی سازمانی 

در راستای پیشبرد تعالی سازمان
محسن مرادی مقدم

M.moradimoghadam@mci.ir :دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران، رایانامه
 حسین صفری

Hsafari@ut.ac.ir :دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران، رایانامه
 سوگند تقي نژادنمین

Memohammadi@ut.ac.ir :دکترای مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران، رایانامه
علیرضا زکي

Mahdi_zahraee@ut.ac.ir :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، رایانامه

خالصه
امروزه سازمان ها می بایست بتوانند نسبت به گذشته، تغییرات محیطی 
را پیش بینی و نسبت به آن واکنش مناسب نشان دهند که الزمه آن 
ایجاد انعطاف پذیری در ابعاد موثر بر سازمان است تا بتوان با شناخت 
راه حل های سازمانی جدید و درک و پذیرش محیط در حال تغییر به 
طور موفقیت آمیزی با این مسائل انطباق پیدا کرده تا به تعالی دست 
اهمیت  بر چابکی سازمان  تاثیرگذار  ابعاد  این رو، شناسایی  از  یابند. 
ویژه ای دارد. در دنیای کسب وکار امروز، چابکی سازمانی، به عنوان 

ویژگی اساسی برای رقابتی بودن یک سازمان قلمداد می شود. یکی 
ارتقای  اثرگذار در  ابعاد  نادیده گرفتن کلیه  اشتباهات،  اساسیترین  از 
بلوغ چابکی است. بهگونه ای که فقدان هر یک از این ابعاد، یکی از 
عمدهترین دلیل شکست سازمانها در همگام بودن با تغییرات بازار و 
اینکه تاکنون مطالعات زیادی  فناوری شناسایی شده است. با وجود 
اما پژوهشی جامع در راستای  در حوزه چابکی صورت گرفته است، 
تعالی  پیشبرد  راستای  در  بلوغ چابکی  ارتقای  در  موثر  ابعاد  شناخت 

مشاهده نشده است. 

EFQM 2020 ،واژه کلیدی: چابکی سازمانی، بلوغ، تعالی سازمان

مقدمه
که  می شوند  روبرو  آشفته ای  بسیار  محیط های  با  باید  ها  شرکت  امروزه 

ویژگی های اصلی آنها بی ثبات و با نرخ تغییر باال
. پیچیدگی

، عدم اطمینان
 و ابهام

اگر  می گویند.   )VUCA( ووکا  جهان  آن  به  جدید  ادبیات  در  و  است   
برای  را  تواناییهایی  باید  دارند،  محیط هایی  چنین  در  بقا  قصد  شرکت ها 
تشخیص زودهنگام تغییرات محیطی و ارائه پاسخهای دقیق به آنها، کسب 
فرصتهای تجاری جدید و مزیتهای رقابتی برای بهره برداری کسب کنند. 
در این زمینه ، مفهوم چابکی سازمانی )OA( به عنوان یکی از موضوعات 

.)Carmen M. Felipe( اصلی مورد توجه محققان ظاهر میشود
فرایندهای  تغییر  نیازمند  رقابتی،  و  جهانی  کسبوکار  محیط  در  بقا  امروزه 
کسبوکار موجود در ساختارهای چابک و متمایل به مشتری بوده و فناوری 
به عنوان یک نیروی محرک حیاتی، ابداع عملکردی و تصمیم گیری بهتر 
کسبوکار را در یک شکل به هنگام تسهیل میکند)Ansari, 2016(. روند 
شدید تغییرات، رویکردها و دیدگاه هاي گذشته را در رویارویی با چالش هاي 
براي  را  »چابکی«  نام  به  جدیدي  پارادایم  و  داده  نشان  ناتوان  سازمان 
سازمان ها  است.  کرده  معرفی  موفقیت  به  رسیدن  و  چالش ها  با  رویارویی 
براي مدیریت موفق تغییرات، تلفیق ساختارها و راهبردهاي جدید و دستیابی 
از  نیاز دارند. چابکی  انعطافپذیري  بازار، به سرعت و  به فرصت هاي جدید 
سازمان میخواهد تا با ادغام فناوري و کارکنان با زیربناي ارتباطی عجله و 
شتاب کند تا به نیازهاي متغیر مشتریان در محیط بازاري که داراي تغییرات 

 .)Rahnavard, 2016(مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد
دنبال  برای  سازمان  توانایی  سازمان  چابکی  چیست؟  سازمان  چابکی  اما 
در  تحول  بینی  پیش  ضمن  آن  تحقق  و  استراتژیک  انداز  چشم  کردن 
این  با  راهبردی و حاکمیت مرتبط  نقشه  انطباق  و  محیط کسب وکار خود 
تحول است. در تعریف دیگر چابکی سازمان در واقع توانایی سازمانی برای 
تشخیص تغییرات غیرمنتظره در محیط و پاسخ مناسب به روش سریع و 
بدست  نتیجه  در  و  داخلی  منابع  مجدد  پیکربندی  و  بکارگیری  با  کارآمد، 
آوردن مزیت رقابتی در فرایند است )Deksnys, 2018(. در کسبوکار نیز 
برای  تمایل یک سازمان  و  تعریف می شود؛ ظرفیت  بدین صورت  چابکی 

انطباق، ایجاد و اعمال اهرمی
Business Agility Insti- است  مشتری  منافع  راستای  در  )تغییر 

.)tute, 2020
چابکی در همه سطوح و بخش های اطالعاتی به عنوان یک روش عملیاتی 
مورد نیاز است، نه تنها در سطح رهبری/ مدیریتی، پاسخ الزم برای دستیابی 
به این هدف و چابکی سازمان ممکن است منجر به »بازنگری گسترده در 
ساختارهای سازمانی، اثرگذاری و کنترل« شود، که ذاتًا سالمت سازمانی را 
تهدید می کند)De Smet et al., 2016(. فعاالن کسبوکار برای منطبق 
راه حلهای  به  جدید،  فرصتهای  شناسایی  و  تغییر  حال  در  محیط  با  شدن 
سازمانی جدید، روش ها و ابزار جدید نیاز دارند. در شرکتهای با رشد باال، 
عالوه بر فشارهای خارجی، تغییر و انطباق پذیری درون سازمان نیز موجب 

 .)Žitkienė, 2018(چابکی هرچه بیشتر می شود
در این پژوهش تالش شده است با بررسی چارچوب ها و مدل های مطرح 

شده در این زمینه ابعاد بلوغ چابکی شناسایی شوند.
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بیان موضوع
با توجه به مقدمه بیان شده، شرکت ها و کسبوکارهای فعال در محیطهای 
متالطم برای دستیابی به نتایج بهتر و بقا در بازارهای متغیر باید سازمان 
برابر  در  هم  که  سازند  چابک  بهگونه ای  را  خود  پاسخگویی  نحوه ی  و 
ناآرامی های محیطی از مقاومت خوبی برخوردار باشند و هم قابلیت شناسایی 
فرصت های پیش رو در بازار را داشته باشند.در این بین، پژوهش های متعددی 

از جنبه های مختلفی به موضوع چابکی سازمان پرداخته اند که در شکل زیر 
نمایش داده شده است. 

اساس  بر  و  سازمانی  چابکی  موضوع  با  رابطه  در  که  پژوهشی  جامع ترین 
دیکسنیس  توسط   2018 سال  در  است  شده  انجام   1 پژوهش های شکل 
با “عنوان چابکی سازمان در شرکت های با رشد باال”در دانشگاه میکالس 

رومریس صورت گرفت و مدل مفهومی زیر را ارایه گردید. 

شکل 1. بررسی پژوهش های مختلف در حوزه چابکی سازمانی

جدول1. ابعاد موثر بر بلوغ چابکی

جمع بندی
BCG

)2019(

Gensis 10

)2019(

Deks�
nys

)2018(

Gunsberg

)2018(

 McKinsey&
Company

)2017(

 Triaa et
 .al

)2016(

Wndler

)2014(

Allied Consul�
tants Europe

)ACE(
)2010(

فرهنگ و رهبری
رهبری و استعداد - - رهبری و مدیریت - - - رهبری و مدیریت

- فرهنگ و رفتار فرهنگ - فرهنگ - - ارزش های چابک

- - - - نوآوری - - - نوآوری

استراتژی مقصود، استراتژی - - استراتژی استراتژی - - استراتژی

- حاکمیت و سرمایه 
گذاری - - یادگیری و تغییر - - مدیریت تغییر یادگیری و تغییر

ساختار و حاکمیت ساختار - سازمان ساختار ساختار سازمان و 
ساختار

ساختار انعطاف 
پذیر ساختار

فناوری و نوآوری توانمندسازهای 
فناورانه فناوری فناوری - فناوری فناوری فناوری -

فرایند فرایند فرایند فرایند - فرایند فرایند - -

ذینفعان
- افراد منابع 

انسانی - کارکنان منابع 
انسانی نیروی کار -

چارچوب 
اندازه گیری توانمندسازی شبکه - - همکاری و 

مشارکت -
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En-( توانمندسازها  واژگان  از  می کنید  مشاهده   2 شکل در  که   همانطور 
 ،)Providers( ارائه دهندگان   ،)Attributes( ویژگی ها   ،)ablers
اهرم ها )Levers(، برای شناسایی ابعاد )توانمندساز( سازمان چابک استفاده 
می کنند. در فرهنگ لغات کمبریج )2016( توانمندساز را به عنوان چیزی یا 
فردی که باعث می شود اتفاق خاصی انجام شود یا رخ دهد، تعریف می کند. 
توانمندسازها به عنوان اهرمی جهت دستیابی به قابلیت های چابکی استفاده 
می شوند )Bottani, 2010; Eshlaghy et al., 2010(. توانمندسازها 

پشتیبان توسعه و اجرای اقدامات چابک هستند.
با توجه به اهمیت موضوع ابعاد )توانمندساز( موثر بر بلوغ چابکی سازمانی و عدم 
انجام پژوهش جامعی در زمینه شناخت این ابعاد، لذا به صورت سیستماتیک  

ادبیات موضوع مرور شده و در نهایت در جدول زیر جمع بندی شده اند. 

نتیجه گیری
در چارچوب جدید EFQM ویرایش 2020 به موضوع اجرای انعطاف پذیر 
در منطق رادار پرداخته است و همچنین در مقدمه آن به این موضوع اشاره 
می کند که سازمان های متعالی می بایست توانایی شناسایی و سپس پاسخ 
به یک روش چابک، اثربخش و کارا برای فرصت ها و تهدیدهای موجود در 
اکوسیستم سازمان خود را داشته باشند. بر اساس جمع بندی باال سازمان ها 
)معیار 2(،  ابعاد فرهنگ و رهبری  به  باید  راستای چابکی سازمان خود  در 
استراتژی )معیار 1(، ساختار و حاکمیت )زیرمعیارهای 5-1 و 2-5( ، فناوری 
و نوآوری )زیرمعیار 5-3(، فرایند )زیرمعیار 2-5 و معیار 4( و ذینعفان به ویژه 
کارکنان، شرکا و تامینکنندگان )معیار 3( تمرکز بیشتری داشته باشند و به 
اندازه گیری  ابعاد  این  با  را متناسب  بلوغ چابکی شان  صورت دوره ای سطح 

نمایند. 
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EFQM2020 تفکرساختارشکن در
درتعریف مدلEFQM ویرایش2020، تفکر ساختارشکن، عنصری اساسی است که درایجاد ارزش افزوده و بهبود سطح عملکرد، به سازمان ها کمک می کند. 
تفکرساختارشکن در واقع آزاد شدن از محدوده تفکر معمول، اتخاذ دید جدید، وسیع تر و متفاوت و مشاهده مسائل از زاویه دیگر است. درزیرمعیارهای2-3 
)توانمندسازی خالقیت و نوآوری( و 5-3 )پیشبرد نوآوری واستفاده ازفناوری( ویرایش جدید EFQM به صورت جزئی تر شرح داده شده که در قالب مدل 

ذیل ارائه شده است:

EFQM2020 شکل 1- مدل مفهومی تفکر ساختار شکن در زیر معیارهای مدل

)Luke Williams( مدل5مرحله ای لوک ویلیامز
برای موفقیت تجارت در  تغییر تدریجی محصوالت و خدمات موجود، تفکر ساختارشکن یک تفکر کاماًل متفاوت  به استراتژی"امن"  پایبندی  به جای 
بازارهای رقابتی است. برای رهبران، چالش در چگونگی شروع و تشویق بهینه ترین ایده های خالقانه است. لوک ویلیامز، درکتاب ساختارشکنی دقیقًا نشان 
می دهدکه چگونه می توان استراتژی های ساختارشکن را تولید کرد و راه حل ها را ارائه داد. این کتاب منعکس کننده تجربه بی نظیر ویلیامز درایجاد راه 
حل های موفقیت آمیز در طراحی شرکت فروگ، یکی ازشرکت های نوآوری پیشرو در جهان است. ویلیامز نشان می دهد که چگونه می توان خالقیت سیال 
را با دقت تحلیلی دریک روند ساده، کامل و پنج مرحله ای برای برهم زدن موفقیت آمیز هر بازار ترکیب کرد. درشکل2 این پنج مرحله رامشاهده می کنید:

شکل2-مدل لوک ویلیامز

او همچنین اشاره می کند که غیرمنتظره ترین ایده ها، کمترین رقبا را به خود جذب کرده و بیشترین پتانسیل را به همراه خواهد داشت.
مدل مارتین زویلینگ

مارتین زویلینگ اشاره می کند که شرکت های با تفکر ساختارشکن باعث نوآوری ساختارشکن و ایجاد واکنش در بازار و جلب توجه خریداران به خود شده 
است. مارتین7مرحله تفکر ساختارشکن را مطرح می کند که در شکل شماره 3 نشان داده شده اند.

مدل های مطرح در تفکر ساختارشکن
علی بدوی1

مقدمه 
در دنیای کسب وکار بدون توقف، تنها یک راه برای برنده شدن در 
انقالبی  امر مستلزم  این  بازی وجود دارد؛ کامال آن رامتحول کنید. 
راه  و  ساختارشکن  ازاستراتژی های  ثابت  جریان  یک  است.  درتفکر 
حل های غیرمنتظره است. در دهه گذشته، جهش چشمگیری درتوسعه 
مدل های تفکر ساختارشکن ایجاد شده است تا به عنوان ابزاری در 
شود.  استفاده  صنایع  از  وسیعی  طیف  در  استراتژیک  نوآوری  روند 

مدل های مختلفی توسط سازمان های پیشرو در نوآوری ساختارشکن 
بکارگرفته شدند. اکثر مدل ها دارای فرآیند مشابه اند، به این معنی که 
همه با درک وسیع از مسئله آغاز و  با ایجاد و اندازه گیری تأثیر و نتایج 
به پایان می رسند، تغییرات جزئی در هر چارچوب فرصت های جدیدی 
را برای نوآوری در چند زمینه فراهم می کند. کاوش در انواع مدل ها 
شما راقادر می سازد یک چارچوب اختصاصی ایجاد کنید که رویکرد 
منحصر به فرد برای حل مسئله پیچیده و ساختارشکن داشته باشید.

کلمات کلیدی : تفکر، ساختارشکن، نوآوری، تحول

1- ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی
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شکل3-مدل مارتین زویلینگ

مدل مدرسه استنفورد- موسسه هاسو پالنتر
 مدل استنفورد از حل مسئله ساختارشکن با تمرکز اصلی بر ایجاد همدلی و تعریف کاربر به عنوان نقطه شروع که همه افکار و پیشرفت از آن ناشی می 
شود توسعه یافته است. توسعه همدلی کلید این مدل است و به عنوان مرحله"درک"و"مشاهده"تعریف می شود. در این مدل، تمرکز ویژه ای بر بازگشت 
به مرحله"نقطه نظر" است تا تأیید کند که ایده ها و نمونه های اولیه مستقیمًا به درک آگاهانه توسعه یافته در فازهای قبلی پاسخ می دهند. این به نوبه خود 

ممکن است نیاز به مشاهده بیشتر داشته باشد و به دنبال آن مرحله جدیدی از ایده پردازی و نمونه سازی اولیه انجام شود.

شکل4-مدل مدرسه استنفورد

IBMمدل حلقه شرکت
یکی از اولین شرکت های چندملیتی در مقیاس بزرگ IBM است که جهت ایجاد نوآوری درارزش های پیشنهادی، خدمات، روابط کاربری و سایرموارد، 
تغییر استراتژیک درمدل های حل مسئله متمرکز بر کاربر و ساختارشکن ایجاد کرد. اصول اصلی سازمان عبارتند از: "تیم های چند رشته ای، تمرکز بر نتایج 
کاربر و اختراع مجدد بی امان" و اینها به عنوان پایه مدل حل مشکالت ساختارشکن آنها برای ایجاد تصویری کاماًل پیشرفته ازنیازها و فرصت های بازار 
مورد استفاده قرار می گیرند. مدل حلقه به هنگام کار در تیم های مشترک با دیدگاه های متناقض بسیار قدرتمند است و به عنوان یک تورم بی نهایت بین 

3مرحله اصلی مشاهده، انعکاس و ساخت ایجاد شده است.

IBMشکل5-مدل حلقه شرکت

دنیای تجارت با سرعت زیاد درحال تغییر است و صاحبان مشاغل کوچک باید آماده تغییر یا شکست شوند. این بدان معنی نیست که شما باید تکنولوژی 
عالی بعدی را اختراع کنید. شما فقط باید کارهایی را انجام دهید که باعث برجسته شدن تجارت شما به روشی جدید یا بهره وری بیشتر شود. به عنوان 
وسیله ای برای رسیدن به یک ایده ابتکاری به »تفکرساختار شکن« باید فکر کنید. درمرکزت فکر ساختارشکن، تفکر متفاوت است. به طور خاص شیوه 
سنتی انجام کارها را در یک سازمان به چالش می کشد. دلیل ساختارشکن این امر این است که به طور معمول نوآوری هایی به وجود می آورد که کاماًل 
رفتار یک شرکت یا صنعت را تغییرمی دهد. مهم است که تأکید کنیم »ساختارشکنی« لزومًا به معنای خطرناک یا فاجعه بار نیست. نتایج تفکر ساختارشکن 
اغلب می تواند موضوعی کاماًل رادیکال باشدکه در واقع تجربه مشتری یا شخص دیگری را که درگیر همکاری با این بخش است، تغییر می دهد. در 
اصل، این مربوط به تغییر چیزها از روال گذشته و بردن آنها به جایی کاماًل متفاوت است.گزارش ساالنه وضعیت ساختارشکنی درفیس بوک یک نقل قول 
الهام بخش در مورد تفکر ساختارشکن به اشتراک می گذارد: "شرکت های متوسط برسود تمرکز می کنند، شرکت های خوب بر ارزش متمرکز می شوند، اما 
شرکت های بزرگ روی آینده سازی تمرکز می کنند. " اکونومیست از تفکر ساختارشکن به عنوان "تأثیرگذارترین ایده تجاری سال های اخیر"یادکرده است.

کاریما ماریاما - آرتور در مقاله "5 راهکار برای مهار قدرت تفکر ساختارشکن" مدل ذیل را ارائه می دهد:



109

18

شکل 6- راههای مهارتفکرساختارشکن

نوآوری  و  چیست  ساختارشکن  تفکر  اینکه  مرحله،  این  تا  بنابراین، 
گردید.  مشخص  شود  تجارت  عظیم  رشد  به  منجر  می تواند  ساختارشکن 
تجارت  در  را  دیگران  و  توان خود  است که چگونه می  این  اکنون سوال 

ترغیب کرد که به ساختارشکنی بیشتر فکر کنند.
دائمًا به ما گفته می شودکه بیرون از چارچوب فکر کنیم، ازمناطق راحتی 
خود خارج شویم و وقتی نوبت به نوآوری در تجارت می رسد وضعیت موجود 
را به چالش بکشیم. اما در واقع چه اقدامات عملی می توانیم برای ارتقا این 

نوع تفکر انجام دهیم؟
در مقاله »تفکر ساختارشکن چیست وچرا قدرتمند است« دانشگاه آبردین 
به چالش کشیدن  آماده  باید  اشاره می کند که سازمان ها همواره  آمریکا، 
برای  را  زیر  راهکارهای  باشند. سپس  باید  خود  موجود  وکار  روش کسب 

تبدیل شدن به متفکر ساختارشکن ارائه می دهد:
- پیشرفت در فناوری را دست کم نگیرید.

- بازار را به شکلی ببینید که شرکت شما در آن مبارزه و رقابت می  کند.
- استفاده ازایده های دیگران ویا پیوند دادن ایده خود به ایده دیگر(.

کالیتون کریستنسن )Clayton Christensen(پدرخوانده تفکر ساختارشکن 
و نویسنده کتاب"معضل مبتکر" معتقد است بسیاری ازمشاغل فرصت های بازار را 

از دست می دهند زیرا آنها به روش های عملکرد سنتی پایبند هستند.
در ادامه، اشاره ای به برخی از شرکت هایی که با تفکر ساختارشکن توانستند 

بازار و فناوری را متحول کنند خواهد شد.
را  اشتراک  بر  مبتنی  ویدئویی  آنالین  پخش  درسال2007  نتفلیکس: 
راه اندازی کرد و به رقابت با بالک باستروالو فیلم پرداخت. تصمیم نتفلیکس 
دیجیتال  فناوری  توسط  که  بود  ساختارشکن  نوآوری  از  کالسیک  نمونه 
پشتیبانی می شد. این حرکت تأثیر چشمگیری درصنعت اجاره DVD داشت. 
تاسال2010، نتفلیکس به پربیننده ترین سایت پخش فیلم درآمریکای شمالی 

تبدیل شده بود و تقریباً درهمان زمان، بالک باستر ازبین رفت.
شرکت ایربی ان بی: تاسیس این شرکت درسال2008، ایده دونفری 
اتاق  آنها  نداشتند.  را  خود  آپارتمان  اجاره  هزینه  پرداخت  توانایی  که  بود 
مسافرخانه  به یک  را  بود  بادی مجهز  تخت  به  که  خانه شان  زیرشیروانی 
که  مردمی  برای  آنالین  بازار  یک  شرکت  این  کردند.  تبدیل  کوچک 
می خواستند خانه خودرا اجاره دهند، ایجادکرد و در5 سال اول فعالیت خود 

توانست به بیش از 9 میلیون مهمان خدمات ارائه دهد.
تولد  اززمان  و  است  رایگان  سرویس  یک  وب  سایت  پدیا:این  ویکی   
بیش  با  دانشنامه ای  وب گاه  وبزرگترین  داشته  سریعی  بسیار  رشد  تاکنون 
از80 میلیون بازدیدکننده درماه و بیش از 9هزار کاربر فعال دارد که بر روی 
بیش از 18میلیون مقاله به270 زبان کار می کنند. موفقیت این وب سایت 

تعطیلی چاپ دائرالمعارف بریتانیکا درسال2010 شد.
از طرفی شرکت هایی بودند که به دلیل ضعف درتطبیق خود با پیشرفت ها 

و تحوالت بنیادین ورشکسته شدند نظیر شرکت کداک که فکر کرد مردم 
برای عکس های"واقعی"بیش از دیجیتال ارزش قائل هستند.

نتیجه گیری
هانا لوید جونز )Hannah Lloyd Jones( درمقاله "تفکرساختارشکن 
چیست وچگونه منجر به سودآوری کسب وکارمی شود" می گوید برای اینکه 
متفکرساختارشکن شویم ،بایدخارج ازچارچوب ذهنی فکرکرده وخارج از مناطق 
راحتی خود گام برداریم و وقتی نوبت به نوآوری درکسب وکارمی رسد وضع 
موجود را به چالش بکشیم. سازمان های پیشرو با ایجاد محیط کاری نامتعارف 
و برگزاری جلسات ایده پردازی خود جوش محیط تفکر ساختارشکن رافراهم 
کرده و در این جلسات ایده ها بدون ترس از انتقاد بیان می شوند. صاحبان ایده 
را وادارمی کنند تا ایده آزمایشی خود را دریک پنل مطرح کنند و بهترین ایده 
تشویق مادی و معنوی شده و با حمایت شرکت ایده تجاری سازی می شود. 
دراین مقاله مدل های مفهومی مختلفی مورد بررسی قرارگرفت. درآینده برخی 
ازکسب وکارها اگر  نتوانندتفکر ساختارشکن را نهادینه کنند، فرصت های بازار 

را ازدست داده و ورشکست خواهندشد.
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مقدمه : 
در دنیای امروز شاهد این هستیم که خدمات و محصوالت به طور مداوم 
 در حال افزایش و توسعه هستند. بازارها در حال جهانی شدن و فناوری ها

 در حال تغییرات اساسی بوده و تحول زا می باشند. با توجه به اینکه تحوالت 
بصورت مداوم و همیشگی وجود دارد، یادگیری یکی از تکالیف رقابتی برای 
سازمان های امروزی محسوب می گردد. لذا سازمانی که در ایجاد، اکتساب 
بینش  و  دانش  انعکاس  منظور  به  رفتارش  تغییر  در  نیز  و  دانش  انتقال  و 
روز مهارت و توانایی خاصی دارد، می تواند از آن بعنوان اهرمی اساسی در 

راستای پیشبرد اهداف بهره برداری کند .   
و مدل های  ،دانش ها  دیدگاه ها  از طریق  در سازمان ها می تواند  یادگیری   
توسعه یافته ذهنی اعضای سازمان بر اساس درس آموخته و تجربه گذشته 
و  ساختارها  ایجاد  با  که  است  سازمانی  یادگیرنده  سازمان  بگیرد.  شکل 
به  مرتبط،  پیش برنده  اهرم های  به  آنها  تبدیل  و  مناسب  استراتژی های 

ارتقای یادگیری سازمانی در محیط درون و بیرون خود کمک می کند. 
استراتژیک  رویکردهای  از  یکی  جامع  یادگیری  مدیریت  دیگر  سوی  از 
و  بکارگیری  کسب،  فرایند   جهت  در  که  می آید  حساب  به  سازمانی 
ذهنی  تصویرگری های  مستمر  بهبود  برای  منابع،  از  مطلوب  استفاده 
افراد، در زمینه آگاهی ها، مهارت ها، ارتباطات و دیدگاه ها تمرکز دارد. این 
فعالیت های  انجام  برای  ظرفیتش  و  توان  سیستم  تا  است،  قادر  چارچوب 
جاری، آتی و جدید افزایش داده و یادگیری را در گستره سازمان مدیریت 

بوده  مداوم  نوآوری  و  یادگیری   ، فرایند  نوع  این  غایی  هدف  نماید. 
اکوسیستم در  تغییر  عوامل  شناسایی  با  و  کنند  حرکت  زمان  از  جلوتر   تا 
 موجود به واکنش ها و تکانه های محیطی زودتر و بهتر از رقبا پاسخ دهند. 

مبانی نظری و مرور ادبیات : 
یادگیری شامل تسهیل کسب افراد و گروه های دانش و مهارت ها از طریق 
تجربه، یادگیری رویدادها و برنامه های ارائه شده توسط سازمان، هدایت و 
مربیگری ارائه شده توسط مدیران ، دیگران و فعالیت های یادگیری خودگردان 
توسط افراد است. ریشه واژه یادگیري، کلمه هند و اروپایي )leis( است که به 
 معناي شیار انداختن یا دنبال کردن است. یادگرفتن به معناي تقویت توانایي

 به کمک تجربه اي است که از پیگیري امور بدست مي آید. هدف اولیه یادگیری 
به عنوان یک فرایند  سازمانی، کمک به پیشرفت جمعی از طریق تحریک 
همکاری، متخصص و اخالقی و تسهیل یادگیری و دانش است که از اهداف 
تجاری، توسعه توانایی های فردی و احترام و ایجاد تنوع در آنها حمایت می کند 
 .یادگیری فرایند ی است که به وسیله آن فرد، دانش، مهارت ها، توانایی ها

، رفتارها و نگرش ها را بدست می آورد. این شامل اصالح رفتار تجربی و 
همچنین روش های رسمی بیشتری برای کمک به یادگیری در داخل و یا 
خارج از محل کار است. یادگیري سازماني عبارت است از تمامي روش ها، 
اهداف  تحقق  منظور  به  سازمان  درون  در  که  فرایندهایي  و  کارها  و  ساز 
یادگیري به کارگرفته مي شوند. مولفه های زیر ابعاد اصلی یادگیری و توسعه 

استراتژیک سازمانی را نشان می دهد. 

مروری بر ضرورت اهرم سازی یادگیری استراتژیک
 با رویکرد دوسوتوانی سازمانی

حمید رضا خدمتگزار1

چکیده : 
یادگیری استراتژیک رویکردی برای پاسخگو بودن به تغییرات 
و  آتی  تغییرات  از  گرفتن  پیشی  همچنین  و  موجود  محیطی 
مقابل  در  مقاومت  و  یادگیری  فرایند   بین  لذا  می باشد.  رقبا 
که  میزان  هر  به  دارد.  وجود  معکوس  کامال  رابطه ای  تغییر، 
یادگیری بیشتر شود، مقاومت در برابر تغییر، کاهش می یابد. 
رویکرد دوسوتوانی سازمانی را می توان به  عنوان ظرفیتی برای 
مدیریت تغییر و دستیابی هم زمان به استخراج عملکرد عالی 
در فعالیت  های جاری و اکتشاف توانایی سازمان برای نوآوری و 
واکنش به تقاضای متغیر محیطی توصیف کرد. در واقع روش های 
و  شایستگی ها  اکتشاف  برای  شرکت ها  توانایی  به  دوسوتوانی 
از شایستگی های  برداری  بهر   با  یادگیری های جدید، همزمان 
موجود، داللت دارد. یک سازمان برای تضمین موفقیت پایدار 

خود باید بتواند با اهرم سازی منابع و یادگیری های پویا، بر هر 
دو محور مسلط شود. یادگیری استراتژیک این دستاورد را مهیا 
می سازد تا سازمان ها، با شناخت و هم افزایی منابع، مهارت های 
تیمی و دادن امکان نوآوری و ریسک پذیری در افراد و گروه های 
رشد یافته، به بهره برداری دوسویه، از فرصت های موجود و آتی 
توسعه  موجب  فوق  رویکرد  یابند.  آفرینی دست  ارزش  جهت 
شایستگی های جدید در اکوسیستم و بهبود مدل کسب و کار 
شده و به عنوان مبنایی برای یادگیری، کسب دانش مرتبط با 
فناوری ها، محصوالت یا بازارهایی با اهمیت بالقوه استراتژیک 
می شود. این جهت گیری به رهبران سازمانی کمک می کند تا 
ماموریت و اهداف سازمان را از طریق اهرم سازی منابع کلیدی 
یادگیری ،  و  توسعه  یکپارچه  های  شیوه  از  استفاده  هدف  با 

محقق کنند.

کلمات کلیدی : یادگیری استراتژیک، اهرم سازی ، دوسوتوانی ، نوآوری

1- ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی
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شکل1: ابعاد اصلی یادگیری و توسعه استراتژیک سازمانی

یادگیری استراتژیک1 : یادگیری استراتژیک یک رویکرد جدید در یک 
نظام ارزیابی توسعه و بهبود است که فرایند  رشد و توسعه را پشتیبانی می کند.  
یادگیری استراتژیک به معنای استفاده از یک ارزیابی ساختارمند است که در 
راستای کمک به سازمان ها و گروه ها ، سرعت یادگیری را افزایش داده  تا از 
کارشان به سرعت یاد بگیرند و خود را با استراتژی ها و تغییرات موجود سازگار 
نمایند. این نوع سازمان قصد دارد که جلوتر از زمان حرکت کند و به واکنش ها 
و تکانه های محیطی زودتر و بهتر از رقبا پاسخ دهد و به طور کلی استراتژی ها 
پاسخگوی  و چاالکی2،  یادگیری  با سرعت  فراهم می کند که  به شکلی  را 
دنبال  به  استراتژیک  یادگیری  روش های  واقع  در  است.  محیطی  تغییرات 
ایجاد محیطی مناسب جهت توسعه یادگیری برای پاسخگو بودن به تغییرات 
محیطی و همچنین پیشی گرفتن از رقباء می باشند. پیتر سنگه در این مورد 
می گوید، سازمان یادگیرنده جایی است که کارکنان همواره به منظور رسیدن 
به نتایج مورد دلخواه خود دائماً در حال توسعه ظرفیت ها و شایستگی های3 
خود هستند در اینگونه سازمان ها شیوه های جدید تفکر همواره مورد تشویق 

قرار گرفته و افراد مرتبا می آموزند که از همدیگر، محیط و... یاد بگیرند.

شکل2: مدل ارزیابی سطح بلوغ یادگیری و توسعه استراتژیک

1. Strategic Learning
2. Agility & Learning 
3. Competencies

در  تغییر  فرایند   از  است  عبارت  سازمانی  یادگیری  در  بلوغ  ارتقای سطح 
برای  ممکن  محدوده های  زایش  با  که  سازمانی،  خرد  و  دانایی ها  میزان 
توسعه ماموریت سازمان و تغییر در مدل های ذهنی افراد برای اینکه بتوانند 

کاملتر و فراگیرتر بیاندیشند تا نوآورانه عمل کنند. 
مدیون  را  خود  حرکت  نوآوری4  ماشین   : پایدار  رشد  اهرم  نوآوری 
آنهاست لذا  از  شدن  بهره مند  و  فرصت ها  کشف  پیوندها،  دیدن  توانایی 
موفقیت سازمان ها ، ریشه در نوآوری دارد. مزیت رقابتی می تواند ناشی از 
اندازه مالکیت دارایی و مانند آنها نیز باشد. برای مثال یادگیری های حاصل 
از مدیریت پروژه و یکپارچه کردن سیستم در مرحله پیاده کردن نوآوری 
در  نامیم،  می  توانمندسازها  را  آنها  که  عوامل،  این  دارد.  ویژه ای  اهمیتی 
واقع اهرم هایی هستند که می توان در هر سازمانی برای مدیریت نوآوری 
این  توسعه  و  عملکرد  تحقق  مسیر  در  سازی5  اهرم  کرد.  استفاده  آنها  از 
توانمندی قابل یادگیری است . از جمله اهرم های که می تواند بر یادگیری 
استراتژیک موثر باشد، رویکردها و تغییراتی از قبیل: پیاده کردن فرایند ها و 
محصوالت جدید مشتری محور، کاهش هزینه ها و بهبود خدمات با کاربرد 
فناوری اطالعات و باز مهندسی فرایند های کسب و کار و نیز نهادینه کردن 
سیستم ها و فرهنگ الزم برای نوآوری پایدار می باشند. نوآوری های تدریجی 
نیز مستلزم فرایند های بسیار ساخت یافته و معمواًل انبوهی از نوآوری های 
ترکیب  مستلزم  نوآوری ها  اینگونه  هستند.  عملیاتی  واحدهای  در  کوچک 
خاص و فرابخشی منابع و همچنین رویکردی انعطاف پذیر و چند سویه به 

سازماندهی و مدیریت است.
دوسوتوانی و توانمندی های پویا: برقراری توازن میان بهره برداری و 
کاوش یکی از چالش ها سازمان هایی است که با هدف دوسوتوانی6، با توسعه 
عمکلرد جاری و تحقق آینده دست به گریبانند. این قابلیت در دنیای تجارت 
به معنای بهره برداری همزمان و کاوش، یا اداره و احیای مجدد یک کسب 
وکار است و توانایی برتری همزمان در بهره وری و نوآوری، یک دارایی نادر 
اما بسیار فزاینده در فضای پیچیده تجارت امروز را نشان می دهد. از یک 
سو شرکت ها باید منبع دانشی و دیگر دارایی های خود را به قصد درآمدزایی 
به کار گیرند یک راه مطمئن این کار، کسب درآمد شرکت ها از ادامه انجام 
کاری است که در آن مزیت دارند. پژوهشگران نوآوری این کار را بهره برداری 
به مفهوم استفاده و توسعه دانسته های موجود می نامند. یعنی انباشت تجربه 
آنها  در  قدیمی  روتین های  روزافزون  تقویت  باعث  شرکت ها  بهره برداری 
می شود. که رویکرد و راهبرد مبتنی بر ریسک برای برخورد با این مساله، 
بردارنده  در  معمواًل  پویا7  پویاست. توانمندی های  توانمندی های  ایجاد 
مشخص  الگوی  فعالیت هایی  شامل  و  تخصصی  منابع  به  بلندمدت  تعهد 
برای دستیابی به مقاصد نسبتًا خاص هستند توانمندی های پویا هم شامل 
بهره برداری8 از شایستگی های موجود هم شامل توسعه شایستگی های جدید 
هستند. هنر این است که تعادل مناسبی بین بهره برداری از شایستگی های 
4. Innovation
5. Leverage
6. Ambidexterity
7. Dynamic Capability 
8. Exploitation
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این  ایجاد شود و  از شایستگی های جدید  موجود و توسعه و بهره برداری 
توانایی متفاوت مدیران  با اختالف عملکرد در  موضوع بسیار مرتبط است 
در ایجاد یکپارچه کردن و پیکربندی مجدد شایستگی ها و منابع سازمانی. 
انگستان9 در سال 2021  در مطالعه اخیری که توسط مدرسه کسب وکار 
انجام شده، آمده که شرکت های پیشرو در جهان ترکیبی از اهداف بلند مدت 
فعالیت های جاری و  انجام  از  آمیخته ای  این ترکیب،  اوقات  بیشتر  هستند 
تغییر فعالیت های کسب و کار است. این عوامل اهرمی به عنوان ستون های 
اصلی این حوزه از قبیل: رهبری و فرهنگ، کارکنان و مهارت ها، ساختار 

حکمرانی، فرایند ها و سیستم ها و مدیریت عملکرد، معرفی شده اند.

شکل3: ابعاد اصلی قابلیت دوسوتوانی

لذا شرکت ها باید به جای رفتن به دنبال تقلید و تغییر محصوالت و خدمات 
سمت  به  جهت گیری  گونه  این  بروند.  انقالبی  نوآوری های  بدنبال  دیگر، 
تغییر را کاوش10 می نامند که مستلزم جهش بلند یا باز جهت گیری11 است 
عملکرد  حوزه  از  خارج  در  را  جدید  دانش  کسب  امکان  شرکت ها  به  که 
فعلی آنها می دهد. انجام هر روز همزمان این دو فعالیت به هیچ وجه ساده 
یادگیری  قابلیت های  اهرم  با  بسیار تالش می کنند  نیست. ولی سازمان ها 
این ویژگی دوگانه یا دوسوتوانی را تا حدی در خود ایجاد کنند. برای مثال 
آنها می توانند از تحقیقات بازار، برای شناخت دقیق بخش های اصلی بزرگ 
استفاده کرده و همزمان جستجوهایی نیز در حوزه های فرعی و در حال 

ظهور نیز داشته باشند .
  

نتیجه گیری :
نتیجه  می توان  نوآوری  و  یادگیری  مقوله  بر  استراتژیک  نگرش  با  حال 
گرفت که یادگیری سازمانی به عنوان اهرمی توانمندساز، بیشتر به مفهوم 
عنوان  به  و  پرداخته  سازمان،  بیرون  و  درون  گروه های  و  افراد  یادگیری 
رصد  ایده ها  نوآورانه،  تا  کرده  شناسایی  را  بهبودها  راهبردی،  سامانه  یک 
برای  رویکرد  یک  استراتژیک  توسعه  و  یادگیری  شوند.  تجاری سازی12  و 
کمک  آن  به  که  است  نوآوری  هدف  با  انسانی  منابع  سیستم  به  کمک 

9. London Business School 2021
10. Exploration
11. Reorientation 
12. Commercialization

می کند چگونه اهداف سازمان را از طریق افراد و فرایند های منابع انسانی و 
با استفاده از استراتژی ها، سیاست ها و شیوه های یکپارچه، به ارزش تبدیل 
کند. درصورت عدم یادگیري، سازمان هزینه هاي سنگین ندانستن یا دوباره 
کاري و عدم کارآیي13 و به هدردادن منابع و مهارت ها را متحمل شده و 
افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم  از دست دادن منابع، فرصت ها،  شاهد 
نمود که  پایان می توان جمع بندی  در  بود.  ارزش خواهند  ایجاد  و  نوآوري 
ایجاد یک چارچوب منسجم و جامع  استراتژیک  یادگیری و توسعه  هدف 
برای توسعه کارکنان سازمان از طریق ایجاد یک فرهنگ رهبری موثر و 
تشکیل استراتژی های یادگیری سازمانی و فردی است و مهمترین هدف 
انسانی کارآفرین14  منابع  توانمندی های  پویا و  قابلیت های  افزایش  نیز  آن 
بعنوان یک منبع اصلی نوآوری و مزیت رقابتی است. یادگیری استراتژیک 
شناخت،  با  تا  می سازد  مهیا  را  مهم  دستاورد  این  دوسوتوانی،  رویکرد  با 
اهرم های  عنوان  به  سیستم ها،  و  افراد  منابع،  در  نوآوری  و  هم افزایی 
ارزش  کاوش جهت  و  موجود  فرصت های  از  بهره برداری  به   ، توانمندساز 
آفرینی15 در درون و بیرون سازمان و حتی در گستره تمامی ابعاد اکوسیستم 

کسب وکار دست یابیم.  

منابع : 
 . تهران   ، بهروز  قلیچ لی،  مترجم،   ، انسانی  منابع  رهبری  دیو.  اولریچ،    -

نشرسرآمد .1388
مولفین  نشر  سازمانی،تهران،  کارآفرینی  و  ،تعالی  رضا  خدمتگزار،حمید   -

طالیی . 1397 
- سنگه،پیتر . پنجمین فرمان، کمال، هدایت حافظ . روشن، محمد)چاپ 

چهارم(، انتشارات سازمان مدیریت صنعتي.1398
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چکیده تحقیق درباره 56 کشور که یک برنامه فعال

درخصوص جوایز تعالی سازمانی دارند*
شیمادخت ساده

کارشناس سازمان ملی بهره روی ایران

r.s.mann@massey.( و دکتر رابین مان )s.g.ghafoor@massey.ac.nz.com( این تحقیق توسط سعد غفور
ac.nz( از مرکز تحقیقات تعالی سازمانی بلژیک )www.coer.org.nz( انجام شده است. 

اخیرا مرکز تحقیقات تعالی سازمانی )COER( آخرین مطالعه خود درخصوص جوایز تعالی سازمانی فعال در دنیا را منتشر 
نموده است. این مطالعه که در سپتامبر سال 2020 انجام شده است، نشان می دهد که 56 کشور و 4 منطقه در حوزه تعالی 
سازمانی، جوایز فعال داشته و17 کشور نیز طرح هایی برای تشویق سازمان های خود به منظور حرکت در مسیر تعالی سازمانی 
را آغاز نموده اند. بنابراین می توان گفت که جمعا 73 کشور موضوع تعالی سازمانی را ترویج می کنند. مشخصاتی که برای جوایز 

تعالی سازمانی فعال تشخیص داده شده اند عبارتند از: 
الف(آنها بر اساس یک چارچوب جامع تعالی سازمانی 1)BE( بوده و از روش های ارزیابی مشابه چارچوب های شناخته شده 

بین المللی مانند مدل تعالی EFQM و چارچوب تعالی جایزه مالکوم بالدریج استفاده کرده باشند. 
ب(این جوایز در سال های 2018 یا 2019 اجرا و برگزار شده یا برای سال های 2020 یا 2021 طراحی شده  باشند.

در 56 کشور مذکور برخی کشورها بیش از یک جایزه ملی دارند و چهار جایزه بین المللی منطقه ای که بیش از یک کشور را 
پوشش می دهند، عبارتند از: جایزه آفریقا )جایزه تعالی آفریقا(، جایزه سازمان کیفیت آسیا و اقیانوس آرام )APQO(،  جایزه 

تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM 2 و جایزه تعالی ایبروامریکایی)FUNDIBEC(  هستند.
مدل تعالی EFQM با بکارگیری در 24جایزه، متداول ترین مدل  تعالی به شمار رفته، ضمن اینکه در 5 جایزه دیگر تعالی 
سازمانی نیز از مدل های منحصر به فردی3  استفاده شده که مشابه مدل تعالیEFQM  هستند. چارچوب مدل تعالی مالکوم 
بالدریج در 11 جایزه تعالی سازمانی عینا بکار گرفته شده و 11  جایزه نیز مشابه چارچوب تعالی بالدریج هستند. 14 جایزه تعالی 
سازمانی هم از یک مدل یا چارچوب منحصر به فرد استفاده کرده اند. دو جایزه تعالی)جایزه شیخ خلیفه در امارات و مصر( مدل 
تعالی دولتی )4GEM( را به کار گرفته اند و دو جایزه برنامه تعالی در دبی و جایزه تعالی در ابوظبی از مدل های منحصر به فرد 

مشابه مدل تعالی دولتی استفاده کرده اند. 
این تحقیق وضعیت فعلی و شناسایی الگوهای برتر )BP5( را در زمینه طراحی چارچوب ها/ مدل های تعالی سازمانی و ارتقای 
تسهیل گری، اعطای جایزه، حمایت و اندازه گیری مدل های تعالی سازمانی در سطح ملی، منطقه  ای و بخشی را بررسی کرده 
سازمانی،  تعالی  متولیان  کرده اند.  شرکت  تحقیق  این  در  سازمانی  تعالی  متولی  سازمان   29 و  کشور   26 مجموع  در  است. 
در  دارند.  را در کشورهای خود  تعالی سازمانی  و تسهیل جوایز  ارتقا   ،)BEFs6( سازمان هایی هستند که مسئولیت طراحی 
مجموع 26 کشور و 29 سازمان متولی تعالی سازمانی در این پروژه شرکت کرده اند. متولیان تعالی سازمانی، سازمان هایی هستند 

که مسئولیت طراحی )BEFs7(، ارتقا و تسهیل جوایز BE را در کشورهای خود برعهده دارند. 
برخی از کشورها بیش از یک سازمان متولی تعالی سازمانی دارند که در این پروژه شرکت کرده اند مانند برنامه تعالی در دبی 

)DGEP(، جایزه تعالی شیخ خلیفه )SKEA( و جایزه دپارتمان اقتصادی دبی )DED( در امارات متحده عربی.

1. BE: (Business Excellence(
2. EFQM: (European Foundation for Quality Management(
3. unique BE models
4. Government Excellence Model
5. BP: Best Practices
6. Baldrige Excellence Framework
7. Baldrige Excellence Framework

* متن کامل ترجمه در مرکز تعالی سازمانی موجود می باشد.
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همایش مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر

سال 1383- " به سوی تعالی سازمانی " سال 1382- " آغاز راه تعالی "

ارتقاء  به  کمک  برای   ،1382 سال  از  سازمانی  تعالی  ملّی  جایزه  اعطای 
رقابت پذیری بنگاه ها با هدف تشویق سازمان ها بر ارزیابی رویکردها، نظام 
های مدیریتی، شناخت سیستماتیک نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود و ایجاد 

فضایی برای تبادل تجربیات موفق آغاز شد.
قالب  در  سازمانی  تعالی  ملّی  جایزه  اعطای  مراسم  اسفند ماه  در  ساله  همه 

گردهمایی  بزرگترین  همایش  این  می شود.  برگزار  تعالی سازمانی  همایش 
در نوع خود در کشور است. در این همایش ضمن ارائه تالش های یکساله 
مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی از سازمان های سرآمد با حضور مقامات 

کشوری، صاحب نظران و مدیران ارشد سازمان ها تقدیر می شود.
امسال نیز شاهد هجدهمین دوره از این همایش ملّی خواهیم بود.

سال 1385- "مشتری و بازار " سال 1384- " رهبری "

سال 1387- " یادگیری و نوآوری" سال 1386- " نتایج پایدار"
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همایش مّلی تعالی سازمانی

 به روایت تصویر

سال 1389- "تعالی سازمانی و فضای کسب و کار" سال 1388- " در مسیر تعالی"

سال 1391- "تعالی سازمانی آینده پایدار " سال 1390- " تعالی سازمانی و ارزش ها "

1393- " توسعه قابلیت" 1392- "نتایج متوازن و توسعه پایدار"
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همایش مّلی تعالی سازمانی

 به روایت تصویر

1395- "تعالی در خدمت جامعه" 1394- "چابکی و تاب آوری"

1397- "رهبری سازمانی
1396- "تعالی سازمانی" برای تعالی در محیط ناپایدار"

سال 1398- " مهندسی تعالی در سازمانهای ایرانی "



سازمان مدیریت صنعتی
 پیشرو در نهادینه کردن تعالی سازمانی در کشور
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