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سخن آغازین

چرا ارزیابی؟ 
چرا تعالی؟ چرا جایزه؟

برگزاری شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در کشور و تداوم اجرای 
آن، موجب شده است تا دیدگاه بخش قابل توجهی از بنگاه های کشور نسبت به 
تاثیر برگزاری جایزه ملی تعالی  مقوله مدیریت علمی سازمان ها تقویت شود. 
سازمانی بر فرهنگ سازمان هایی که در آن حضور و مشارکت داشته اند مشهود 
است. مدیران سازمان های سرآمد، عالوه بر نهادینه نمودن مفاهیم علمی به 
صورت محتوایی در سازمان های خود، از حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی به 
عنوان یکی از ابزارهای موثر در ارتقای انگیزش سازمانی، بهبود نتایج سازمان 
و اجرای اقدامات بهبود، استفاده کرده اند. مهم ترین هدف از جایزه ملی تعالی 
سازمانی پذیرش نظام های نوین مدیریت و مفاهیم تعالی توسط سازمان های 
ایرانی به واسطه کسب جایزه و رقابت جویی مرتبط با آن می باشد. این جایزه 
می تواند با باالترین اعتبار، انگیزه باالتری در شرکت های ایرانی به وجود آورد 
را  خود  جایزه،  الزامات  اساس  بر  سازمان ها  کنند.  تالش  آن  کسب  برای  تا 
ارزیابی کرده و اقدام به تعریف و جاری سازی پروژه های بهبود می کنند. این 

هدف اصلی هر جایزه ای در این سطح است.

چرا ارزیابی
از مزایای ارزیابی شدن بر اساس الگوی تعالی سازمانی می توان ابعاد مختلفی را 
مانند ایجاد امکان برای کسب نقدها و نظرات بیرونی، خارج کردن بنگاه از روال های 
روزمره و وارد کردن نگاه های جدید، نواندیشی و کنار گذاشتن رویکردهای ناکارآمد، 
شناسایی ریسک های تاثیرگذار بر پایداری سازمانی، یافتن نقاط تمرکز مهم برای 
برنامه ریزی و ارتقای بنگاه و ... بیان نمود که تمامی این موارد از دستاوردهای 

فرآیند صحیح ارزیابی می باشد. 
ارزیابی،  تیم های  در  تعالی  مختلف  سطوح  با  شرکتهایی  از  ارزیابان  حضور 
جلسات اجماع، بازدید میدانی، توانسته در انتقال تجربیات موثر باشد. در ارتباط 
با  ارزیابان  که  گفت  می توان  سازمانی،  تعالی  جایزه  ارزیابان  نقش  اهمیت  با 
به  نسبت  خود  عمیق تر  درک  و  تجربه  دانش،  می نمایند،  مطرح  که  سواالتی 
مفاهیم و معیارهای مدل را به سازمان ارزیاب شونده انتقال می دهند. این مهم 
به عنوان یکی از نتایج و دستاوردهای جانبی در کنار فرآیند ارزیابی و امتیازدهی، 
سازمان های  تعالی  سطح  ارتقای  و  موثر  بهبود  برنامه های  تعریف  در  می تواند 

ارزیابی شونده راهگشا باشد.

چرا تعالی
روند حرکت سازمان ها در مسیر تعالی، نقش به سزایی در استقرار و به روزآوری 
سیستم های مدیریتی ایفا می کند. اگر سازمان بر اساس یک برنامه مشخص مسیر 
تعالی را به عنوان مسیر کسب و کار خود برگزیده باشد مفاهیم و معیارهای مدل در 
متن کسب و کار سازمان بکار گرفته شده باشد، حضور در فرایند جایزه ضمن ارائه 
یک ارزیابی و نگاه  بیرونی می تواند در بازنگری و طراحی دقیق گام های مسیر 

تعالی به سازمان یاری رساند.
تعالی بستر مناسب می طلبد و قوانین و مصوبات دستگاه های حاکمیتی، بستر 

تسهیل تعالی است. سیستم تعالی سازمانی، عالوه بر آشکار کردن نقاط ضعف 
بنگاه ها، اعم از تولیدی و خدماتی، تهدیدهای موجود در محیط کسب و کار را نیز 

همزمان آشکار می کند. 

چرا جایزه
تعالی  به عنوان کاتالیزور و مروج فرهنگ  تعالی سازمانی  نقش جایزه ملی 
سازمان، کیفی سازی و تسریع کننده توسعه و بهره ورسازی سازمان هاست. استوار 
بودن مدل تعالی بر منطق رادار، رشد و پویایی هدفمند سازمان ها را به دنبال دارد. 
قرار گرفتن سازمان ها در معرض داوری و ارزیابی های دقیق ارزیابان خبره ای که 
خود یا حامل کوله باری از تجربه سازمانی، یا دانش آکادمیک یا تلفیقی از هردو 
می باشند یادگیری در سطح کالن و رهبری سازمان ها را تسریع می نمایند و 
این همه در خدمت توسعه سازمان ها در راستای توجه به مسئولیت های اجتماعی، 
نتیجه گرایی، ارزش افزایی برای مشتریان، توسعه شایستگی ها و در نتیجه خلق 

آینده پایدار می باشد. )مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی فراسان(

جایزه ملّی تعالی سازمانی با بعد ملّی خود و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان مدیریت صنعتی و همت و عالقه متخصصین دانا و حرفه ای، توانسته در 
میان جوایز متعدد، اعتماد ایجاد کرده و محک و اعتبار خود را حفظ کند. )مدیرعامل 

شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(

چنانچه تمامی بنگاه های اقتصادی تولیدی و خدماتی و همچنین سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی شناختی صحیح و جامع نسبت به مفاهیم و اجزاء مدل تعالی 
سازمانی داشته باشند و اقدام به استقرار نظام تعالی در ساختار مدیریتی خود نمایند، 
زمینه ارتقاء بهره وری و تحقق اهداف و استقرار برنامه های کالن در سند چشم انداز 

1404 کشور فراهم خواهد شد. )مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان(

با توجه به نگاه متوازن جایزه ملي تعالي سازماني پیشنهاد مي شود شرکت هاي مادر 
تخصصي نسبت به تجمیع برخي از این جوایز اقدام کنند و در جایگاه کیفي و نه کمي 
به این جوایز نگریسته شود. پیشنهاد این شرکت حذف چند جایزه متفرقه و ادغام در 

جایزه فراگیرتر نظیر جایزه ملّي تعالي است. ) مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس(

است  توسعه یافته  است: »کشوری  نقل شده  از مرحوم دکتر حسین عظیمی 
که الزم نباشد برای مردمش استدالل کنی که علمی عمل کردن خوب است.«

برای  بسیاری  درس آموخته های  تعالی،  پایان  بی  مسیر  در  حرکت  اهلل  انشاء 
ذی نفعان آن داشته و موجبات بهره بردن جامعه از ثمرات آن فراهم شود.

مرکز تعالی سازمانی
اسفند 1397
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تعالی ســازمانی  جایزه مّلی 

گزارش جایزه ملّی تعالی سازمانی در سال 1397
در  برگــزاری،  موفــق  تجربــه   ســال  پانــزده  پشــتوانه  بــا  ســازمانی  تعالــی  ملــی  جایــزه 
شــانزدهمین  برگــزاری  بــه  اقــدام  ســازمانی  تعالــی  مرکــز  ســاختار  قالــب  در   1397 ســال 
ارکان  هــای  فعالیــت  راهبــری  هــدف  بــا  ســال،  هــر  روال  بــا  مطابــق  و  نمــود  جایــزه  دوره 
جایــزه،  اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه هماهنگــی و نظــارت جایــزه ملّــی تعالــی ســازمانی کــرد.

شورای راهبری، کمیته علمی و داوری شانزدهمین همایش تعالی سازمانی

ارزیابان ارشد و ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی

سازمان های برتر 15 دوره گذشته جایزه ملّی تعالی سازمانی
ایــن جایــزه در ســه ســطح بــه متقاضیــان حائــز شــرایط اعطــا مــی شــود و ســازمان هــا را در 
دســتیابی بــه تعالــی متمایــز مــی کنــد. فراینــد جایــزه در هــر یــک از ایــن ســطوح و در هــر 
اجــرا گذاشــته شــده و  بــه  بــه تفکیــک  تعالــی ســازمانی  ملــی  بخــش هــای جایــزه  از  کــدام 
ــوند. ــی ش ــی م ــاب و معرف ــه انتخ ــور جداگان ــه ط ــروه، ب ــر گ ــطوح در ه ــک از س ــر ی ــدگان ه برگزی

سازمان های متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی در شانزدهمین  دوره
در سال 1397 ، 7 شرکت در سطح تندیس، 25 شرکت در سطح تقدیرنامه برای تعالی و 16 شرکت 

در سطح گواهی تعهد به تعالی، اقدام به ثبت نام در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی کردند.

دستاورد شرکت های حاضر در شانزدهین دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی

جایزه ملّی تعالی سازمانی به روایت تصویر
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گزارش عملكرد مركز تعالي سازماني در سال 1397

الزامات جایزه، نقشه راه بهبود سازمانی

 زهرا احدي
 مسئول اجرايی جايزه مّلي تعالي سازماني 

همكاران مرکز تعالي سازماني در سال 97
 زهرا احدي، مسئول اجرای جایزه تعالی

 آرزو موسوي، کارشناس آموزش و توانمند سازي
 محترم السادات ریاضت، کارمند تعالی سازمانی

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

حال اجرا تصمیم گیري مي کنند.
بر همین اساس، جایزه در طول سال به  منظور هماهنگي هاي بیشتر 
در فرایند جایزه، بررسي رویه ها و دستورالعمل هاي جایزه و نظارت در حین 
فرایند ارزیابي، اقدام به برنامه ریزي و تشکیل جلسات ارکان مي نماید. در 
سال 1397 تعداد 10 جلسه با اعضای کمیته علمی در قالب جلسات کمیته 

علمی، کارگروه هماهنگی و نظارت و جلسات هم اندیشی برگزار گردید. 
 

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

سازماني تشکیل مي شود. 
وظایف

 انتخاب اعضاي کمیته علمي
 تصویب سطوح تعالي و حد نصاب ها بر اساس پیشنهاد کمیته علمي

 تغییر، افزایش یا کاهش تعداد بخش ها و گروه ها و تعاریف آن ها بر 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  
مرتبط با 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

ترکیب و وظایف کمیته علمي
کمیته علمي مرکب از 21 نفر از افراد مسلط بر مفاهیم و موضوعات 

جایزه ملي تعالي سازماني از سال 1382 و با نام اولیه جایزه ملّي 
بهره وري و تعالي سازماني براي سازمان هاي تولیدي و صنعتي کار 
خود را آغاز کرد و در سال هاي بعد مورد استقبال سایر بخش هاي 
اقتصادي اعم از خدمات، آموزش، سالمت و بخش عمومي قرار گرفت 
و هم اکنون با نام "جایزه ملّي تعالي سازماني" از اعتبار باالیي نزد 
بنگاه هاي اقتصادي و سازمان هاي عمومي کشورمان برخوردار است. 

جایزه ملّي تعالي سازماني با پشتوانه پانزده سال تجربه موفق 
در برگزاري جایزه ملّي، در سال 1397 در قالب ساختار مرکز تعالي 

این  در  نمود.  جایزه  دوره  شانزدهمین  برگزاري  به  اقدام  سازماني 
گزارش تالش شده است عملکرد جایزه به اختصار آورده شود.

هدف  با  سال،  هر  روال  با  مطابق  سازماني  تعالي  ملّي  جایزه 
راهبري فعالیت هاي جایزه، اقدام به تشکیل کمیته هماهنگي و نظارت 
با  جایزه،  فعالیت هاي مرتبط  تعالي سازماني کرد. کلیه  ملّي  جایزه 
اطالع  فرایندها،  بهبود  توسعه،  و  تحقیق  ترویج،  و  آموزش  از  اعم 
رساني و انتشارات، از طریق این کمیته و با برگزاري جلسات هفتگي، 

برنامه ریزي و اجرا شد. 
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مرتبط با الگوي تعالي سازماني است که توسط شوراي راهبري و برای یک 
دوره 3 ساله انتخاب مي شوند. از مهمترین 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 

 تصویب رویه هاي اجرایي براي ارزیابي متقاضیان در سطوح مختلف تعالي 
و نظارت بر حسن انجام آن

 ارائه پیشنهادهاي الزم به شوراي راهبري
 ارائه پیشنهادهاي الزم به مدیر جایزه

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

جلسات کمیته علمی به تصویب می رسد.

ترکیب و وظایف کمیته داوري 
تحصیالت  داراي  خوشنام،  افراد  از  نفر    9 از  مرکب  داوري  کمیته 
با سابقة مدیریت است که بر اساس شاخص  ها و  دانشگاهي، بي طرف 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 الزم جهت شوراي راهبري

 بررسي روند رسیدگي به شکایات و اعتراضات متقاضیان

دامنه شمول
فعالیت  مختلف  زمینه هاي  در  که  ایراني  بنگاه هاي  و  سازمان ها  کلیه 
مي کنند، مي توانند متقاضي این جایزه باشند. این جایزه به تفکیک در پنج 
بخش ساخت و تولید، خدمات، سالمت، آموزش و عمومي به اجرا درمي آید. 
بنگاه هاي  گروه  دو  در  مي توانند  نیز  فوق  پنج گانه  بخش  هاي  از  یک  هر 
کوچک و متوسط و بنگاه هاي بزرگ تقسیم بندي  شوند که متناسب با تعداد 

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

سازمان در سه ماهه اول دوره اعطاي جایزه است. 

سطوح جایزه تعالي
و  مي شود  اهدا  شرایط  حائز  متقاضیان  به  سطح  سه  در  جایزه  این 
سازمان ها را در دستیابي به تعالي متمایز مي کند. فرایند جایزه در هر یک 
به  تعالي سازماني  از بخش هاي جایزه ملي  این سطوح و در هر کدام  از 

تفکیک به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یک از سطوح در هر گروه، به 
طور جداگانه انتخاب و معرفي مي شوند.

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

ارزیابي بستگي دارد. 

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

زیر 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 به طور 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.

این  به  باشد  داشته  وجود  نتایج  و  توانمندسازها  امتیاز  بین  تعادل   -5
کل  امتیاز   10% از  نتایج  امتیاز  و  توانمندسازها  امتیاز  اختالف  که  معنی 

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

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

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

سال اخیر قابل ارائه باشد.
9- سازمان به سطحی از بلوغ رسیده باشد که از طریق بهینه کاوی های 



1313 12

بیرونی، اعم از فرایندها و شاخص های عملکردی، درصدد کسب بهبود باشد.
10- جهت دستیابی به تندیس بلورین، سازمان متقاضی باید در اغلب 
مقایسه  قابل  خود  کالس  در  ایرانی  سازمان های  بهترین  با  کلیدی  نتایج 

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 

  تقدیرنامه براي تعالي
دارای  باید  تعالی"  برای  "تقدیرنامه  کسب  متقاضي  سازمان های 

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

باشد.
2- بر اساس یکی از رویکردهای معرفی شده در الگوی تعالی سازمانی، 
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.
از  یکی  حداقل  اجرای  از  حاصل  نتایج  باید  متقاضی،  4- سازمان 
اثربخش  را که نشان دهنده  ارزیابی  فرآیند خود  از  ناشی  بهبود  برنامه های 

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

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

 3 ستاره، 4 ستاره و 5 ستاره به شرح زیر تقسیم شد:
 5 ستاره براي امتیاز 451 و بیشتر

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

 1 ستاره براي امتیاز بیش از 250

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

ویژگی های زیر باشد:
تعالی  الگوی  با  مناسبی  آشنایی  میانی  و  ارشد  مدیران  در سطح   -1
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.
2- بر اساس یکی از رویکردهای معرفی شده در الگوی تعالی سازمانی، 
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.
خود  انجام  و  بهبود  برنامه های  اجرای  به  شرکت  رهبران  تعهد   -3

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

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

سازمان سرآمد سال
سازمان سرآمد سال سازماني است که تنها برنده سطح تندیس زرین 
در 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 1397، تعداد 7 شرکت در سطح تندیس، 25  شرکت در 
سطح تقدیرنامه براي تعالي و 16  شرکت در سطح گواهي تعهد به تعالي، 

اقدام به ثبت نام در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی کرده  اند.

فرایند انتخاب ارزیابان و تشكیل تیم های ارزیابی 
سال  ارزیابي  فرایند  اجراي  به منظور  سازماني،  تعالي  ملي  جایزه 
به صورت  ارزیابان  فراخوان  اعالم  به  گذشته  سال هاي  همانند   ،1397
 گسترده اي از طریق پست الکترونیکی، شبکه های اجتماعی و سایت جایزه 
اطالع رساني  بسته هاي  ارسال  و   )www.IRANAWARD.org(
با  ارزیابي را دارند،  تا متقاضیاني که تمایل به حضور در فرایند  اقدام کرد 
ارسال رزومه علمي و کاري خود، در قالب تعیین شده از سوي مرکز تعالی، 
در صورت گذراندن دوره هاي پیش نیاز و شرکت در کارگاه آموزشي تربیت 
ارزیاب ویژه جایزه و کسب امتیاز الزم از سوي مرکز تعالی به عنوان ارزیاب 

انتخاب شوند.
ارزیاب در  به عنوان  استقبال گسترده متقاضیان همکاري  به  با توجه 
ارزیابان  و  سازمان ها  با  تعامالت  از  گسترده اي  حجم   ،1397 سال  فرایند 
بانک اطالعاتي جایزه  ایجاد شد و تعداد 308 رزومه در  سال هاي گذشته 
ثبت شد که از این بین، 262 نفر از ارزیابان سال هاي قبل تمایل خود را 
براي همکاري مجدد با دبیرخانه اعالم کرده اند. پس از بررسي هاي اولیه و 
بر اساس رزومه و دوره هاي طي شده توسط متقاضیان، تعداد 46 نفر براي 
شرکت در کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه به واحد آموزش مرکز 
تعالي سازماني معرفي شدند که 1 کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه 
توسط واحد آموزش مرکز، برنامه ریزي و اجرا شد و تعداد 11 نفر موفق به 
کسب نمره قبولي شدند. در پایان هر یک از دوره هاي مرحله اول ارزیابي، 
مدرسان دوره به ارزیابي شرکت کنندگان در دوره مي پردازند و با توجه به 
معیارهاي ذیل، شرکت کنندگان را به رده هاي ممتاز، قبول، قابل ارتقا، کمتر 
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از حد نصاب تفکیک کرده اند.
 مهارت ها و تجربیات مرتبط

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

 نتیجه آزمون ها
 مشاهدات از رفتار فردي و حرفه اي

 سن و تجربه مدیریتي

نهایي  ارزیابان  انتخاب  به منظور  سازماني  تعالي  ملّي  جایزه  دبیرخانه 
ارزیابان  امتیازدهي  به  دوره،  شانزدهمین  تیم هاي  تشکیل  و   1397 سال 

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  که  جلسه اي  در  و  جمع بندي  نظرات  ارزیابان،  امتیازدهي  از  پس 
بر  شد،   تشکیل  ارزیابي  بر  نظارت  و  هماهنگي  کمیته  اعضاي  حضور 
و  ارزیابان  سوابق  خالصه  از  استفاده  با  و  کسب شده  امتیازهاي  اساس 
  1397 سال  ارزیابان  شده،  ذکر  معیارهاي  اساس  بر  ارزیابان  طبقه بندي 
انتخاب و از سوی جایزه تعالی براي ارزیابي شرکت هاي متقاضي دعوت 

شدند.
این کمیته پس از بررسي هاي انجام شده روي  امتیازات و همچنین 
نتیجه آزمون و مصاحبه افراد جدیدي که متقاضي همکاري با دبیرخانه در 
شانزدهمین دوره جایزه بوده اند، اقدام به انتخاب ارزیابان سال 1397 کرد. 
در نهایت، 133 نفر به عنوان ارزیاب جایزه انتخاب شدند و در ترکیب تیم ها 
قرار گرفتند که از این تعداد،  115 نفر از ارزیابان سال هاي قبل و 18 نفر 
از متقاضیان جدید بودند و 14 نفر مسئولیت ارزیابي را در بیش از یک تیم 

به عهده داشتند. 
به  ارزیابان  اختصاص  به  علمي  کمیته  ارزیابان،  شدن  نهایي  از  پس 
در  علمي  کمیته  و  تعالي  جایزه  دبیرخانه  کرد.  اقدام  متقاضي  شرکت هاي 
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 
تیم ها، تعادل سني تیم ها، تجربه ارزیابان 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 
3 الی 6  نفره برای سطوح تندیس و تقدیرنامه شکل گرفت و پس از بررسي 
توزیع  به  تعالی  جایزه  متقاضي،  شرکت هاي  و  ارزیابان  بین  تضاد  رفع  و 

اظهارنامه سازمان ها بین ارزیابان اقدام کرد.
بر  ارزیابي  ارزیابان،  فرایند  به  اختیارگذاشتن اظهارنامه ها  از در   پس 
از  آغاز شد.  پس  دبیرخانه جایزه  از سوي  برنامه زماني اعالم شده  اساس 
سطح  متقاضیان  ارزیابي  تیم هاي  کلیه  انفرادي،  ارزیابي هاي  جمع بندي 

برای  ماه  آبان   24 23و  تاریخ هاي  در  نوبت  پنج  در  تقدیرنامه  و  تندیس 
اجماع در سطح تندیس  و  در 27 آذر و 5 و 12 و 19 دی ماه برای  اجماع 
و  متمرکز  به صورت  سازمانی  تعالی  مرکز  محل  در  تقدیرنامه،  سطح  در  
زیر نظر دبیرخانه جایزه به ارزیابي تیمي و اتفاق نظر در مورد ارزیابي هاي 

انجام شده، پرداختند. 
ارزیابان جایزه در اولین روز اجماع در جلسه افتتاحیه شرکت کردند، در 
این جلسه برنامه زماني سال 1397 تشریح و بر رعایت زمان بندي توسط 
کلیه ارزیابان تاکید شد. سپس در ادامه به تشریح  تغییرات فرایندي مهم 
در سال 1397، نقش پشتیبان فرایند ارزیابي، اهمیت شناخت عوامل کلیدي 
پرداخته  ارزیابي  اجتماعي  مها رتهاي  و  ارزیابي  فرایند  در  متقاضي  سازمان 
شد.  در پایان، منشور اخالقي جایزه و سوگندنامه به صورت جمعي توسط 

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

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

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

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

متقاضی قرار داده می شود. 

پشتیبان فرایند ارزیابي 
 به منظور ارتقاي کیفیت ارزیابي، اطمینان از درک و رعایت فرایندهاي 
تعالي سازماني در  تدوین شده و جاري سازي تغییرات فرایندي، جایزه ملّي 
سال 1397 به انتخاب فردي تحت عنوان پشتیبان فرایند ارزیابي از میان 

اعضای کمیته علمی براي هر یک از تیم هاي ارزیابي اقدام کرد. 
زیر  شرح  به  ارزیابی  فرایند  پشتیبانان  اصلي  مأموریت هاي  و  اهداف 

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

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

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

عدم پذیرش اعتراض
فرایند ارزیابي در جایزه ملّي تعالي سازماني بر اساس دستورالعمل ها، 
مقررات و الزاماتي که در راهنماي متقاضیان جایزه ملّي تعالي سازماني درج 
ارزیابان،  انتخاب  اظهارنامه،  ارسال  از  پس  و  مي گیرد  است، صورت  شده 
ارزیابي انفرادي، تیمي، بازدید از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزیابي پس از 
طي 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.
ابهاماتي  ارائه شده  متقاضیان تنها در صورتي که در گزارش بازخورد 
از  پس  تا  کنند  درخواست  تعالی  مرکز  از  مي توانند  باشد،  داشته  وجود 
هماهنگي هاي الزم،  با ارزیاب ارشد براي رفع ابهامات احتمالي جلسه رفع 

ابهام برگزار کند.

مروری بر شانزده دوره اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی
 1400 بر  بالغ  سازمانی  تعالی  ملّی  جایزه  برگزاری  دوره  شانزده  طی 
مرتبه  سازمان های ایرانی در صنایع مختلف توسط تیم های ارزیابی مورد 

ارزیابی قرار گرفته اند. 

درصد حضور سازمان ها از صنایع مختلف طی 16 دوره اجرای جایزه ملی تعالی 
سازمانی در مقایسه با 5 دوره اخیر

سطوح مختلف اعطا شده به سازمان ها طی سالهای 97-82 

تعداد ارزیابان حاضر در فرایند جایزه طی سالهای 97-82

طور  به  که  است  شده  تربیت  دیده،  آموزش  ارزیاب   1133 تاکنون 
متوسط  در هر دوره 231 ارزیاب در فرایند اعطای جایزه حضور داشته اند.

از روي  این جایزه، حاکي  اجراي موفق  از شانزده دوره  نتایج حاصل 
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 
ابزاري  به عنوان  آن  نقش  به  نسبت  و  مي نگرند  خود  سازمان  در  بهبود 

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

بهتر و بیشتر استفاده کنند.
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شورای راهبری شانزدهمین دوره

شبكه مشاوران مدیریت 
و مهندسی ایران
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ردیف    عنوان    نام       نام خانوادگي
1           مهندس    رضا       اشرف سمناني

2           دکتر    جعفر       توفیقي
3           مهندس    محسن       خلیلي

4           دکتر    حسن       عباس زاده
5           مهندس    محّمد حسن     عرفانیان

6           دکتر    مجید       قاسمی
7           مهندس    سید مسعود      همایونفر

8          دکتر          ابوالفضل          کیاني بختیاري
9           مهندس     حسن              شیخ نیا

كمیته علمی شانزدهمین دوره
ردیف    عنوان    نام       نام خانوادگي

1          مهندس   علي اصغر      آزادي
2          دکتر     احمد      اثني عشري

3          مهندس    مرتضي      اخوان خرازي
4          مهندس    عابدین       اسماعیل پور
5          دکتر    مهدي      اسماعیلي رخ

6          مهندس    سید مهدي     اسمعیلي عراقي
7          مهندس    رضا      اشرف سمناني

8          دکتر     الهوردي      تقوي
9          دکتر     علي      تقي زاده هرات

10        مهندس    جعفر      جنامي نیا
11        مهندس   محمد      چینی فروشان

كمیته داوری شانزدهمین دوره

ردیف    عنوان    نام       نام خانوادگي
12        دکتر     عبدالرضا      حافظي

13        دکتر     فرید     خوش الحان
14        مهندس   هوشنگ      رستمیان

15        مهندس    سعید      روحانی ملک
16        مهندس    مرتضی      روغنی

17        مهندس    نیما      زاهدی طاهری
18        دکتر     محمد حسین   ساالریان زاده

19        دکتر    محمد علی     محمدی
20        دکتر    منوچهر      نجمي

21        مهندس    سید مسعود     همایونفر
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ارزیابان ارشد شانزدهمین دوره

نام  نام خانوادگی 

محمدرضا  ابراهیم زاده جوریاب 

حامد  ابراهیمی  

سید مهدی  ابوالحسنی  

علی  احمدوند  

امیر  استاجی  

مهدی  اسدی  

امیر  اسماعیلی  

جمال  اسمعیلی  

رضا  اصالنی  

اشکان  امیرمدحی  

آرش  امیری  

شبنم  آذرکیش  

محسن   آریان فرد  

زهرا  برجعلی لو  

سمیرا  بکر  

محمود  بهادری  

ندا  بی نظیر  

علیرضا  پرنیان  

امیر  پورآقا  

صیاد  پی سپار  

مهناز  پیغامی  

مریم  تاجیک اسمعیلی 

علی  توان  

سعید  توتونچی درزه کنانی 

منصور  ثابتی جمال آباد 

مهدی  جعفرزاده  

کاظم  جعفری  

علی  چراغی  

محمدصادق  حاتمی  

نام  نام خانوادگی 

مژده  حیاتی  

امید  حیدری  

علیرضا  خاتمی نو  

عبدالعلی  خان احمدی 

فرزام  خان بابایی  

حسین  خانکی  

سحر  خدمتگزار باوفا 

هادی  خواجه  

فرزاد  خورشیدی  

میعاد  دادبین  

پارسا  دیدبان  

رضا  ذوالقدر  

هاجر  رحمانی  

سیدمحمد فواد رضوی  

جعفر  زنگنه  

محسن   زیوه  

مصطفی  سلیمی  

علی  سیروس کبیری 

عصمت  شریعتی  

مهدی  شریفیان  

سعید  شمعونی  

میترا  شهاب  

امیربهشاد  صادقیان  

فرشاد  صالح محمد علی نژاد 

محسن   صدیف  

محمد  صالحی  

گلوریا  صوفی راد  

علیرضا  ضرابیان  

شهاب  ضیاءبخش کلخوران 

ارزیابان شانزدهمین دوره

نام  نام خانوادگی 

داود  ادایی  

محمدرضا  افتاده  

رضا  بهرامی دراسله 

علی اصغر  تندرو  

محمد  جبل عاملی فروشانی 

آیدین  جدید بناب  

جلیل  حبیبی  

فیروز  حسین زاده  

محمد  حیدری بهبهانی 

علیرضا  خراسانی   

علیرضا  دادرس  

بهنام  دهبان  

علی اکبر  دیوساالر  

علی اصغر  رجبی  

مرتضی  روغنی  

رامبد  سعی الدین  

میثم  شریفی  

محمدرضا  صادقی نژاد  

حسین  صفری  

علی  فالح حسینی 

علیرضا  قاسمی  

وحید  مجدی  

غالمعلی  مقصود بیگی 

محمد  یوسفی  
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نام  نام خانوادگی 

فرزاد  طالبی کوهستانی 

شهزاد  طباطبایی  

مهدی  عادلی زاده  

جمشید  عادلی مقدم 

حامد  عباسی  

سجاد  عبدی پور  

رسول  عطار  

محسن   عیسایی  

امیر  فتوت  

حمید رضا  فقیه  

سپهر  قاسمی  

احمد  قدس الهی  

علی اصغر  قدسی  

سید داود  قفقازی   

نوید  رضا  قنات آبادی 

پژمان  قهرمانی  

علیرضا  کاشفی االصل 

نام  نام خانوادگی 

محمد  کاشی  

حمید  کاظم  

امید  کاکایی  

محمد  کنعان  

صادق  گرجی ارزان فودی 

کامبیز  گلچین راد  

نیما  لطفی  

اردالن  لک  

انور  محمدی  

شیرین  مرادی  

محسن   مرادی مقدم 

اصغر  مردی  

رضا  مشگین راد  

محراب  مشمولی مجاوری 

حمید رضا  مالزاده مقدم 

مهدی  مالمحمدا  

مهدی  ملکی  

نام  نام خانوادگی 

حسین  منوچهری  

غالمعلی  موالیی  

احمد  مهدی جو  

بهروز  میرزایی  

حمید  ناظر  

امیر محمد  نبئی  

حسن  نحوی  

محمدعلی  نسیمی  

محمدحسن  نصیری  

بهروز  نصیری  

محمد حسن  نصیری الموتی 

نادر  نعمت پور  

رضا  نعمتی  

اشکان  نوآور  

علی  نوش مهر  

علیرضا  ولیان  

علی اکبر  یحیایی  

ارزیابان شانزدهمین دوره
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سازمان مدیریت صنعتی
 پیشرو     در نهادینه کردن تعالی سازمانی

 در کشور
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سازمان های برتر 
15 دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی 

)1382 تا 1396(

نتایج اولین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1382(

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

نشدند.
 در این دوره 16 شرکت موفق به دریافت 

گواهی تعهد به تعالی شدند:

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

4. شرکت ایران خودرو
5. شرکت تراکتورسازی ایران

6. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
7. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات 

ایران خودرو)ساپكو(
 8.  صنایع جنگ افزار سازی تهران

9. شرکت صنعتی فراسان
10. شرکت محورسازان ایران خودرو

11. شرکت دارو سازی سبحان
12. شرکت فراب

13. شرکت پارس خزر
14. شرکت ایساکو

15. شرکت کربن ایران
16. شرکت قطارهای مسافری رجاء

نتایج دومین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1383(

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

ب. سطح تقديرنامه 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
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24. شرکت برق منطقه ای اصفهان
25. شرکت سیمان داراب

26. شرکت مهندسی مرآت پوالد
27. صنایع خودروسازان فتح

28. صنایع سردساز خودرو

 نتایج سومین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1384(

الف. سطح تنديس  بلورين
1.  شرکت فوالد مبارکه 

2. شرکت ساپكو 

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت ایران خودرو 

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

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

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

8. شرکت تراکتورسازی ایران 
9. شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران 

10. شرکت سایپا دیزل

ج.سطح گواهی نامه تعهد به تعالی 
گواهی نامه  سطح  به  که  تندیس  متقاضیان 

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 تقديرنامه 
كه به سطح گواهی نامه دست يافته اند:

 1. شرکت امداد خودرو ایران 
2. شرکت برق منطقه ای خراسان 

3. شرکت برق منطقه ای فارس 
4. شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو 

5. شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
6. شرکت زامیاد 

7. شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( 
8. شرکت صنعتی سردسازخودرو 

9. شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا 
10. شرکت لعابیران 

11. شرکت لوله و ماشین سازی ایران 
12. شرکت ماشین سازی پارس

شرايط  حايز  كه  گواهی نامه  متقاضیان 
شناخته  گواهی نامه  سطح  دريافت 

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( 
ایران- دیزلی  موتورهای  تولیدی  6. شرکت 

ایدم 

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

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

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

13. شرکت گلسار فارس

نتایج چهارمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1385(

الف. سطح تنديس 
1. شرکت ایران خودرو 

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

ایران خودرو )ساپكو( 
4. شرکت فوالد مبارکه 

 ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت امداد خودرو

2. شرکت بوتان
3. شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی 

ایران خودرو)ایساکو(
4. شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپكو

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

گواهی نامه  سطح  به  که  تندیس  متقاضیان 
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
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متقاضیان تقديرنامه 
كه به سطح گواهی نامه دست يافته اند:

1.  شرکت اگزوز خودرو خراسان
2. شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران

3. شرکت پاک نام
4. شرکت تراکتورسازی کردستان

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

6. شرکت خدمات فنی رنا
7. شرکت دژپاد

8. شرکت رایان سایپا
9. شرکت سیمان سپاهان

10. شرکت صنعتی پارس خزر
11.  شرکت کربن ایران

12. شرکت کیسون
13. شرکت مالیبل سایپا

نیروگاهی  پروژه های  مدیریت  14. شرکت 
ایران )مپنا(

15. شرکت مهندسی و قطعات ماشین آالت 
راه سازی ایران

16. گروه صنایع باتری صدر
شرايط  حائز  كه  گواهی نامه   متقاضیان 
شناخته  گواهی نامه  سطح  دريافت 

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 تنديس
سطح تنديس بلورين 

 بخش ساخت و تولید/گروه شركت های 
كوچك و متوسط 

بازه 451 تا 500 
1. شرکت تولیدی صنعتی فراسان

سطح تنديس بلورين 
بخش خدمات مهندسی 

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

ایران خودرو ) ساپكو(

سطح تنديس بلورين
بخش ساخت و تولید /گروه شركت های 

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

2. شرکت ایران خودرو
3. شرکت فوالد مبارکه

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

| بازه  بخش بهداشت، درمان و سالمت 
351 تا 400

1. مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

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

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

تقديرنامه 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

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

1. شرکت سازه گستر سایپا

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

1. شرکت سیمان سپاهان
2. شرکت پاالیش نفت اصفهان

3. شرکت ایمن خودرو شرق
4. شرکت سایپا پرس

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

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

9. شرکت مالیبل سایپا

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

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

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

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

سطح تنديس بلورين 
بخش خدمات

1. شرکت سازه گستر سایپا

سطح تنديس بلورين
 بخش ساخت و تولید

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

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

ب( تقديرنامه برای تعالی 
تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره(

بخش بهداشت
و  کلیه  بیماریهای  تخصصی  فوق  مرکز   .1

مجاری ادرار شهید هاشمی نژاد

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

متوسط
1. شرکت رایان سایپا

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

1. شرکت امداد خودرو
2. شرکت بوتان

3. شرکت تام ایران خودرو
4. ایساکو 

تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره( 
 بخش ساخت و تولید

1. شرکت فوالد خوزستان
2. شرکت ایران خودرو خراسان

3. مگاموتور
4. شرکت صنعتی نیرو محرکه

5. شرکت مالیبل سایپا

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

2. گروه بین المللی ره شهر

تقدير نامه برای تعالی )سه ستاره( 
بخش ساخت و تولید

1. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
2. شرکت پاالیش نفت بندر عباس

3. شرکت پتروشیمی اصفهان
4. شرکت گلسار فارس

5. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ) توگا (
6. شرکت پارس خودرو

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

متوسط
1. شرکت مزدا یدک

2. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات 
کاوه خودرو سایپا

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

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

ایران  صنعتی  خدمات  مهندسی  شرکت   .3
خودرو) ایسیكو (

نوآوری صنایع خودرو  و  تحقیقات  مرکز   .4
سایپا

تقديرنامه 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

تقديرنامه 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 
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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

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 تنديس ها
سطح تنديس سیمین 

بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس بلورين 
 بخش خدمات

1. شرکت تام ایران خودرو

سطح تنديس بلورين 
بخش ساخت و تولید

1. شرکت ذوب آهن اصفهان
2. شرکت فوالد خوزستان

3. شرکت مالیبل سایپا 
4. شرکت نیرومحرکه

سطح تنديس بلورين 
 بخش سالمت

1. مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی
سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( 

 بخش خدمات
سایپا  فروش  از  پس  خدمات  سازمان   .1

)سایپا یدک(
2. شرکت بوتان
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3. شرکت رایان سایپا

سطح تقديرنامه 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 تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره(  
بخش خدمات

1. شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا

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

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

3. شرکت پاالیش نفت اصفهان
4. شرکت پایا کالچ

5. شرکت خودروسازی زامیاد
6. شرکت فراکلون

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

9. شرکت لعابیران
10. شرکت واال قطعه

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره(  
بخش سالمت 

1. بیمارستان شهید چمران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( 
بخش عمومی

انتظامی  نیروی  آگاهی  پلیس  ستاد   .1
جمهوری اسالمی ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( 
 بخش خدمات

1. شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

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

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

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

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

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

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

5. شرکت داروسازی اکسیر
6. شرکت سازه پویش

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

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

12. گروه صنایع ذوب فلزات فجر و قدر

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( 
 بخش سالمت 

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

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

ج( گواهی تعهد به تعالی
سطح گواهی تعهد به تعالی 

 بخش آموزش 
پتروشیمی  شرکت  فرهنگی  مجموعه   .1

شهید تندگویان

سطح گواهی تعهد به تعالی 
 بخش عمومی

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

همدان

سطح گواهی تعهد به تعالی 
 بخش سالمت

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

فارابی
3. مرکز آموزشی- درمانی امین 

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

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

حكیم

سطح گواهی تعهد به تعالی
 بخش خدمات

1. خدمات علمی صنعتی تهران
2. سایپا لجستیک

3. شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
4. شرکت آب منطقه ای همدان

ویژه  پروژه های  توسعه  و  احداث  5. شرکت 
مپنا- توسعه 3

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

9. شرکت پرداخت الكترونیک بانک پاسارگاد
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10. شرکت توربو کمپرسور نفت
11. شرکت توسعه مانوماد

خلیج  بین المللی  نقل  و  حمل  شرکت   .12
فارس

13. شرکت خدمات فنی رنا
نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت   .14

ایران- منطقه تهران
نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت   .15

فارس
16. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

- منطقه شمال شرق
17. شرکت دارو پخش ) هولدینگ(

18. شرکت سایان کارت
19. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

20.شرکت سهامی بیمه ایران
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 تنديس ها
سطح تنديس سیمین 
 بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس بلورين 
بخش ساخت و تولید

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

)مپنا(
مپنا  توربین  ساخت  و  مهندسی  شرکت   .3

)توگا(
4. شرکت مالیبل سایپا

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی 
سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( 

بخش خدمات
سایپا  فروش  از  پس  خدمات  سازمان   .1

)سایپا یدک(

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره(
 بخش سالمت

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

بخش ساخت و تولید
1. شرکت استام صنعت
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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 تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( 
بخش خدمات

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

سطح تقديرنامه برای تعالی 
)سه ستاره(

  بخش ساخت و تولید
1. شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا- 

توسعه یک
2. شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

3. شرکت پاالیش نفت تبریز
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 تقديرنامه برای تعالی )دوستاره(
بخش آموزش

انتظامی  نیروی  انتظامی  علوم  دانشگاه   .1
جمهوری اسالمی ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دوستاره( 
 بخش خدمات

1. شرکت سهامی بیمه ایران

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

5. شرکت موننكو ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دوستاره(
بخش ساخت و تولید

1. شرکت پتروشیمی نوری ) برزویه(
(OTC) 2. شرکت توربو کمپرسور نفت

3. شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید
4. شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ) 

دی ام تی(
5. شرکت داروسازی اکسیر

6. شرکت سرمایه گذاری مسكن شمال شرق
 ( 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
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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

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

ابدال  صنعتی  پروژه های  مدیریت   .28
)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(

خودرو  کیان  تولیدی  صنایع  شرکت   .18
نوین

19. شرکت فرآورده های لبنیات دوشه آمل 
)هراز(

20. شرکت مهندسی و ساخت پره توربین 
مپنا- پرتو

21. گروه صنعتی انتخاب
22. موسسه مهندسی رها

نتایج نهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1390(

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

1. شرکت فوالد مبارکه اصفهان

سطح تنديس بلورين
 بخش ساخت و تولید

نیروگاهی  های  پروژه  مدیریت  شرکت   .1
ایران)مپنا( 

2. شرکت ذوب آهن اصفهان 
3. شرکت فوالد خوزستان

سطح تنديس بلورين 
 بخش خدمات

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

ایران خودرو )ساپكو( 

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی
سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( 

بخش خدمات
1. بانک پاسارگاد 

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

4. شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا

سطح تقديرنامه 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 تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره(  
بخش آموزش

انتظامی  نیروی  انتظامی  علوم  دانشگاه   .1
جمهوری اسالمی ایران

سطح تقديرنامه 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



3131 30

سطح تقديرنامه 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 
8. شرکت فوالد آلیاژی ایران 

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

عام(- میدکو 
توسعه  پرسی  مجموعه های  شرکت   .10

صنایع خودرو 
11. شرکت سیمان داراب

 
سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( 

بخش خدمات
1. شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 

2. شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان 
تهران 

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

مپنا- توسعه 3 
5. شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه 

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

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

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

کرج.سرافراز

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

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

4. شرکت صنایع تولیدی کیان خودرو نوین 
توربین  پره  ساخت  و  مهندسی  شرکت   .5

مپنا-پرتو

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(  
بخش سالمت

چشم  علمی  قطب  فارابی  بیمارستان   .1
پزشكی 

موسوی  اله  آیت  درمانی  آموزشی  مرکز   .2
زنجان 

3. مرکز آموزشی درمانی پورسینا-رشت

ج( گواهی تعهد به تعالی
گواهی تعهد به تعالی

 بخش عمومی
1. اداره کل راه و ترابری یزد 

2. استانداری قزوین 

گواهی تعهد به تعالی
 بخش آموزش

1. پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 
2. شرکت مجتمع فنی مهد پرداپژوهان

گواهی تعهد به تعالی
بخش سالمت

تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان   .1

حضرت زینب )س( 
2. بیمارستان جامع زنان تهران 

3. بیمارستان سید الشهداء 
4. بیمارستان فوق تخصصی نفت 

علوم  دانشگاه  دندانپزشكی  دانشكده   .5
پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهران 

6. دانشگاه علوم پزشكی مشهد 
7. مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز 

8. مرکز آموزشی، درمانی، پژوهشی روزبه 
9. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی 

گواهی تعهد به تعالی 
 بخش ساخت و تولید

1. شرکت آرمه چین - آرمه بتن 
2. شرکت پتروشیمی غدیر )سهامی خاص( 

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

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

کیان خودرو 
6. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

منطقه جنوب شرق 
ایران-  نیروگاهی  7. شرکت سرمایه گذاری 

سنا 
8. شرکت سیمان بجنورد )سهامی عام( 

9. شرکت سیمان خوزستان 
10. شرکت شیمی دارویی داروپخش 

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

مپنا  بویلر  ساخت  و  مهندسی  شرکت   .13
)مپنا بویلر( 

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

گواهی تعهد به تعالی 
 بخش خدمات 

1. سازمان آگهی روزنامه ایران 
2. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی 
استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت   .3

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

 (O&M)
6. شرکت بیمه رازی 

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

9. شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور 

نوسازی  و  10. شرکت ساختمانی گسترش 
صنایع ایرانیان مانا 

11. شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران 

12. شرکت شهر صنعتی کاوه 
13. شرکت کاوش صنعت سپاهان حدید 

14. شرکت گاز استان خوزستان 
15. شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 
یک  ایران-منطقه  گاز  ملی  شرکت   .16

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

خراسان رضوی 
19. منطقه هشت عملیات انتقال گاز

 نتایج دهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1391(

الف( سطح تنديس ها
سطح تنديس زرين 

 بخش ساخت و تولید
1. شرکت فوالد مبارکه اصفهان

سطح تنديس سیمین 
 بخش ساخت و تولید

1. شرکت فوالد خوزستان

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

2. شرکت ذوب آهن اصفهان
3. شرکت لعابیران ) سهامی عام(

4. شرکت مجتمع فوالد خراسان

سطح تنديس بلورين
 بخش خدمات

1. بانک پاسارگاد

ب( سطح تقديرنامه
سطح تقديرنامه برای تعالی )چهارستاره(  

بخش آموزش
انتظامی  نیروی  انتظامی  علوم  دانشگاه   .1

جمهوری اسالمی ایران

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهارستاره(  
بخش خدمات

1. شرکت گاز استان گیالن

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهارستاره(  
بخش ساخت و تولید

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

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

عام(- میدکو
4. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل 

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

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

پارس(

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

) شهید  تهران  نفت  پاالیش  شرکت   .1
تندگویان(

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

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

)سهامی عام(

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره(  
بخش خدمات

1. شرکت گاز استان قم
2. بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

استان  جنوبغربی  فاضالب  و  آب  3. شرکت 
تهران

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

6. شرکت تامین اندیش پارس
7. شرکت گاز استان مازندران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(
بخش سالمت

1. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

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

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

صنعتی  گازی  های  توربین  شرکت   .4
خاورمیانه

5. شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید
6. شرکت ساخت تجهیزات سپاهان

7. شرکت سرمایه گذاری مسكن تهران
8. شرکت سیمان بهبهان

9. شرکت صنعتی پارس خزر )سهامی عام(
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10. شرکت فرآورده های نسوز ایران
مپنا  بویلر  ساخت  و  مهندسی  شرکت   .11

) مپنا بویلر(

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(
بخش خدمات 

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

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

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

6. شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران

7. شرکت شهر صنعتی کاوه
8. شرکت گاز استان گلستان
9. فروشگاه اتكا شهید چمران

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

خراسان رضوی

ج( سطح گواهی تعهد به تعالی
سطح گواهی تعهد به تعالی

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

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

سطح گواهی تعهد به تعالی
بخش سالمت 

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

2. دانشكده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم 
پزشكی تهران

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

سطح گواهی تعهد به تعالی
 بخش ساخت و تولید

1. شرکت آلومینیوم المهدی
2. شرکت پاالیش گاز ایالم

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

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

سیمان  کارخانجات  عام  سهامی  شرکت   .7
صوفیان

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

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

سعدی ) بوستان(
13. شرکت کاشی نیلو

14. شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور
15. صنایع کاشی وسرامیک الوند

16. نصب نیرو
سطح گواهی تعهد به تعالی

بخش خدمات 
1. بانک دی

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

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

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

8. شرکت پرداخت الكترونیک بانک پاسارگاد

9. شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور

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

نفت  13. شرکت مهندسی پژوهش صنعت 
صدرا ساحل

استان  اتكا  ای  زنجیره  های  فروشگاه   .14
اصفهان

15. شرکت پارس آنالین

نتایج یازدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی )1392(

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

1. شرکت فوالد خوزستان
 

سطح تنديس بلورين
الف( بخش خدمات

 )بازه امتیازی 501 تا 550 (
1. بانک پاسارگاد

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

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

) خانگیران(
3. شرکت کیسون

و  معادن  توسعه  تخصصی  مادر  شرکت   .4
صنایع معدنی خاورمیانه- میدکو
5. شرکت مجتمع فوالد خراسان

6. گروه صنعتی بارز

ج(بخش خدمات
 ) بازه امتیازی 451 تا 500 (

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

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

ب( بخش خدمات
1. بانک مهر اقتصاد

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

4. شرکت گاز استان گیالن
5. شرکت گاز استان مازندران

سطح تقديرنامه سه ستاره
الف( بخش ساخت و تولید
1. شرکت پتروشیمی پارس

2. کشت و صنعت مرکز- اصفهان

ب( بخش خدمات
1. شرکت آریا رسانه تدبیر )شاتل(

2. شرکت آسیاتک
3. شرکت بیمه رازی

ونوسازی  گسترش  ساختمانی  شرکت   .4
صنایع ایرانیان- مانا

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

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

ج ( بخش سالمت
1. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

سطح تقديرنامه دو ستاره
الف ( بخش ساخت و تولید

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

صنعتی  گازی  های  توربین  شرکت   .4
خاورمیانه

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

صنایع  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شرکت   .8
الستیک

سیمان  کارخانجات  عام  سهامی  شرکت   .9
صوفیان

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

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

سرامیک  و  کاشی  کارخانجات  شرکت   .14
سعدی )بوستان(

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

17. شرکت مهندسی موادکاران
18. شرکت نفت ایرانول

19. صنایع کاشی و سرامیک الوند
الف( بخش خدمات

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

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

استان  اتكا  ای  زنجیره  فروشگاههای   .5
اصفهان

استان  اتكا  ای  زنجیره  فروشگاههای   .6
خراسان رضوی

7. گروه شرکتهای  پارس آنالین

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

ب(بخش آموزش
1. مجتمع آموزشی هوشمند خدیجه کبری 

)س(

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

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

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

6. شرکت سرمه
7. شرکت صنایع مس باهنر

8. شرکت طب فن
9. شرکت معدنی امالح ایران

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

د( بخش خدمات
1. پرداخت الكترونیک سامان کیش

2. سامانه های مدیریت و اطالع رسانی توسعه 
کارآفرینان )سماتک(

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

تهران
5. شرکت پترو تدبیر پارس

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

خوزستان(
8. شرکت حمایت گستر ایران خودرو

9. شرکت خدمات بیمه ای اتكاگران امیر
10. شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
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11. شرکت ملّی مهندسی و ساختمان نفت 
ایران

12. شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 
)ممسكو(

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

15. فروشگاه اتكا کرمانشاه
16. فروشگاه اتكا مرکزی بیرجند

17. فروشگاه زنجیره ای اتكا همدان )شهید 
مدنی(

نتایج دوازدهمین دوره جایزه ملي تعالي 
سازماني )1393(

سطح تنديس زرين
الف( بخش ساخت و تولید

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

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

1. شرکت فوالد خوزستان

ب( بخش خدمات 
)بازه امتیازي  600-551(

1. بانک پاسارگاد

ج( بخش ساخت و تولید 
)بازه امتیازي  600-551(

1. شرکت تولیدي صنعتي فراسان

سطح تنديس بلورين
الف( بخش خدمات

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

)سایپا یدک(

ب( بخش ساخت و تولید 
)بازه امتیازي 500-451(

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

3. شرکت گروه مپنا

ج( بخش خدمات 
)بازه امتیازي 500-451(

1. بانک مهر اقتصاد
2. شرکت گاز استان مازندران

د( بخش ساخت و تولید
)بازه امتیازي 500-451(

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

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

سطح تقديرنامه 4 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

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

مپنا- پرتو
3. شرکت پاالیش نفت آبادان

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

3. بانک ملت
4. شرکت تامین اندیش پارس

سطح تقديرنامه 3 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

و  بویلر  ساخت  و  مهندسي  شرکت   .1
تجهیزات مپنا

OTC 2. شرکت توربو کمپرسور نفت
3. شرکت معدني و صنعتي گل گهر
4. شرکت ساخت تجهیزات سپاهان

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

ب( بخش خدمات
1. شرکت گاز استان قم

نوسازي  و  گسترش  ساختماني  شرکت   .2
صنایع ایرانیان-مانا

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

سطح تقديرنامه 2 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

1. شرکت سیمان بهبهان
2. شرکت سیمان خوزستان

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

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

7. شرکت پاالیش گاز ایالم

ب( بخش خدمات
1. شرکت بیمه نوین

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

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

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

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

پرستاري و مامایي(

د(بخش عمومي
خراسان  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان   .1

رضوي

سطح گواهي تعهد به تعالي
الف( بخش ساخت و تولید

1. شرکت مهندسي سازه اندیشه نسیم البرز 
)سانا(

2. شرکت کارخانجات سیمان المرد
3. شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران

4. شرکت نیر پارس
5. شرکت کاشي و سرامیک برلیان رفسنجان

6. شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه
7. پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي

8. شرکت سیمان ني ریز
9. شرکت شهاب

10. شرکت ماشین سازي پارس
11. مجتمع صنایع الستیک یزد )یزدتایر(
12. شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

جنوبي-  پارس  گاز  مجتمع  شرکت   .13
پاالیشگاه چهارم

ب( بخش خدمات
1. شرکت آب و فاضالب منطقه 2 شهر تهران
2. شرکت عصر ارتباطات بین الملل پارس کار
یک شهر  منطقه  فاضالب  و  آب  3. شرکت 

تهران
4. شرکت بازرگاني سرمایه گذاري مسكن

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

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

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

10. شرکت داده ورزي سداد
11. آزما نانو سیستم

اقتصادي صنایع معدني و  12. منطقه ویژه 
فلزي خلیج فارس

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

14. شرکت خدمات بازرگاني و کاالي گاز پارس

نتایج سیزدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی)1394(

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

1- شرکت فوالد خوزستان

ب(  بخش خدمات  
)بازه امتیازي551 تا 600 ( 

1- بانک پاسارگاد 

ج ( بخش ساخت و تولید 
)بازه امتیازي551  تا 600 (
1- شرکت تولیدي صنعتي فراسان 

سطح تنديس بلورين 
الف ( بخش ساخت و تولید 

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

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

خاورمیانه )میدکو(   
4- مجتمع فوالد خراسان 

5- شرکت مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
 

ب(  بخش خدمات  
1- شرکت کارگزاري بیمه سایپا 

 
سطح تقديرنامه 4 ستاره

الف ( بخش خدمات
1- شرکت سهامي بیمه ایران

 
ب ( بخش ساخت و تولید 

1- شرکت استام صنعت 

 سطح تقديرنامه 3 ستاره 
الف(  بخش ساخت و تولید

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

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

طبیعت  گیاهي  داروهاي  البراتوار  شرکت   -7
زنده )سینره( 

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

3- گروه ارتباطات ماهواره ای سامان 
4- بانک دي  

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

)ممسکو(
7- شرکت مهندسي پترو تدبیر پارس
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سطح تقديرنامه 2ستاره 
الف ( بخش ساخت و تولید  

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

4- شرکت فوالد اکسین خوزستان 
5- شرکت نیر پارس 

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

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

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

سطح تقديرنامه 1 ستاره 
الف (  بخش ساخت و تولید  

1- شرکت صنایع سیمان سامان غرب
 

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

2- شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا 
3- شرکت حمل و نقل توکا 

4- شرکت ژئوفیزیک دانا کیش 
5- شرکت فرایند نو 

6- موسسه فرهنگي دیجیتال کلید طالیي جهان 
معاصر  

سطح گواهي تعهد به تعالي
الف(  بخش خدمات  

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

3- بانک آینده 
4- شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی )تکین کو(

مسکن  گذاري  سرمایه  بازرگاني  شرکت   -5 
) سهامي خاص( 

الکترونیک راشد سامانه -  6- شرکت پردازش 
پارسا 

7- شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران

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

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

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

 
ب ( بخش ساخت و تولید 

1- شرکت اوزان - کارخانه شهید دکتر فقیهی
2- شرکت تولید روی بندرعباس 

3- شرکت جي پورنر پارس 
4- مجتمع ذوب و احیاء روی قشم 

5- شرکت سرمایه گذاري مسکن زاینده رود
6- شرکت سیمان هرمزگان 

7- شرکت فرآورن زغال سنگ پابدانا
8- شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
9- شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 

ج ( بخش آموزش  
ایران پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه   -1

2- دبستان دکتر عبدالحمید چوبینه 

نتایج چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی 
سازمانی)1395(

سطح تنديس سیمین 
الف( ساخت و تولید

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

2- شرکت تولیدي صنعتي فراسان 

ب( بخش خدمات 
) بازه امتیازي 601 تا 650 ( 

-1 بانک پاسارگاد 

سطح تنديس بلورين 
الف( بخش ساخت و تولید 

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

2- شرکت مپنا
3- مجتمع فوالد خراسان

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

1- پاالیش نفت تهران
2- شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(

قطعات  تامین  و  مهندسی  طراحی  شرکت   -3
ایران خودرو )ساپکو( 

4- شرکت استام صنعت 

ج( بخش خدمات 
) بازه امتیازي 451 تا 500 (

1- شرکت بیمه ایران 

تقديرنامه چهار ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و تولید 

1- شرکت ساخت تجهیزات سپاهان
2- شرکت بهمن موتور

ب( بخش خدمات
1- ایسیکو 

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

4- بانک دی
تقديرنامه سه ستاره براي تعالي 

الف( بخش ساخت و تولید 
1- شرکت فوالد اکسین خوزستان 

2- شرکت نفت ایرانول
3- شرکت راهسازی و ساختمانی 115
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4- شرکت سیمان خوزستان
5- شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران

6- شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

ب( بخش خدمات
1- شرکت ریل پرداز سیر 

تقديرنامه دو ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات :

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

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

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

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

3- شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

ب( بخش ساخت و تولید
1- شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
2- شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 

تقديرنامه يك ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و تولید :

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

تقديرنامه يك ستاره براي تعالي 
ب( بخش خدمات 

1- شرکت کارگزاری بانک دی
 

گواهي تعهد به تعالي 
الف( بخش ساخت و تولید

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

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

5- شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

 ب( بخش خدمات 
مدیریت  بهبود  و  عملکرد  ارزیابی  کل  اداره   -1

شهرداری تهران
2- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

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

5- شرکت بهسازان خاورمیانه
6- شرکت بیمه دی

و  سیستمها  مهندسی  المللی  بین  شرکت   -7
اتوماسیون- ایریسا

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

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

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

نتایج پانزدهمین دوره جایزه مّلی تعالی 
سازمانی)1396(

سطح تنديس سیمین
الف( بخش ساخت و تولید

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

2- شرکت تولیدي صنعتي فراسان 

ب( بخش ساخت و تولید 
) بازه امتیازي 550 تا 600 ( 

مپنا  توربین  ساخت  و  مهندسی  شرکت   -1
)توگا(

سطح تنديس بلورين 
الف( بخش  ساخت و تولید 
) بازه امتیازي 501 تا 550(
1- شرکت مادر تخصصی میدکو 

2- شرکت پتروشیمی پارس
ب( بخش  خدمات 

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

ج( ساخت و تولید 
) بازه امتیازي 451 تا 500(

قطعات  تامین  و  مهندسی  طراحی  شرکت   -1
ایران خودرو )ساپکو( 

2- شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(
مپنا  توربین  پره  ساخت  و  مهندسی  3-شرکت  

- پرتو
  

د( خدمات  
)بازه امتیازي 451 تا 500( 

1- شرکت گاز استان مازندران 
2- شرکت سایپا یدک   

 
تقديرنامه چهار ستاره براي تعالي 

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

2- شرکت صنعتی نیرومحرکه 
3- شرکت سازه پویش  

4- شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

تقديرنامه سه ستاره براي تعالي 
الف( بخش خدمات 

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

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

 

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

تقديرنامه دو ستاره براي تعالي 
الف( بخش ساخت و تولید 

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

ب( بخش خدمات : 
1- سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
2- شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا 

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

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

   
تقديرنامه يك ستاره براي تعالي 

الف( بخش ساخت و تولید 
1- شرکت آلومینای ایران 

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

4- شرکت کاشی  مرجان 

5- شرکت گسترش و توسعه بهپرور  
6- مجتمع ذوب و احیاء روی قشم 

   
ب( بخش خدمات : 

1- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی 
ایران خودرو  

2- شرکت سمند ریل  

گواهی تعهد به تعالي 
الف( بخش ساخت و تولید 

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

3- شرکت لوله گستر خادمی  
   
ب( بخش خدمات 

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

3- شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
4- شرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ( 

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

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

10- گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند 
   

ج( بخش سالمت:
1- مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان
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برگزاری جلسه هم اندیشی برگزاری جلسه هم اندیشی

جلسه افتتاحیه تیم های ارزیابی

جلسه کمیته علمی

جلسه افتتاحیه تیم های ارزیابی

جلسه کمیته علمی

جایزه مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر
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مراسم سوگند ارزیابان

بازدید از محل شرکت های متقاضی

همایش تعالی سازمانی

بازدید از محل شرکت های متقاضی

اجماع تیم های ارزیابی

جایزه مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر

کمیته داوری
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تعالی در مسیر 

گزارش تبادل تجربه و آموزش های تعالی سازمانی
و  آموزش  از طریق  تعالی سازمانی  مفاهیم  تعالی سازمانی، گسترش  مرکز  از رسالت های  یکی 
ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات است. در همین راستا از سالیان گذشته برنامه های متعددی 
جهت پرورش متخصصان تعالی سازمانی طراحی و اجرا شده  که در سال 1397  ادامه یافت. 

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

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

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

مسیر تعالی 97 به روایت تصویر
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تبادل تجربه و آموزش های تعالی سازمانی

 آرزو موسوي، كارشناس آموزش
و توانمند سازی مركز تعالي سازماني 

یکی از رسالت های مرکز تعالی سازمانی، گسترش مفاهیم تعالی سازمانی از طریق آموزش و ایجاد فضای تبادل تجربه است. در همین راستا 
از سالیان گذشته برنامه های متعددی طراحی و اجرا شده و در سال 1397 نیز به شرح زیر ادامه یافته است. 

1( آموزش های تعالی سازمانی
تعالی سازمانی و اعطای گواهینامه های حرفه ای  پرورش متخصصان 
دوره های   و  یافت  ادامه  گذشته  روال  به  نیز   97 سال  در  سازمانی  تعالی 

آموزشی مرتبط با شرایط زیر ارائه شد:

سرفصل کارگاه آموزشی مخاطب اصلیسطح
مربوطه

مدت 
دوره

کارگاه سطح 1 تعالی 
سازمانی 

اعطای گواهینامه 
متخصص تعالی 

سازمانی - سطح 1
OEP-1

مدیران و 
کارشناسان

در همه بخش های 
سازمان

 ارزش ها و مفاهیم 
بنیادین تعالی سازمانی

 تشریح معیارهای 
الگوی تعالی سازمانی

 کلیاتی از خودارزیابی 
 کلیاتی از منطق 

ارزیابی
 کارگاه های تخصصی 

و آزمون

 20
ساعت

کارگاه سطح 2 تعالی 
سازمانی 

اعطای گواهینامه 
متخصص تعالی 

سازمانی - سطح 2
OEP-2

مدیران و 
کارشناسان

در واحدهای تعالی 
سازمانی و کیفیت

 مرور اجمالی  بر 
معیارهای الگوی تعالی 

سازمانی
 فرایند ارزیابی تعالی 

سازمانی
 تشریح منطق ارزیابی 

و نحوه امتیازدهی
 نحوه تدوین 

اظهارنامه تعالی )دو 
روش 82 و 94+(

 کارگاه های 
تخصصی و آزمون

 20
ساعت

کارگاه سطح 3  تعالی 
سازمانی 

اعطای گواهینامه 
متخصص تعالی 

سازمانی - سطح 3
OEP-3

عالقمندان به 
ارزیابی

در جایزه ملّی تعالی 
سازمانی

 آموزش و شبیه سازی 
ارزیابی های جایزه ملّی 
 مهارت های رفتاری 

و ارتباطی ارزیابان 
جایزه ملّی

 کار قبل از دوره، 
کارگاه، آزمون و 

مصاحبه

 20
ساعت

محل  در  شده  برگزار  تعالی  سطوح  آموزشی  دوره های  الف( 
مرکز تعالی سازمانی در سال 1397:

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح2 )29و 30 فروردین(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح1 )9و 10 اردیبهشت(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح2 )6 و 7 تیر(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح1 )25 و 26 تیر(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح2 )17 و 18 مرداد(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح3 )21و22 شهریور(- دوره تربیت 

ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی
 کارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح1 )2و 3 آبان(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني-سطح2 )21 و 22 آذر(

ب ( دوره های آموزشی برگزار شده در محل سازمان مشتری 
در سال 1397:

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح 1 ویژه شرکت سیب سبز درخت 
سالمت )تیر( 

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 ویژه منطقه ویژه اقتصادی و 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس )مرداد(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح2 ویژه منطقه ویژه اقتصادی و 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس )آبان(

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

در سال 97 به شرح زیر ادامه دارد یافت:
 98 امین تور تعالی با موضوع “ یادگیري و تجربه موفق استقرار فرآیند 
توسعه محصول مبتني بر مدل مرحله به مرحله کوپر “ در شرکت مهندسی 

و ساخت توربین مپنا)توگا(
 99 امین تور تعالي با موضوع " تجربه استقرار و بهبود مستمر در بکارگیری 
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانSAP-ERP " در شرکت مهندسي و 

ساخت پره توربین مپنا)پرتو(
 100 امینتور تعالی با موضوع " اشتیاق سازمانی ، بستر ساز ارتقا مدیریت 

عملکرد کارکنان" در شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 101 امینتور تعالی با موضوع " آموزش اثربخش در زنجیره خدمات پس 
از فروش  )سازمان خدمات پس  " در شرکت سایپا یدک  از فروش سایپا 

سایپا(

گذر از 50 همایش فصلی و 100 تور تعالی
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3( همایش های فصلی
برگزاری همایش های فصلی و تبادل تجربیات تعالی نیز در سال 97 

به شرح زیر ادامه یافت:
 52 امین همایش فصلي با موضوع " تعالی سازمانی برای ارتقای بهره وری "

 53 امینهمایش فصلي با موضوع " تدوین استراتژی وظیفه ای"- ارائه 
تجربه شرکت مپنا بویلر

 54 امینهمایش فصلي با موضوع  “مدیریت سرویس ها و فعالیت های 
IT با استفاده از ابزارهای کاربردی نوین” - ارائه تجربه شرکت شاتل

 55 امینهمایش فصلي با موضوع  “نقش توسعه ی سرمایه های انسانی 

4( گزارش برنامه های آموزش مرکز تعالی سازمانی از سال 1394 الی 1397

در موفقیت کسب وکارهای نوپا و در حال رشد"- ارائه تجربه 3 استارتاپ
 56 امین همایش فصلی با موضوع “ از مشکل یابی تا مساله شناسی"

 57 امین همایش فصلی با موضوع " کارکردهای نظام بودجه ریزی در 
خدمات پس از فروش" - ارائه تجربه شرکت سایپا یدک

4( هم اندیشی ها
 اولین هم اندیشی در سال 97 با موضوع فرهنگ صنعتی و تعالی سازمانی 
به منظور پایه گذاری مقدمات تشکیل شورای فرهنگ صنعتی و نوآوری با 
نمایندگان بخش  و  محوریت سازمان مدیریت صنعتی و حضور تشکل ها 

خصوصی و دولتی برگزار شد.
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همایش های فصلی

از رسالت های جایزه ملّی تعالی سازمانی به روزآوری و ارتقای دانش 
فصلی  همایش های  برنامه  سازمان هاست.  تعالی  مدیران  و  ارزیابان 
به همین منظور طراحی و از سال 84 تا کنون به صورت منظم برگزار 

شده است. 
در این همایش ها به ارائه تجارب شرکت ها و سازمان های برتر در 
حوزه های مرتبط با تعالی پرداخته و شامل مجموعه  نظام های مدیریتی 

و فنی است که سازمان ها برای دستیابی به تعالی به کار گرفته اند.
به روز آوری دانش و اطالعات ارزیابان و مدیران تعالی، توسعه فرهنگ 
انتقال تجربه بین صاحب نظران و متخصصان حوز تعالی سازمانی، تشویق 
استقرار و ارائه تجربه های موفق در سازمان های متبوع از مهم ترین اهداف 
همایش های فصلی است که در سال 97 ، شش همایش فصلی برگزار 

شد. 
عالقه مندان  مي خوانید.  را   مرتبط  گزارش های  از  خالصه اي  ادامه  در 
مي توانند گزارش کامل این همایش ها را از مرکز تعالي سازماني تهیه 

نمایند.  

میعادگاه انتقال تجربه 
و ارتقای دانش ارزیابان و مدیران تعالی
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در صحنه  بهره وری  اهمیت  بیان  به  ایشان  ابتدا  در 
رقابت جهانی پرداختند و عنوان شد: جوامع و سازمان هایی 
که زودتر قوانین بازی و مسابقه بهره وری را درک کنند، 

برندگان صحنه تغییر و تحوالت خواهند بود.
ایشان میانگین رشد ساالنه تولید ناخالص  ادامه،  در 
داخلی کشورهای ایران، چین، هند، پاکستان، کره، مالزی، 
و  مطرح  تا 2015  سالهای 1970  در  را  اندونزی  و  ژاپن 
این  اقتصادی  رشد  در  تولید  عوامل  بهره وری  سهم 

کشورها را با هم مقایسه کرد.

مقایسه عصر انقالب صنعتی و عصر جدید
در عصر انقالب صنعتی، تولیدکننده محصول خود را 
تولید می کرد و می گفت: "این محصولی است که من 
ولیکن  کنید."  خریداری  را  آن  می توانید  میکنم،  تولید 
"این  می پرسد  تولیدکننده  از  مشتری  جدید،  عصر  در 
ارائه  و  تولید  را  آن  آیا  می خواهم  من  که  است  چیزی 

خواهید کرد؟

تعاریف بهره وری 
1- استفاده بهینه از منابع به منظور تأمین نیاز مشتری:

Optimal use of resources for prepared 
customer needs.

2-بهره وری، یک فرآیند هم افزایی است.
Productivity is a synergistic process.
Synergy: چند منبع یا چند ظرفیت وقتی در کنار 
هم قرار می گیرند، منبع یا ظرفیت جدیدی ایجاد می گردد 
که فراتر از حاصل جمع آن منابع یا ظرفیت هاست به عبارتی 

هم افزایی می گوید بر خالف ریاضیات،5=2+2 است.
رقابت پذیری  اصلی  شرط  را  نوآوری  محمدی  دکتر 
میالدی  سوم  هزاره  در  معدنی  و  صنعتی  بنگاه های 
و  بهره وری  با  نوآوری  نرخ  کرد  تأکید  و  نمودند  عنوان 

رقابت پذیری ارتباط مستقیم دارد.

بهره وری آنچه که هست:

بهره وری آنچه که باید باشد:

تعابیر مختلف از بهره وری
 تعبیر فلسفی بهره وری: مقایسه کلیه ارزشهای ایجادشده 
توسط سیستم اعم از مادی و غیرمادی با کلیه ارزش های 

بکار گرفته شده در توسط سیستم در گستره زمان
 تعبیر علمی: انجام درست کار درست به طور مداوم

با  سیستم  یک  ستانده های  مقایسه  عملیاتی:  تعبیر   
برای  و سنجه ای  معیار  اثربخشی  آن سیستم  نهاده های 
ارزیابی کار درست و کارایی معیار و سنجهای برای ارزیابی 

انجام درست کار است.

پیتر دراکر، پدر کسب و کار نوین بر این باور بود که برای 
باید سازمانهای بهره ور و برای  داشتن یک جامعه بهره ور 
داشتن سازمانهای بهره ور باید انسانهای بهره ور داشته باشیم.

مقدمه
پنجاه و دومین همایش فصلی، شهریور 1397 در سالن چشم انداز سازمان مدیریت 
صنعتی با حضور ارزیابان، ارزیابان ارشد جایزه ملّی تعالی سازمانی و  مدیران و کارشناسان 
از شرکت های مختلف برگزار شد. در این همایش مفاهیم بهره وری، شاخص های بهره وری 
و راهبردهای بهبود بهره وری توسط دکتر محمدعلی محمدی، عضو هیات علمی سازمان 

مدیریت صنعتی  ارائه شد.
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رویکردی نو به بهره وری برای تعالی سازمانی

سازمان مدیریت صنعتی

معیار بهره وری در سطح 
سازمانی مشخص می کند 
که یک سازمان چقدر خوب 
از منابع در اختیار برای 
رسیدن به اهداف خود 
استفاده می کند.
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انواع طرحها برای بهبود بهرهوری
سال  از یک  کمتر  به طرحهای  مدت:  کوتاه   طرحهای 

اطالق می شود.
 طرحهای میان مدت: این طرح ها عمومًا بین یک تا دو 

سال می باشند.
استراتژیک  طرح های  شامل  بلندمدت  طرح های   

سازمانی است.

 تمرکز بر روی هزینه های غیرمستقیم جهت شناسایی 
عملیات  غیرضروری،  دارایی های  و  مشاغل  وظایف، 
غیرضروری و دوباره کاری ها )توجه به هزینه های اساسی(.

 تمرکز بر روی هزینه های مستقیم )متغیر( برای کاهش 
و یا حذف ضایعات و اتالف منابع مانند مواد.

 تمرکز بر روی افزایش مقدار ستانده ها و یا بهبود کیفیت 
یا  و  ستانده  واحد  هر  از  قیمت  افزایش  برای  نوآوری  و 

ترکیب بهتر ستانده ها.

راهبردهای بهبود بهره وری
 افزایش میزان ستانده بدون تغییر در داده.
 کاهش میزان داده بدون تغییر در ستانده

 افزایش میزان ستانده و کاهش داده به طور همزمان
افزایش میزان ستانده با سرعت و نرخ بیشتری نسبت   

به افزایش داده
 کاهش میزان ستانده با سرعت و نرخ کمتری نسبت به 

کاهش داده

بهره وری در مسیر تعالی سازمان

میکند  مشخص  سازمانی  سطح  در  بهره وری  معیار   
)انسان،  اختیار  در  منابع  از  خوب  چقدر  سازمان  یک  که 
سرمایه، ماشین، مواد، تکنولوژی( برای رسیدن به اهداف 
آنجایی  از  می کند.  استفاده  خدمت(  یا  کاال  )تولید  خود 
مدیریت  اعمال  بهره وری،  ارتقاء  عامل  مهمترین  که 

مناسب برای هم افزایی بهینه عناصر سیستم است، عمده 
بهره وری،  بهبود  باب  در  مطروحه  مباحث  و  موضوعات 

مباحث مدیریتی هستند.
شرایط،  محصول  ماندن،  متعالی  و  شدن  متعالی 
موقعیت و یا یک لحظه خاص نیست. عالی بودن تا حد 
یافته  سازمان  روش  و  آگاهانه  انتخاب  بر  مبتنی  زیادی 
تدریجی  و  به مرحله  فرآیند مرحله  نتیجه یک  و  تکاملی 

بهبود با سه عامل انرژی، بردباری و نظم است.

افزایش بهره وری در سال های اخیر
طی سالهای 1985 تا 2000 سطح بهره وری در دنیا 45 
برابر شده است که این نتیجه بیشتر ناشی از ارتقاء کیفیت 
علمی-  سیاست های  و  سازمان ها  مدیریتی  سیستم های 

تحقیقاتی و رشد فناوری در کشورهای پیشرفته بوده است.
به امید آنکه در تحقق رسالت واالی خود که ایجاد 
از  سازمان و جامعه ای متعالی است، بتوانیم هر روز بهتر 

گذشته ایفای نقش کنیم
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سطوح استراتژی
تعریف  سطح  سه  در  را  استراتژی  شرکت ها  معمواًل 

می کنند )شکل 1(.

شكل 1-سطوح استراتژی

1- استراتژی شرکتی)Corporate( : در پاسخ به این سوال 
که به کدام حوزه صنعت وارد شویم تا ارزش و بازده عملیاتي 

بیشتري را خلق کنیم.
این  به  پاسخ  در   :)Business( کسب وکار  استراتژی   -2
خلق  پایدار  رقابتي  مزیت  صنعت  یک  در  چگونه  که  سوال 
شامل  و  مي نماید  تعیین  را  رقابت  ابعاد  استراتژي  این  کنیم. 
عملکرد  و  نوآوري  قابلیت ها،  کیفیت،  هزینه،  چون  جنبه هایي 

محصول است.
از  سطح  این   :)Functional( وظیفه ای  استراتژی   -3
ارتقای  دنبال  به  و  داشته  توجه  سازمان  درون  به  استراتژی 
کارایی و اثربخشی واحدهای سازمان است. استراتژی وظیفه ای 
بیانگر سهم هریک از واحدهاي عملیاتی و پشتیبان )نظیر تولید، 
بازاریابی و فروش، خرید، مهندسی و تکنولوژی، منابع انسانی، 
مدیریت مالی و IT( از استراتژي و نحوه حمایت آنها از استراتژي 
را  استراتژي شرکت  تا  است  آن  دنبال  به  و  بوده  کار  و  کسب 
تاثیر  تحت  شدت  به  وظیفه اي  استراتژي های  سازد.  محقق 

اهم  و  و کسب وکار( مي باشد  )شرکتی  استراتژي هاي سازمان 
بازاریابي  استراتژي  و عملیات،  تولید  استراتژي  از:  عبارتند  آنها 
تکنولوژي،  استراتژي  مواد،  و مدیریت  استراتژي خرید  فروش، 

استراتژي منابع انساني، استراتژي مالي و حسابداري.

همسوسازي سازمان با استراتژي
 چگونه  اطمینان داشته باشیم همه واحد هاي کسب و کار در 

یک فضاي مشترک قرار دارند؟
واحدهاي  استراتژي هاي  با  را  پشتیباني  واحدهاي  چگونه   

کسب و کار شرکت همسو کنیم؟
 چگونه در کارکنان انگیزه و تعهد الزم براي اجراي استراتژي 

را ایجاد کنیم؟

ضرورت همسویي استراتژیك
 یک دغدغه بسیار مهم سازمان ها، همسویي استراتژیک 
استراتژی  اجزای  که  چرا  است،  وظیفه اي  واحدهاي  در سطح 
و  رویکرد  با  است  ممکن  عملیاتي  حوزه های  از  یک  هر  در 
رو  این  از  باشد.  شده  طراحي  متفاوتی  و  خاص  متدولوژي 
این است  استراتژیک  دفتر مدیریت  اصلي  از رسالت های  یکی 
اهداف  تحقق  جهت  در  را  سازمان  چندگانه  تخصص هاي  که 
رویکرد  راستا،  این  در  کند.  هماهنگ  و  همسو  سازمان  کالن 
کارت امتیازی متوازن )BSC( یکي از راهکارهاي همسوسازي 

استراتژیک مي باشد.

تجمیع  شرکتي،  سطح  برجسته  استراتژي   یك 
بلكه  نیست،  ساختماني  منفرد  بلوك هاي  از  تصادفي 
عبارت است از یك سیستم به دقت ساخته شده از اجزای 
این  و  و هم جهت هستند  با هم، همسو  که  به هم پیوسته 
)دارایي ها، مهارت ها و  به وسیله  منابع شرکت  همسویي 

قابلیت هاي خاص( به وجود مي آید.

مقدمه
به  سازمان  رسیدن  نحوه  بیانگر  که  است  جامعي  طرح هاي  شكل دهنده  استراتژي 
چشم انداز و اهداف تعیین شده مي باشد. معموالً استراتژي به دنبال حداکثر نمودن مزایاي 

رقابتي و حداقل نمودن معایب رقابتي است.
با توجه به این تعریف، چشم انداز غایي اکثر سازمان ها کسب رشد و توسعه  مي باشد 
که از طریق شاخص هایي چون فروش و سهم بازار و... هدف گذاري مي شود تا سازمان به 

سوي رشد پیش رود.
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تدوین و همسوسازي استراتژي هاي وظیفه اي 

پنجاه و سومین همایش فصلي  تعالي سازماني – مهرماه 97

تجربه شركت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

بیشترین ضعف و شکاف 
سازمان ها در اجراي فرایند 
مدیریت استراتژیک، 
همسوسازی است و در اغلب 
سازمان ها این دغدغه وجود 
دارد که یک استراتژي 
خوب  مي بایست در تمامی 
سازمان هم افزایی ایجاد 
کند و واحدها بتوانند 
تکمیل کننده همدیگر 
باشند.
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اگر ما بپذیریم که چرخهPDCA  یک چرخه کامل براي 
اداره یک سازمان و اجرای اثربخش فرآیندهای آن است که به طور 
مستمر در حال اصالح مي باشد، مي توان با این استفاده از این منطق، 

به طور یکپارچه و مستمر استراتژي را  تدوین، اجرا و ارزیابي نمود.
در  استراتژي  روزآوری  به  یا  تدوین  زمان  معمواًل 
سازمان ها، اواخر سال است که با انجام تحلیل های استراتژیک 
شاخص های  تعیین  با  و  شده  آغاز  استراتژي  روزآوري  به  و 
واحدهاي  با  استراتژي  و همسویي  پروژه ها  و  عملکرد  کلیدی 
وظیفه اي و تایید بودجه هاي مورد نیاز پایان می باید. در ابتداي 
اطالع رسانی  و  تشریح  برای  جلساتی  غالبًا  نیز  جدید  سال 
ذی نفعان  سایر  و  کارکنان  به  پروژه ها  و  اهداف  استراتژي، 

کلیدی انجام می شود.
شکاف  و  ضعف  بیشترین  انجام شده،  تحقیقات  اساس  بر 
همسوسازی  استراتژیک،  مدیریت  فرآیند  اجراي  در  سازمان ها 
یک  که  دارد  وجود  دغدغه  این  سازمان ها  اغلب  در  و  است 

ایجاد  استراتژي خوب  مي بایست در تمامی سازمان هم افزایی 
کند و واحدها بتوانند تکمیل کننده همدیگر باشند.

از تدوین  امتیازی متوازن )BSC(، بعد  در رویکرد کارت 
واحدهاي  براي  استراتژي  تشریح  در  باید  استراتژي  ترجمه  و 
انجام  این همسوسازي  باشیم که  پشتیباني مطمئن  و  عملیاتي 
شده است، یعني استراتژي هاي وظیفه اي به هم متصل شده اند 

که این هماهنگي در سه بخش اتفاق  افتاد:
1- واحدهاي کسب و کار با استراتژي شرکت و در صورت 

لزوم با سایر واحدهاي کسب و کار همسو شده اند.
در  استراتژي شرکت،  با  ابتدا  باید  پشتیباني  واحدهاي   -2
الیه بعد با استراتژي های واحدهای کسب و کار و در نهایت با 

واحدهاي وظیفه اي دیگر همسو شوند.
3- در الیه بعدي کارکنان باید با استراتژي همسو شوند که 
شامل نظام انگیزشي و تعیین نقش و سهم هر یک از کارکنان در 

اهداف استراتژیک مي شود.

بر اساس ساختار سازماني 
و زنجیره ارزش شرکت 

مپنا بویلر، 13 استراتژی 
وظیفه ای تدوین و اجرا 

شده است و جهت افزایش 
اثربخشی آنها 6 تدبیر 

اتخاذ شده است.

شكل 3- مدل جامع مدیریت استراتژیك کاپالن- نورتونشكل  2- فرایند مدیریت استراتژیك مپنابویلر
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تجربه شرکت مپنا بویلر در همسویي سازمان 
با استراتژی

مدیریت استراتژیك در مپنابویلر
مدیریت استراتژیک از سال87 در مپنابویلر استقرار و طی 
سال های گذشته به طور مداوم بهبود یافته است. بر اساس این 
نورتون  کاپالن-  جامع  مدل  با  منطبق  که   )2 )شکل  فرایند 
)شکل 3( تدوین شده، استراتژی های وظیفه ای به عنوان یکی 
از فرایندهای فاز همسوسازی تعیین و از سال 94 اجرا شده است. 
 13 شرکت،  ارزش  زنجیره  و  سازماني  ساختار  اساس  بر 
استراتژی وظیفه ای )فروش و توسعه بازار، پژوهش و فناوری، 
طراحی و توسعه محصول، تامین، تولید، اجرایی پروژه ها، کیفیت 
اقتصادی،  و  مالی  انسانی،  منابع  موجودی،  مدیریت  محصول، 

ICT، HSE، CSR) تدوین و اجرا شده است.

فرآیند استراتژی سطح وظیفه ای )شکل 4( مشابه با سطح 
شرکت است که تمامی فازها متناسب با سطح تحلیل )واحدهای 

وظیفه ای( بازطراحی شده است.
مرتبط  بیرونی  ذینفعان  شامل  ذینفعان  تحلیل  مثال  برای 
و واحدهای سازمانی مرتبط می باشد؛ یا پس از سال اول و به 
دنبال یادگیری از سوابق اجرا، چارچوب تحلیل بیرونی مطابق با 

شکل5 بازنگری شد.

راهكارهای افزایش اثربخشی استراتژی وظیفه ای
به منظور افزایش اثربخشی استراتژی وظیفه ای تدابیر 

زیر اتخاذ شد:
1- شفافسازی وظایف واحدها )شكل 7(

2- تمامی مدیران میانی و روسای بالفصل در تدوین 
استراتژی وظیفه ای نقش داشتند.

شكل 4- فرایند استراتژی وظیفه ای

یکی از رسالت های 
اصلي دفتر مدیریت 
استراتژیک این است که 
تخصص هاي چندگانه 
سازمان را در جهت 
تحقق اهداف کالن 
سازمان همسو و هماهنگ 
کند.
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و  اهداف  تحقق  فرایندی  های  شاخص  تعیین   -3
تحقق پروژه ها و اقدامات

4- تعیین تم اختصاصی برای هر یک از برنامه ها
5- یادگیری از نمونه های اجرا شده

6- ایجاد داشبوردهای مستقل

دستاوردهاي حاصل از تدوین و جاری سازی 
استراتژی وظیفه ای

به  نسبت  روسا  و  مدیران  درک  و  آگاهي  افزایش   -1
استراتژي شرکت 

2- افزایش شفافیت ماموریت واحدها و آگاهي از انتظارات 
مدیریت ارشد 

و  نیازها  به  نسبت  واحدها  درک  و  آگاهي  افزایش   -3
انتظارات واحدهاي مشتري 

4- بروز فرهنگ ماموریت محور در سازمان 
5- افزایش میزان بلوغ مدیریت استراتژیک بر اساس مدل 

سازمان استراتژي محور 
6- یکپارچه سازي کلیه اقدامات بهبود و استراتژیک 

واحدهاي  در  ها  برنامه  و  منابع  برنامه ریزي  بهبود   -7
پشتیبان 

شكل 5- چارچوب شناخت و تحلیل محیطی استراتژی های وظیفه ای 
مپنابویلر

شكل 6- نمونه نقشه استراتژی های وظیفه ای مپنابویلر

شكل7- تقسیم وظایف در مدیریت استراتژی های وظیفه ای
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دکتر پیمان خورطلب، مدرس People cert )مدرس 
بین المللی ITIL(، در ابتدا تاریخچه پیدایش ITIL را بیان 
نمودند و در ادامه به تعاریف سرویس و چرخه حیات سرویس 

پرداختند. 
Information Tech- ایشان،   تعریف  )بنابه 

یک   ،ITIL  )nology Infrastructure Library
استاندارد نیست که اجرای آن در سازمان الزام آور باشد بلکه 
یک Framework )مدل و چارچوب( است که در نتیجه 
و   IBM  ،HP مثل  انفورماتیک  برتر  کمپانی   71 تحقیق 
آغاز   1979 سال  در  که  تحقیق  این  است.  گرفته  ... شکل 
و تا سال 1989 ادامه یافت، منجر به نگارش 31 کتاب شد 

.)ITIL ver1(
از سال 1989 تا سال 2000 این تعداد کتب به 7 کتاب 
کاهش یافت )ITIL ver2( و نهایتًا طی تحقیقات از سال 
 )ITIL ver3( 2000 لغایت 2007 به 5 کتاب خالصه شد
و در سال 2011 خالصه و چکیده آن منتشر شد. این 5 کتاب 
 Service به 5 مرحله چرخه حیات یک سرویس که شامل
Strategy-Service Design-Service Tran-
sition-Service Operation-Continual Im-

provement می باشد، پرداخته است.

به طور کلی نقطه آغازین هر سرویسی، یک نیاز است 
که به آن Utility میگویند.

 Availability یک سرویس می بایست 4 خصیصه
Contin-   ،)ظرفیت(  Capacity  )در دسترس بودن(،

uous)تداوم( و Security )امنیت( را دارا باشد که اجتماع 
این 4 خصیصه Warranty سیستم را تشکیل می دهد و 

Warranty و Utility ایجاد ارزش می کند.
Utility + Warranty = Value

درخصوص یک سرویس، این 4 خصیصه پرسیده می شود:
در  کافی  اندازه  به  من  درخواست  مورد  سرویس  آیا   -1

دسترس است؟ در هر زمان که درخواست نمایم؟
2- آیا سرویس مورد درخواست من به اندازه کافی ظرفیت 

دارد که پاسخگوی تعداد باالی مشتری باشد؟
3- آیا سرویس مورد درخواست من به اندازه کافی تداوم دارد 

و همیشه می توان روی آن حساب کرد؟
امنیت  کافی  اندازه  به  من  درخواست  مورد  آیا سرویس   -4

دارد؟

چرخه حیات خدمات بر بستر فناوری اطالعات

مقدمه
پنجاه و چهارمین همایش فصلی سازمان تعالی با موضوع ضروریات مدیریت سرویس  
ارزیابان ارشد در سالن چشم انداز مرکز تعالی  ارزیابان و  از  با حضور جمعی  آبان ماه  در 

سازمانی برگزار گردید.

لی
ص

 ف
ی
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ش 

مای
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تجربه شركت شاتل

در شرکت شاتل برای 
پوشش چالش های 
مدیریت کارهای میدانی 
نرم افزاری طراحی و 
تولید شده است.
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نقطه آغازین هر ارائه 
خدمتی یک نیاز است 
و چنانچه با 4 ویژگی 

همراه شود ایجاد ارزش 
می کند.

در همایش فصلی 54، 
تجربه شرکت شاتل 

در بکارگیری فناوری 
اطالعات در مدیریت 

کارهای میدانی ارائه 
شد.

دکتر خورطلب، در ادامه مباحث، مثال ها و مقایسه های 
با  از قبیل مقایسه اسنپ  از موضوعات مورد بحث  کاربردی 

آژانس های اتومبیل را مطرح کردند.
در نیمه دوم همایش، شرکت شاتل، تجربه موفق خود 
را در بگارگیری فناوری اطالعات در مدیریت کارهای میدانی 

ارائه نمود.

تجربه شرکت شاتل در بكار گیری فناوری اطالعات 
)Fieldwork( در مدیریت کارهای میدانی

کار میدانی کاری است که دارای خصوصیات زیر باشد:
محیط  در  و  سازمان  اصلی  و  اداری  محیط  از  خارج  در   -1

بیرونی)Field( انجام  می شود.
تعریف شده  و  انجام مشخص  نحوه  و  رویه  دارای یک   -2
است که به صورت ادواری )روزانه، هفتگی و...( تکرار می شود.
سازمان/  از  خارج  به  بسته  یا  نامه  یک  تحویل  مثال: 
انجام یک عملیات عمرانی/ انجام عملیات نگهداری دوره ای 

یک وب سایت

به  نیاز  و  میدانی  کار  یك  مدیریت  چالش های 
استفاده از فناوری اطالعات

انجام  محیط  میدانی،  کارهای  مدیریت  اصلی  چالش 
تا  اداری  محیط  در  که  عواملی  بر  کنترل  عدم  و  است  کار 
حدود بسیار قابل قبولی، تحت کنترل شما هستند. تصور کنید 
تعدادی کار میدانی را برای چند نفر تعریف کرده اید که الزم 
است کارها را در محل مورد نظر شما و در تاریخ و زمان تعیین 
شده توسط شما انجام داده و مستندات مربوط به نحوه انجام 
عکس ها  شده/  تکمیل  لیست ها  چک  و  فرم ها  )مانند:  کار 
و...( را پس از انجام کار به شما تحویل دهند. احتماال برای 

مدیریت کارها، دانستن پاسخ های زیر برای شما مهم است:
- آیا هر کار در محل مورد نظر شما انجام شده است؟
- آیا هر کار در زمان مورد نظر شما انجام شده است؟

- اطالعات مربوط به انجام هر کار  چه زمانی در اختیار شما 
قرار می گیرد؟

انجام می شده است، چند مورد  باید  از کارهایی که امروز   -
انجام شده؟ چند مورد باقی مانده است؟

ـ و سواالت متعدد دیگر

مدیریت  در  شاتل  شرکت  موفق  تجربه  RMS؛ 
)Fieldwork( کارهای میدانی

 ،Rollout Management System یا RMS
نرم افزاری است که برای پوشش چالش های مدیریت کارهای 
میدانی، در شرکت شاتل طراحی و تولید شده است. با استفاده 
انجام  باید  که  کارهایی  لیست  کار،  انجام دهنده   ،RMS از 
دهد را از هر نقطه ای در کشور )حتی جهان( از طریق تلفن 
همراه و بر بستر وب، دریافت کرده و مستندات انجام کار در 
همان محل انجام کار و به صورت آنالین برای شرکت شاتل 
موقعیت  اطالعات  اطالعات،  ثبت  بار  هر  با  می کند.  ارسال 
جغرافیایی محل ثبت اطالعات، به صورت خودکار در سیستم 

ثبت می شود.
ایده طراحی و تولید RMS، به منظور مدیریت حجم 
بسیار زیاد کارهای میدانی پروژه کشوری FTTC1 )حدود 
کشور،  جغرافیایی  گستره  در  ماه  هر  در  میدانی  کار   5000
توسط حدود 200 نفر مختلف( شکل گرفت، اما طراحی آن 
به  مربوط  رویه های  تعریف  امکان  تا  شد  انجام  صورتی  به 
 1 )حداکثر  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  میدانی،  کار  هرگونه 
روز( با انجام یکسری تنظیمات فراهم شود و در حال حاضر 
درصد زیادی از کارهای میدانی گروه شرکت های شاتل، بر 

بستر RMS مدیریت می شوند.

 VDSL زیرساخت ارایه سرویس اینترنت با تکنولوژی :FTTC 1
)نسل بعدی تکنولوژی ADSL( با امکان ارایه سرویس اینترنت با 

100Mbps سرعت
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و  سازمان  توسعه  مشاور  فرحزادی،  هادی   دکترسید 
مدیریت- در ابتدا مقدمه ای در خصوص مدیریت استراتژیک 

ارائه دادند. 
و  است  اقتصاد  ازعلم  برخواسته  استراتژیک  مدیریت 
برای اولین بار، ادبیات مدیریت استراتژیک در سال 1959 
توسط خانم پن رز، معرفی شده است. مهم ترین عامل تولد 
عالوه  سازمان ها  در  مدیریتی  توان  به  توجه  مفهوم،  این 
برای  زیرا  است.  بوده  سازمان  محیط  و  منابع  اهمیت  بر 
از  مدیریتی،  توان  پیش رو،  مسیر  و  سازمان  در  هرتغییری 
مهمترین عوامل چه در سطح مدیریت ارشد و چه در سطوح 
بازار  در  سازمانی  اگر  نهایت  در  و  است  عملیاتی  و  میانی 
بقاء سازمان،  توسعه دارد و یا خلق مزیت می کند و حتی 

درنتیجه اهمیت به همین عامل خواهد بود. 
در نتیجه، نکاتی مانند رهبری، تصمیم گیری و اجرا در 
سازمان، متکی بر توان مدیریتی است و این خود نشان می دهد 
که هر عاملی که باعث توسعه این توان باشد، نقش کلیدی در 
سازمان دارد. پس رویکرد توسعه سرمایه های انسانی باید متمرکز 
بر توسعه سازمان باشد. ادبیات توسعه سازمان در استارتاپ ها با 

مفهوم افزایش مقیاس )Scale Up( معرفی می شود که در 
این مرحله هم تمرکز بیشتر بر توسعه مدیریتی است. 

پاسخ ها  ارائه  و  سوال  به طرح شش  ایشان  ادامه  در 
پرداختند:

چه  سازمان ها  در  افراد  مدیریت  اول:  سوال 
ابعادی دارد؟

مدیریت افراد در سازمان بر اساس ادبیات جایزه تعالی 

نقش توسعه  سرمایه های انسانی 
در موفقیت کسب و کارهای نوپا و در حال رشد

مقدمه
پنجاه و پنجمین همایش فصلی مرکزتعالی سازمانی با موضوع نقش توسعه   سرمایه های 
انسانی در موفقیت کسب و کارهای نوپا و در حال رشد، دی ماه با حضور جمعی از ارزیابان 
مرکز  در  گفتگو،  و  بحث  پنل  مهمانان  و  )سخنران(    فرحزادی  دکتر  ارشد،  ارزیابان  و 

همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. 
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تجربه استارتاپ های زورق-اسنپ باكس- دیجیاتو

مهم ترین ماموریت حوزه 
مدیریت سرمایه های 
انسانی، مخصوصا در 
استارتاپ ها، همسو کردن 
عملکرد مطلوب افراد با 
سازماناست.
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سازمانی دارای سطوح زیر است:
در سطح اول، متمرکز بر مدیریت پرسنل )مدیریت امور 
اداری( است که از جنس حقوق و دستمزد و قرارداد و جذب 

و... است. 
انسانی  منابع  مدیریت  سطح  به  کمی  دوم  سطح  در 
در  کاری  گروه های  در  را  کارکنان  و  می شویم  نزدیک تر 
نظر گرفته و با کمی توجه و آموزش از جنس افزایش توان 

کارکنان،  به ایشان انگیزه می دهیم.
در سطح سوم، توجه یا تمرکز بر افراد بیشتر می شود و 
ما ادبیات مدیریت سرمایه های انسانی را داریم و در سطح 
چهارم، توجه به فرد بسیار زیاد است و ما مدیریت استعداد را 
داریم و درنهایت در سطح آخر مدیریت اشتیاق و انگیزه است 

که هدف این سطح، توسعه شهروند سازمانی است. 
مدیریت  حوزه  ماموریت  مهمترین  وجود،  این  با 
همسو  استارت آپ ها،  در  مخصوصا  انسانی،  سرمایه های 

کردن عملکرد مطلوب افراد با سازمان خواهد بود. 
به همین دلیل دو بخش اساسی برای مدیریت سرمایه 
انسانی در سازمان ها باید در نظر گرفت )تفاوتی در ماهیت 
مسائل  نوپا  کارهای  و  کسب  در  فقط  و  نداریم  سازمان 

جزئی تر هستند( : 
- مدیریت اداری کارکنان

- مدیریت توسعه سرمایه های انسانی 
و  دستمزد  حقوق  جمله  از  مسائلی  اول  بخش  در 
... داریم و در بخش دوم که مربوط به بهبود  قراردادها و 
عملکرد کارکنان است مسائلی مانند نظام جبران خدمات، 
مدیریت استعداد، توسعه رهبری و ... موضوعات توسعه ای 

مطرح هستند. 

سوال: آیا مدیریت سرمایه های انسانی بخشی از 
فرایندهای مورد توجه سازمان است؟  

دکتر فرحزادی در این زمینه معتقد است که  وجود یا 
عدم وجود واحد مستقل عملیاتی برای موضوعات مدیریت 
این  فرایندهای  بودن  جاری  اندازه  به  انسانی  سرمایه های 
حوزه، اهمیت ندارد. در مطالعات موارد موفق، دیده می شود 
که توان مدیریت ارشد سازمان در تعامل با نیروهای انسانی 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هر کسب و کار نوپایی 
با یک تیم شروع می شود که این تیم یک فرد باالسری دارد 
و این مدیران به دلیل دارا بودن توانمندی های نرم مدیریتی، 

می توانند اعضای تیم را با خود همراه کنند. 
بسیار  سازمان،  پیش  فاز  در  انسانی  منابع  موضوعات 
کلیدی است که متولی اجرایی هم ندارد و باید دقت کنیم 
سازمان  این  رویکردهای  تمام  در  باید  انسانی  منابع  که 
این سازمان همانطور که  مدیر  و  باشد  داشته  اولیه، وجود 
بر فعالیت های کسب و کار، بازار، محصول و خدمت تمرکز 
دارد باید بر اعضا تیم هم متمرکز باشد و باید هویت واحد 
ارشد  مدیر  وظایف  مهمترین  از  که  باشد  شده  ایجاد  تیم 
نیز وظیفه  سازمان است. در مقابل مدیران ارشد هر واحد 

در سازمان  را  فرایندها  و  روال ها  این  اجرای  و  پیاده سازی 
دارند. باید به این موضوع توجه شود که تمام موضوعات و 
مشکالت مربوط به این حوزه، نه تنها فقط از طریق افراد 
این واحد بلکه باید توسط کلیه واحدهای سازمانی پیگیری 

شود. درنتیجه مدیریت سرمایه های انسانی: 

1- یک رویکرد در سطح سازمان است؛ که در غالب فرایندها 
و فناوری های مرتبط متبلور می شود.

2- مسئول وجود و کیفیت این رویکرد، مدیر ارشد سازمان 
است.

3- همه مدیران و به بخصوص مدیران ارشد مجریان جاری 
سازی این رویکرد هستند.

سوال سوم: چه چالش هایی پیش روی کسب و 
کارهایی جدید است؟

مدیران  تجربگی  کم  ایشان،  صحبت های  مطابق 
این کسب و کارهای نوپا، محدود بودن منابع مالی جهت 
ساختار  نداشتن  انسانی،  منابع  حوزه  در  سرمایه گذاری 
سازمانی منعطف و شرح شغل های مشخص و شفاف، حضور 
این  که  باشد  مسائلی  از  می تواند  سازمان  در  آدم ها  کوتاه 

کسب و کارها با آنها روبه رو هستند. 
همینطور قوت گرفتن فردیت کارکنان سازمان، جوان 
بودن نیروهای صاحب فن در بازار کار ایران و کاستی های 
مهارت پایه ی زندگی از مهمترین چالش ها در سازمان ها به 
حساب می آید که به صورت خالصه می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

 قوت گرفتن فردیت کارکنان سازمان
 رو به گسترش بودن مفاهیم کار فردی از قبیل خویش فرما، 

Gig Workers و Freelancers
و  خدمات  جبران  ارائه  برای  سازمان  از  افراد  انتظار   

مشوق های سفارشی سازی شده
 دوره عمر کوتاه همکاری افراد با سازمان )تب مهاجرت؛ 

تب کارآفرینی؛ شکار مغزها؛ تنوع طلبی؛ و...(
 جوان بودن نیروهای صاحب فن در بازار کار ایران

 هزینه فرصت پایین تغییر و تحول شغلی
 عدم شفافیت حوزه حرفه و تخصص افراد )میل به تجربه 

برای شکل دادن مسیر شغلی(
  کاستی های مهارت های پایه زندگی )ارتباطات، مذاکره، 

تفکر خالقانه و نقاد و ...(

سوال چهارم:ماموریت های مدیریت سرمایه های 
انسانی در سازمان های در حال رشد

 ایجاد هویت برای تیم کاری بسیار با اهمیت است زیرا 
درون  نشان می دهد که جمع گرایی  ما  فرهنگی  مطالعات 
گروهی زیادی در میان تیم های ما وجود دارد. به این معنی 
با توجه به هویت گروهی که  افراد  هویت خودشان را  که 

جذب افراد نامناسب در 
سازمان می تواند فرایند 
توسعه را تحت تاثیر قرار 
دهد و هزینه های توسعه 

را افزایش می دهد چون 
جذب از امور حرفه ای 

سازمان است.
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اولین  دلیل  همین  به  می دهند.  توضیح  هستند،  آن  عضو 
تا کمی  بدهد  انجام  باید  نوپا  کار  و  کاری که یک کسب 
از محیط مستقل شود و برای خودش مرز مشخص کند، 
سازمانی مختص  فرهنگ  مدیریت  و  تعیین همین هویت 
به خودش است. در کنار این هویت، عامل مهم بعدی، حال 
خوب افراد تیم است که این کار فقط ماموریت و کار واحد 

منابع انسانی نیست.
اینگونه  را،  حوزه  این  اصلی  ماموریت های  فرحزادی 
برای  اظهار داشت که ماموریت های اصلی که  برده و  نام 
این حوزه تعریف شده است را می توان به صورت فرایند در 

سازمان تعریف کرد:
 مدیریت جذب و آغاز به کار افراد

ارزش های  پاداش،  سازمانی)سیستم  فرهنگ  مدیریت   
سازمانی و ...(

 مدیریت اتمسفر سازمانی
 مدیریت توسعه مهارت های نرم کارکنان

 مدیریت توان رهبری
 مدیریت جانشین پروری

 مدیریت استعداد
Free�( سازمان  از  خارج  انسانی  سرمایه های  مدیریت   

)Gig Workers و lancers
 مدیریت جبران خدمات

 مدیریت بهداشت و ایمنی کارکنان )مدیریت محیط کار(
 مدیریت برند کارفرمایی

و این ماموریت ها در سازمان به صورت فرایندهای زیر 
طراحی و اجرا می شود:

1- فرآیند تدوین استراتِژی منابع انسانی: 
فرهنگ،  )رهبری،  سازمانی  قابلیتهای  توسعه  فرآیند   -2

ساختار سازمانی، شایستگی ها(
3-فرآیند جذب، نگهداشت، برنامه ریزی و خروج ازخدمت

4- فرآیند آموزش و توسعه کارکنان
5- فرآیند پرورش استعداد
6-فرآیند مدیریت عملکرد

7- فرآیند جبران خدمات واعطای پاداش
8- سالمت و ایمنی کارکنان

9- مدیریت اطالعات مرتبط با  نظام های منابع انسانی

نکته مهم این است که آیا کسب و کارهای نوپا امکان 
اجرای فرایندهای حوزه منابع انسانی را دارند که در جواب، 
ایشان اعالم کردند که افراد رده باالی این کسب و کارها 
باید هرچند وقت یکبار در مورد هریک از این فرایندها در 
باشند  داشته  نوشته  خط  چند  آن،  اجرای  شیوه  و  سازمان 
و توافق و اطمینان از اینکه این فرایندها در سازمان، اجرا 
می شوند، حاصل شود. مسئولیت اجرای فرایندها بر عهده 
مسئول  انسانی  منابع  واحد  و  هست  سازمان  افراد  همه 
جاری  فرایندهای  بین  در  انسجام  ایجاد  و  سازی  یکسان 

سازمان است.
ایشان، با استناد به مطالعات، مهمترین مسئولیت ها در 
اینگونه  را  در سطوح مختلف سازمانی  انسانی  منابع  حوزه 

بیان کردند که: 
 مدیر ارشد، وظیفه تعیین خطوط کالن راهنما و مفاهیم 

زیربنایی سازمان را خواهند داشت
حفظ  و  فرایندها  طراحی  به  ملزم   انسانی  منابع  واحد   
یکپارچگی؛ متولی اجرای فرایندهای فرابخشی این فرایندها 

می باشد
جاری سازی  متولی  و  فرایندها  مجری  مدیران،  تیم   
رویکردها در واحدهای تحت کنترل در یک سازمان هستند

 سایر کارکنان، مسئول خود، همراهی و ارائه بازخور، در این 
فرایندها می باشند. 

نامناسب در سازمان  افراد  باید توجه داشت که جذب 
می تواند فرایند توسعه را تحت تاثیر قرار دهد و هزینه های 
توسعه را افزایش می دهد و اگر در سازمان واحد منابع انسانی 
مستقل نداریم، اگر فردی مسئول این حوزه نیست، باید به 
صورت برون سپاری و استفاده از خدمات مشاوره در این حوزه 
و یا استفاده از نیروی پاره وقت، این کار انجام شود. چون 

جذب از امور حرفه ای سازمان است.

و  ماموریت  مهم ترین  جذب  چرا  پنجم:  سوال 
فرایند HRM است؟

عنوان  به  زیر  عوامل  از  پرسش  این  به  جواب  در 
مهمترین دالیل ماموریت جذب یاد شد:

 تامین کننده ورودی فرایندهای مدیریت افراد
 پایدارسازی و تقویت فرهنگ و ارزش های سازمانی

 تضمین گردش موثر سرمایه های انسانی
 تضمین ایجاد شالوده تعلق سازمانی افراد

و  سازمان  توسعه  مشاور  بخش  این  نهایی  بندی  در جمع 
مدیریت تاکید کرد:

 شخصیت ها را جذب کنید و نه مهارت ها را
 پیش از شناخت افراد، شغل و محیط سازمان را بشناسید

 مصاحبه و شناخت افراد را به حرفه ای ها بسپارید
از  دارند  سروکار  زیادی  افراد  با  که  جایگاه هایی  برای   

کانون های ارزیابی استفاده کنید

برای هرتغییری در 
سازمان و مسیر پیش 
رو، توان مدیریتی، از 
مهم ترین عوامل چه در 
سطح مدیریت ارشد و 
چه در سطوح میانی و 
عملیاتی است و در نهایت 
اگر سازمانی در بازار 
توسعه دارد و یا خلق 
مزیت می کند و حتی 
بقاء سازمان، درنتیجه 
اهمیت به همین عامل 
خواهد بود.
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 جذب یا استخدام تمام نمی شود

سوال ششم: توسعه سرمایه های انسانی به چه 
معناست؟

دکتر فرحزادی در جواب به این پرسش بیان کرد که:  
توسعه شایستگی های افراد برای همراهی با استراتژی های 
سازمانی،  ماموریت های  پذیرش  توان  ایجاد  و  سازمان 
مهمترین رویکرد در زمینه توسعه سرمایه های انسانی می 

باشد که این توسعه در دو سطح قابل دسترسی خواهد بود:
توسعه  )برنامه های  سازمان  رهبری  توان  بقای  تضمین   

رهبری(
سازمان  نیاز  مورد  مهارت  و  دانش  تامین  تضمین   

)برنامه های مدیریت استعداد(
ارائه  و  چالش ها  بررسی  و  سواالت  طرح  نهایت  در 
اینگونه جمع بندی کرد که،  را  پاسخ ها، می توان موضوع 
از  کار  انجام  به  کار،  انجام  از  مدیران  نقش  ادراک  تغییر 
اهمیت  حائز  بسیار  دیگران،  توانمندی های  توسعه  طریق 

خواهد بود. 

اهمیت ایجاد حال خوب در سرمایه های انسانی 
استارتاپ ها

کسب و کار های نوپا و در حال ظهور )استارت آپ ها( 
اگر چه ممکن است مختصات یک سازمان را به طور کامل 
نداشته باشند، اما همچنان برای آنها نیز مانند هر کسب و 
کار دیگری، نقش و جایگاه سرمایه های انسانی کلیدی است. 
پژوهش   های متعدد و همچنین بسیاری از کارآفرینان و سایر 
خبرگان حوزه کارآفرینی، سرمایه های انسانی یا همان تیم 
را کلیدی ترین عامل موفقیت و یا شکست کسب و کارهای 

نوپا و در حال رشد می دانند.
از همین رو، در بخش دوم همایش فصلی 55 با دعوت 
از افرادی که درحوزه کسب و کارهای نوپا و  از چهار نفر 
توسعه منابع انسانی، دارای تجربیات ارزش مندی هستند، به 
تجزیه و تحلیل نقش توسعه ی سرمایه انسانی در موفقیت 
کسب و کارهای نوپا و در حال رشد پرداخته شد. در این 

)مدیر  خوشی  کامران  موضوع،  این  واکاوی  برای  میزگرد 
عامل و موسس استارت آپ زورق(، پارسا جانباز )مدیر اجرایی 
اسنپ باکس( ، علی قریب )مدیر منابع انسانی اسنپ باکس( 

و مانی قاسمی )مدیر اجرایی دیجیاتو( حضور داشتند.

می توان ماموریت های مختلفی را در سازمان برای 
در  انسانی  منابع  واحد  و  انسانی  منابع  مدیریت 
نظر گرفت. ممكن است این ماموریت ها از ابعاد 
و جنبه های مختلف تعریف شود. در این میز گرد 
می خواهیم این موضوع را دقیق تر مورد بررسی 
ماموریت های  مشخص  طور  به  که  دهیم  قرار 
حوزه مدیریت منابع انسانی در استارتاپ ها ـ چه 
فرایند رشد سریع  اوایل دوره عمر و چه در  در 
آن ـ  چیست و متولی این مسئولیت ها چه کسانی 

هستند؟ 

کامران خوشی:
وقتی وارد حوزه استارتاپ ها می شویم اهمیت مدیریت 
تیم  یعنی  استارتاپ  چراکه  می شود؛  بیشتر  انسانی  منابع 
سنتی  شرکت های  خالف  بر  استارتاپ ها  از  بسیاری  و 
دارایی های فیزیکی زیادی ندارند و نیروی انسانی است که 

کلیدی ترین یا حتی تنها دارایی آنها به حساب می آید. 
در استارتاپ ها این تیم است که مشخص می کند کدام 
ندارد؛  موفقیت  از  کدام سهمی  و  می شود  موفق  استارتاپ 
وظیفه  است.  استارتاپ  یک  چیز  همه  تیم  یعنی،  این  و 
در  انسانی  نیروی  آموزش  همچنین  و  استخدام  و  جذب 
استارتاپ ها وظیفه  کل سازمان است زیرا فرهنگ حاکم در 
تیم،  اهمیت داشته و درشکل گیری  بسیار  استارت آپ  یک 
تاثیر گذار است. تشکیل و تقویت فرهنگ سازمانی وظیفه 
همانند  آموزش  و  جذب  وظیفه  اگر  است.  افراد  تک  تک 
)مدیریت   HRM واحد  بر عهده  فقط  شرکت های سنتی 
از  یکی  می لنگد.  کار  جای  یک  گیرد،  قرار  انسانی(  منابع 
نکات کلیدی برای موفقیت شرکت های نوپای امروزی آن 
است که سازمان به دو جناح کارفرما و کارکنان تقسیم نشود 
و همه افراد در مورد کسب و کار احساس مالکیت و تعلق 

داشته باشند.

توسعه شایستگی های 
افراد برای همراهی با 
استراتژی های سازمان 

و ایجاد توان پذیرش 
ماموریت های سازمانی، 

مهم ترین رویکرد در 
زمینه توسعه سرمایه های 

انسانی می باشد.
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 مانی قاسمی:
در سازمان ها یک سری زیرساخت ها پایه گذاری شده اند 
اما در استارتاپ ها و در اوایل کار نوعی آشفتگی وجود دارد. 
یک استارتاپ  در مقایسه با سازمان های معمول، بودجه خیلی 
کمتری دارد و اینجاست که باید انگیزه نیروی انسانی را با 

چیزی غیر از مسئله مالی حفظ کنیم. 
کارکنان استارتاپ باید بتوانند خود را با آینده و اهداف 
استارتاپ منطبق کنند و به نظر من مدیرعامل نقش مهمی 
 در این رابطه ایفا می کند. من اعتقاد دارم یک استارتاپ تا 
 HR واحد  به  نیازی  نرسیده  نفر  باالی 25  به  که  زمانی 
ندارد.  مدیران باید تالش کنند یک سیستم ارزشی واحد 
در تیم شکل یابد و به گونه ای عمل کنند که همه افراد به 

آن پایبند باشند. 

علی قریب:
یک نگاه سنتی از واحد HR داریم که می گوید اگر 
شرکتی دارید که دارای پنج کارمند است،  نفر ششم باید 
سرمایه  ترین  اصلی  که  علت  این  به  باشد   HR کارمند 
سرمایه های  برای  اگر  هستند.  انسانی  منابع  شرکت ها، 
با  می کنیم  تالش  و  هستیم  نگران  سازمان  یک  فیزیکی 
آسیب های  از  را  سازمان  سرمایه های  مختلف  روش های 
مختلف حفظ کنیم، مهم ترین سرمایه های کسب و کار یعنی 
اینکه  باید تحت مراقبت و محافظت قرار گیرند.  نیز  افراد 
انسانی  منابع  با  مرتبط  مسائل  در  شرکت ها  ارشد  مدیران 

درگیر باشند واقعا مهم است. 
با این وجود استفاده از متخصصین حوزه منابع انسانی 
از  انسانی  نیروی  استخدام  و  برای جذب  اگر  کلیدی است، 
در  می شود.  مشکل  دچار  شرکت  نشود  استفاده  متخصص 
استارتاپ ها جذب براساس تجربه شغلی افراد نیست؛ چون 
اغلب تجربه ای وجود ندارد. معیار جذب، شخصیت انسان هاست 
و فرایند جذب، یکی از مهم ترین فرایندهای استارتاپ هاست. 

انسان ها باید سر کار هم حالشان خوب باشد.

پارسا جانباز:
این هوش جمعی و تجمع افکار افراد کلیدی سازمان 
است که یک رویکرد را در منابع انسانی آن سازمان به وجود 
می آورد. سازمان ها و فرهنگ حاکم بر آنها متناسب تفکرات 
را  کلیدی  افراد  می کند،  رشد  آنها  کلیدی  افراد  فرهنگ  و 
می توان مانند ظرفی دانست که ابعاد مختلف کسب و کار در 
نهایت به شکل همین ظرف در خواهد آمد. در هر سازمانی  
در نهایت ارزش ها شبیه به هم می شوند و تمایزها مشخص 
نیستند. اگر تفکر کلیدی افراد یک سازمان یک شکل کج 
ابتدا اشتباه  از  و معوج داشته باشد بنای HR سازمان نیز 

گذاشته می شود.

 اعضای میزگرد روی اهمیت سه موضوع در 
شامل  موضوعات  این  کردند.  تاکید  سازمان ها 

جذب، رضایت شغلی و حال خوب بود. در اینجا 
خوب  حال  معنای  مورد  در  تا  باشد  الزم  شاید 
بیشتر صحبت کنیم تجارب اعضای پنل در این 
رابطه چیست؟ آیا موافق هستید که رضایت شغلی 
یا حال خوب را مهم ترین ماموریت مدیریت منابع 
انسانی در نظر بگیریم؟ در این صورت آیا باتوجه 
استارتاپی  تیم  یك  که  متعددی  تالطم های  به 
تجربه می کند، می توان برای ایجاد حال خوب و 

رضایت شغلی متولی در نظر گرفت؟ 

پارسا جانباز:
اگر چه شاید مأموریت های اصلی مدیریت منابع انسانی، 
است؛  عملکرد  ارزیابی  و  جذب  مثل  فعالیت ها  سری  یک 
چیزهایی که در خیلی سازمان ها توسط مدیران قابل انجام 
هستند؛ اما وظیفه اصلی HR ایجاد حال خوب است؛ چرا 
که مدیران ارشد روی خروجی کار تمرکز دارند که بخش 
مهمی از تمرکز و توان مدیران را به خود اختصاص می دهد. 
موضوعی که مدیران خیلی نمی توانند روی آن تمرکز کنند 

رضایت افراد یک سازمان است. 
متصل  دپارتمان ها  به  ماژول  یک  مثل   HR واحد 
می شود و در کارکنان ایجاد خوشحالی می کند برای مثال 
یک شام گروهی شاید بتواند باعث ایجاد این حال خوب در 
افراد شود. توانمندی HR جایی مشخص می شود که هر 
لحظه در حال آنالیز کاستی های روحی و روانی پرسنل است. 
توانمندی HR در شرکت ها این است که در هر لحظه بتواند 
تشخیص دهد علت ناراحتی فالن فرد یا دپارتمان چیست. 
رضایت شغلی قسمتی از خوشحالی است. در نهایت همین 
حال خوب افراد و همراهی آنها با سازمان می تواند کمک 
اگر  مثال  برای  شود.  حل  سازمان  مشکالت  سایر  تا  کند 
در سازمانی  بی نظمی  وجود داشته باشد، خوشحالی افراد 

می تواند به ایجاد نظم کمک کند.

مانی قاسمی:
برای یک خروجی خوب و پایدار باید تیمی  خوشحال 
داشته باشیم و مدیر ارشد باید سعی کند از همان سر ماجرا، 
مشکل را حل کند؛ نه اینکه هر کاری که می خواهد انجام 
افراد  کند.  حل  را  مشکالت   HR واحد  باشد  قرار  و  دهد 
کلیدی و مدیران ارشد باید از همان ابتدا   مرتبط با مدیریت 

افراد را یاد بگیرند.
من همیشه کارمندهای خود را تشویق می کردم و این 
کار من در یک موقعیت پاسخ عکس داد. فرد تشویق شده 
دچار نوعی غرور شد که در نهایت هم برای تیم من و هم 
برای خود آن فرد در سایر تجارب شغلی اش مشکل ایجاد 
کرد و این برای من تبدیل به یک تجربه شد. می خواهم 
به  باید  استارت آپی  فضاهای  در  خصوص  به  که  بگویم 
روی  بر  خودشان  تا  داد  خطا  و  سعی  فضای  نیز  مدیران 

موضوع مهمی همچون HR مسلط شوند.

در استارتاپ ها جذب 
براساس تجربه شغلی 
افراد نیست؛ چون 
اغلب تجربه ای وجود 
ندارد. معیار جذب، 
شخصیت انسان هاست 
و فرایند جذب، یکی 
از مهم ترین فرایندهای 
استارتاپ هاست. انسان ها 
باید سر کار هم حالشان 
خوب باشد.
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پارسا جانباز:
من یک مثال می زنم. برای تناسب اندام فقط ورزش 
باشد. در  باید غذای کافی هم در کنار آن  و  نیست  کافی 
شرکت ها نیز یک موجودیت روی خروجی کار می کند و یک 
موجودیت )HR( روی روحیه افراد کار می کند. فعالیت این 

دو در کنار هم تناسب مورد انتظار ما را ایجاد می کند.
تکیه به توانمندی مدیران ارشد برای حل مشکل در 
بزنگاه ها تا یک حد و اندازه ای ممکن است. اگر دفاتر کوچک 
باشند همه افراد در طول روز ارتباط نزدیک و مستقیم داشته 
باشند ممکن است مدیران تا حد خوبی در جریان مشکالت 
قرار بگیرند، اما با بزرگ شدن تیم و محل فیزیکی شرکت 
مدیران ممکن است حتی از مشکل بین دو نفر از کارکنان 
آگاه هم نشوند، چه برسد به آنکه برای حل آن اقدامی بکنند. 
پس در چنین موقعیتی نیاز به یک متخصص وجود دارد که 
همان واحد HR است. مأموریت خوشحال نگه داشتن باید 
کنار کار خوب قرار گیرد اما همه این کارها را مدیر ارشد 

نمی تواند انجام دهد.

کامران خوشی:
 HR وقتی سازمان بزرگ می شود، عماًل وظیفه بخش
شرکت  کلی  استراتژی های  بردن  جلو  برای  حواس جمعی 
است؛ اما مدیر ارشد به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر باید 
در واحد HR حضور داشته باشد. تاثیرات متقابل کارفرما و 

استارتاپ ها خیلی سریع و مستقیم است. 
مشکلی  ایران  در  که  بوده  این  من  شخصی  تجربه 
افراد  که  است  این  آن  و  دارد  وجود  سازمانی  فرهنگ  در 
به سختی خود را جزیی از یک سازمان می دانند. در ایران 
کارفرما و کارمندان جدا هستند؛ ولی موفق ترین مدیر کسی 
است که این مکانیزم را در شرکت ایجاد کند که حال خوب 
افراد وابسته به حال خوب شرکت باشد. این حال خوب باید 

ممتد باشد و افراد هر صبح با هیجان از خواب برخیزند برای 
حضور در شرکت آماده شوند.

 ما در یک دوره سه ماهه تالش کردیم حسی را در 
افراد ایجاد کنیم که خود را بخشی از سازمان بدانند و عالوه 
فکر  هم  سازمان  خوب  حال  به  خود  شخصی  رضایت  بر 
کنند. مهمترین کار HR این است.  ما یک پروسه میزان 
رضایت سنجی داشتیم که این پروسه دارای 100 امتیاز بود؛ 
برای کسی که میزان رضایتش زیر 40 بود باید بیشتر هزینه 
می کردیم تا رضایت او تأمین شود؛ چراکه چنین فردی برای 
سازمان مناسب نبود و حتی یک ریسک به حساب می آمد.  
مشخص  بود،   60 تا   40 بین  کسی  رضایت  میزان  وقتی 
باید به او کمک  او هنوز تصمیم خود را نگرفته و  می شد 
شود. همچنین میزان رضایت باالی 70 این معنا را داشت 
که باید برای فرد ایجاد انگیزه بیشتر می کردیم و حتی خرده 

سهامی  را هم به او می دادیم. 

علی قریب:
ما در مورد انسان صحبت می کنیم که پدیده ای پویاست 
و دائما در حال تغییر است. رصد دائمی این پدیده به طوری 

که هر روز رضایت او تامین شود کار راحتی نیست. 
یک قانون کلی مثل تشویق دائمی  می تواند به تدریج 
تبدیل به یک وظیفه برای کارفرما شود؛ پس باید بررسی 
کرد چگونه از موردی  تا مورد دیگر و از فردی تا فرد دیگر 
می توان تامین رضایت کرد؛ آن هم به شکلی که وقتی افراد 
صبح از خواب برمی خیزند با افسوس نگویند باز هم باید سر 

کار بروم. 
عملکرد شرکت  بر  مستقیم  تاثیر  انسانی  هر  عملکرد 
دارد و اگر افراد حس خاصی برای انجام وظایفشان نداشته 
باشند شرکت دچار مشکل می شود. من در تجربه قبلی به 
عنوان مدیر ارشد یک استارتاپ فعالیت داشتم و از آنجا که 

با بزرگ شدن تیم و 
محل فیزیکی شرکت 

مدیران ممکن است حتی 
از مشکل بین دو نفر از 

کارکنان آگاه هم نشوند، 
چه برسد به آنکه برای 
حل آن اقدامی بکنند. 
پس در چنین موقعیتی 

نیاز به یک متخصص 
وجود دارد که همان 

واحد HR است.
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مدعی تخصص HR بودم فرد یا واحد مشخصی برای منابع 
مساعد  نتیجه  به  نتوانستیم  اینکه  شاید  و  نداشتیم  انسانی 
برسیم به همین خاطر بود. این که نفر ششم هر شرکت پنج 
نفره باید HR باشد ایده ای سنتی به نظر می رسد اما ما نباید 
به این بهانه که منابع کافی برای این کار نداریم از ایجاد 

HR خودداری کنیم. 
ما نباید از اشتباهات کوچک خود در مقابل منابع انسانی، 
ساده بگذریم. اشتباهات کارفرما و مدیر ارشد تاثیرات زیادی روی 
افراد یک سازمان می گذارد؛ بنابراین نیاز به فردی متخصص 
است. هزینه اشتباهات ما در حوزه منابع انسانی سنگین است؛ به 

همین دلیل نیاز به یک متولی در این حوزه وجود دارد.

مانی قاسمی:
همه  که  است  شده  رسم  شرکت  ها  و  سازمان ها   در 
مدیران بگویند ما و کارکنانمان یک خانواده ایم اما در عمل 
آدم ها دوست  اینگونه عمل نمی کنند. تجربه من می گوید 
دارند زحمت آنان دیده شود. یکی تمایل دارد این دیده شدن 
را با پاداش به او نشان دهند و یکی عالقه دارد در جمع از 
او تشکر شود. خالصه با تجربه معلوم می  شود چگونه باید با 

هر نیروی انسانی رفتار کرد. 
یکی از خاصیت های استارت آپ این است که کار های 
ما  نیست.  بر عهده کسی  پراکنده است که  بسیاری درآن 
به واسطه مسئولیتی که به افراد می دهیم و با تشویق آنان 

می توانیم حال خوب و توسعه را ایجاد کنیم. 

در پایان لطفا اعضای میزگرد قدری از تجارب 
خود در ایجاد رضایت شغلی و حال خوب در میان 

کارکنان شرکت سخن بگویند.

کامران خوشی:
بدانند  شرکت  مالک  نوعی  به  را  خود  افراد  که  این 
در  حسی  چنین  اگر  است.  مهم  خیلی   )Ownership(
شکست  تجربه  از  حتی  آدم ها  شود،  ایجاد  سازمان  داخل 
سازمان در یک کار جمعی نیز می توانند حال خوب پیدا کنند؛ 
چرا که خود را مالک شرکت احساس می کنند. این تجربه 

شخصی من در شرکت خودم است. 
یکی دیگر از تجارب من در شرکت دفترچه کوچکی 
بود که برای من تهیه کردند و در آن به عالیق شخصی 
هر فرد اشاره شده بود. من به کمک این دفتر می توانستم 
در حس و حال نیروهای شرکت تغییر ایجاد کنم؛ چراکه 
واقعا نمی توان برای ایجاد حال خوب در افراد یک فرمول 

واحد ارائه کرد. 
راندمان کاری یکی از مدیران ما در شرکت پایین آمده 
بود و تالش کردیم علت را جویا شویم. باالخره متوجه شدیم 
در یک جلسه از سوی مدیریت به او بی توجهی شده و به 
همین دلیل این فرد احساس می کند مدیریت اعتماد خود 
را به او از دست داده است. درواقع کاهش راندمان این فرد 

ارتباطی با مسائلی نظیر حقوق نداشت. بنابراین افراد کامال 
باهم متفاوت هستند.

حال خوب شرکت و مدیران ارتباط زیادی با حال افراد 
دارد. نمی شود حال شرکت بد باشد و حال نیروها خوب باشد؛ 

یا بالعکس، حال شرکت خوب باشد و حال نیروها بد باشد.

مانی قاسمی:
یکی از مهمترین فاکتور هایی که چرخ ارزش سازمانی 
را به گردش در می آورد ارتباط برقرار کردن است. من تاکید 
می کنم باید به نیروهای مان یاد دهیم حرف بزنند و آنچه را 
در دل دارند بگویند. ریشه خیلی از مشکالت در نگفتن است.

علی قریب:
من هم ]به مزاح[ تاکید می کنم وجود پلی استیشن در 
یک سازمان خیلی مهم است و کاری که این ابزار می تواند 

از پیش ببرد، واحد HR نمی تواند انجام دهد. 
باید توجه کنیم این خود افراد هستند که می دانند چه 
آدم ها دوست  از  خیلی  مثال  است.  آنها خوب  برای  چیزی 
ندارند چیز جدیدی را امتحان کنند. ممکن است شما فکر 
کنید ارتقا شغلی می تواندباعث خوشحالی آنان شود اما لزوما 
در مورد این چنین افراد این طور نیست ؛ چرا که انسان ها 

متفاوتند و روحیات و تمایالت هر انسانی یک جور است.

پارسا جانباز:
افراد  کل  داریم  احتیاج  ما  که  شد  گفته  مباحث  در 
سازمان نقش واحد HR را ایفا کنند. از نظر من این حرف 
تنها در کالم زیباست اما در عمل شدنی نیست؛ این سخن 
مثل این است که بخواهیم یک مدرسه داشته باشیم که 
دانش آموزان آن بدون نیاز به وجود ناظم از انجام کارهای 
بد خودداری کنند. این کار در سخن زیباست اما در عمل 

شدنی نیست.
این  شد  اشاره  آن  به  که  دیگری  مبحث  همچنین 
مالکیت  حس  سازمان  یک  کارکنان  به  باید  که   بود 
همه  از  که  است  این  مثل  این  داد.   )Ownership(
بخواهیم مسئولیت پذیر باشند اما این اتفاق هیچ گاه در کل 
است  موظف  که  سازمانی  در  نمی دهد.  رخ  سازمان  یک 
خروجی داشته باشد، تعارفی در کار نیست؛ در چنین سازمانی 
حتی اگر اعضای خانواده مان هم مشغول به کار باشند باید 

با آنان طبق ضوابط رفتار کنیم.
ای کیو  یا  جمعی  هوش  سازمان  یک  در  چیز  همه 
به  باید  نیروهاست،  همه  راس  در  که  کسی  اما  نیست 
صورت لحظه ای بتواند به این فکر کند که در یک موقعیت 
 HR مدیر  و  ارشد  مدیران  هوش  کرد.  باید  چه  خاص 
برای یک سازمان الزم است و گاهی همه چیز  به شدت 
 HR بنابراین مدیر  است.  وابسته  به تصمیمات لحظه ای 
و تصمیمات لحظه ای که او قادر به اتخاذ آنهاست اهمیت 

ویژه ای دارد.

آدم ها دوست دارند 
زحمت آنان دیده شود. 
یکی تمایل دارد این 
دیده شدن را با پاداش 
به او نشان دهند و یکی 
عالقه دارد در جمع از 
او تشکر شود. خالصه با 
تجربه معلوم می  شود 
چگونه باید با هر نیروی 
انسانی رفتار کرد.
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 از مشکل یابی تا مسأله سازی
كشف مساله مهارت ضروری ارزیابان

مقدمه
پنجاه و ششمین همایش فصلی با موضوع از مشكل یابی تا مسأله یابی دی ماه 97 در 
از شرکت های  ارزیابان و کارشناسان این حوزه  از  با حضور جمعی  مرکز تعالی سازمانی 
نایب  و  تعالی سازمانی  با سخنرانی دکتر سید علیرضا شجاعی، سرپرست مرکز  مختلف، 

رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد. 

لی
ص

 ف
ی

ها
ش 

مای
ه

مركز تعالی سازمانی

این همایش با گروه بندی حاضرین در جلسه و تعریف 
یک کار گروهی توسط  دکتر شجاعی، آغاز شد. در ابتدا 

گروه ها به بیان مشکل خود در حوزه ارزیابی پرداختند. 

پس از پایان یافتن زمان کار گروهی، دکتر شجاعی به 
بیان نکاتی در زمینه نحوه بیان مشکل پرداخت:

1-در ارسال یک پیام، جمله باید کامل بیان شود. مثاًل در 

سوال مشکل چیست؟ جواب منابع انسانی گویای مشکل 
نیست. پس از چند پرسش و پاسخ مشخص می شود که 
از  که  است  سازمان  در  ساالری  شایسته  نبود  از  مشکل 

عبارت "منابع انسانی" برداشت نمی شد.
و  ایهام  شود.)از  استفاده  شفاف ساز  و  ساده  کلمات  2-از 

استعاره و ... استفاده نشود.(
من  جمله  مثاًل  شود.  استفاده  کلیدی  کلمات  3-از 
ماهی را دوست دارم گویای آن نیست که ماهی قرمز تنگ 

شیشه ای است یا ماهی سرخ شده ...

       
4-کلمات اضافه حذف شود. به عنوان مثال، در ساحل 
دریا تابلویی با عبارت " در این مکان ماهی تازه به فروش 
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می رسد." ارزش افزوده ای برای مخاطب ایجاد نمی کند 
و می تواند کامال حذف شود زیرا از وجود ماهی گیران و 
مشتریان می توان به "در این مکان" پی برد و از طرفی 
در ساحل دریا ماهی کهنه به فروش نمی رسد پس لزومی 
به بیان تازه نیست و بالطبع ماهی گیران ماهی نمی خرند 

بلکه می فروشند.
5-اگر از جمله "من منظورم این نبود"  استفاده می کنیم 
یعنی در بیان پیام اشتباه کرده ایم که به کرات در طول روز 

توسط اغلب ما استفاده می شود.
6-از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنید.

به  مختلف  زوایای  از  می کند  کمک  که  تکنیکی 
موضوع نگاه کنیم تکنیک شش کاله فکری است.

7-درهر عبارت یک مشکل را بیان کنیم.
کننده  تکمیل  "و"  عبارت  دو  میان  اگر  بنابراین 
مشکل باشد خوب است و اگر جدا کننده دو مشکل باشد 

خوب نیست.
دو  کننده  جدا  "و"  مالی:  و  اداری  مشکل  مثال- 

مشکل در دو حوزه مختلف
8-بهتر است از واژه های عدم-نبود-فقدان  و عدم وجود 
کاهش،  کمبود،  کلمات  از  آنها  بجای  و  نشود  استفاده 
نارسایی، ضعف، نقصان و... استفاده شود. زیرا کلمات گروه 
اول منجر به واکنش، جوابیه، گزارش عملکرد، دفاعیه و ... 

در طرف مقابل می شود.
9-به "دلیل" در بیان مشکل اشاره نشود زیرا ایجاد سوگیری 
ذهنی می کند. مثاًل بیان مشکل آلودگی هوا به دلیل خودروهای 
فرسوده-ممکن است آلودگی هوا علل دیگری داشته باشد و ما 
با بیان یک علت خاص در شرح مشکل، ذهن گیرنده پیام را به 

آن علت خاص منحرف می کنیم.

10-به "راهکار" در بیان مشکل اشاره نشود. این موضوع 
نیز همانند مورد قبلی ایجاد خطا می کند. شاید بتوان راه 

حل های متعددی را در جاهایی دیگر پیدا کرد.
11-هدف از حل مشکل را مشخص نمایید. تیم حل مسأله 
چگونه بفهمد که مشکل بطور کامل حل شده است. هدف 
هر  در  تا  می کند  کمک  انسان  به  نما  قطب  یک  همانند 

شرایطی مسیر درست را پیدا کند.
12-شاخص گذاری کنید.

13-تناسب سطح مشکل با سطح گروه
مثاًل گاهی در سازمان مشکلی مطرح می گردد که در 
یا دولت  نیست و حل آن در سطح کشور  سطح سازمان 

است.
در  را  آنها  و  کنید  مشخص  را  خود  14-ذینفعان 

تصمیم گیری های مهم مشارکت دهید.

تفاوت مساله و مشكل:
آنچه در ظاهر أمر به نظر می رسد مشکل است بعنوان 

مثال داشتن تب.
آنچه ریشه مشکل است مسأله نامیده می شود بعنوان 

مثال در مشکل تب داشتن، عفونت یک مسأله است.
بطور کلی مشکل را شکاف بین وضع موجود و وضع 

مطلوب گویند.

راه حل چیست؟
راه حل با توجه به ویژگی ها و ماهیت مسأله تعریف 
اصالح  یا  تغییر  در  که  است  پاسخ  از  الگویی  و  می شود 
می شود،  واقع  آن  برابر  در  فرد  واکنش  و  مسأله  موقعیت 
دیگر  موقعیت  آن  حل،  راه  اعمال  از  پس  که  بطوری 

مسأله آفرین به نظر نمی رسد.

فرآیند حل خالق مسائل:

و  فعال  دسته  دو  به  مشکل  کردن  پیدا  های  روش 
غیرفعال تقسیم می شود.

 روش های غیرفعال عبارتند از ارزیابی توسط سرپرستان، 
بازرسی، واقعه بحرانی و بروز شکایت و انتقاد

و  فرآیندها  کردن  ساده  از  عبارتند  فعال  های  روش   
کارها، مقایسه آمار ادواری، کنترل آماری، مقایسه با سایر 

سازمان ها، مقایسه با شاخص ها

اولین مرحله مساله یابی، 
احساس وجود یک مشکل 
است؛ به این معنی که مدیر 
یا کارشناس در کار خویش 
با مانع یا مشکلی روبرو 
گردیده است که در حل 
آن ابهام یا تردید دارد 
و نمی تواند در مقابل آن 
ساکت بماند.
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دلیل موفقیت شرکت های بزرگ مثل تویوتا:
رویکرد  طریق  از  سازمانی  مشکالت  ریشه ای  حل   

مدیریتی نوین و اجتناب از روش های سنتی.
 تشخیص جهت صحیح توسعه سازمان با توجه به شرایط 

موجود.

ریشه ای  به صورت  سازمانی  مشكالت  چگونه 
حل شوند؟

آن  در  تضاد  یک  وجود  سازمانی،  مشکل  هر  ریشه 
سازمان است. مدیریت باید تالش کند پارامترهای متضاد 
در سازمان را بیابد و برای حل آنها از افراد نخبه، خالق، 

نوآور و تحول گرا کمک بگیرد.
رسالت ارزیابان و مهندسان صنایع آنست که هر چه 
این  به  ادامه  در  بپردازند.  مسائل  حل  و  تعریف  به  بهتر 

وظایف اشاره شده است.

وظیفه ارزیابان و مهندسان صنایع
 اجتناب از خطای رایج که پیش از فهم ماهیت مورد نظر 

)دالیل ریشه ای(، به دنبال یافتن راه حل آن باشید.
 تمایز میان نشانه ها و دالیل ریشه ای

 ریشه یابی مسائل
 تبیین اهداف حل مسأله و تصمیم گیری

تعریف مسأله
 :Wh-questions تکنیک 

 Who, What, When, سواالت  پرسیدن  با 
Where, Why, How می توان به تعریف درست یک 

مسأله نزدیک شد.
 تکنیک 5 چرا: 

این تکنیک با 5 بار سوال کردن "چرا" و در قالب 
مدل و چارچوب مشخصی، می تواند در دستیابی به ریشه 

مشکل کمک نماید.
 نمودار استخوان ماهی:

استفاده از این نمودار نیز در به دست آوردن ریشه و 
تعریف صحیح مسأله کمک شایانی می کند.  

سطوح مسائل
 

بررسی ها نشان داده حدود 77% مسائل ما در سطوح 
یا  و  استاندارد هستند  یا  یعنی  قرار می گیرند  اول و دوم 
لذا اگر مسائل  با بهبودی در سیستم فعلی حل می شوند. 

درست تعریف شوند حل آنها چندان دشوار نیست. 

اولویت بندی معیارهای مسأله
 مناسبت

 اجتناب از دوباره کاری
 ارتباط مستقیم

 مقبولیت
 اهمیت زمانی

 توانایی
 هزینه-فایده

دستیابی به یك سستم ایده آل
وجود  هیچگونه  که  است  سیستمی  آل  ایده  سیستم 

فیزیکی نداشته باشد اما کارکرد اصلی خود را انجام دهد.
یک  ها  باجه  از  یک  هر  گذشته  در  بانک:  مثال 
کار  چند  انجام  برای  و  می دادند  انجام  را  مشخص  کار 
و  پرداخت  دریافت،  مختلف  های  باجه  به  می بایست 
امور  تمامی  مدتی  از  پس  ولیکن  می کردیم  مراجعه   ...
بانکی در کلیه باجه ها قابل انجام بودند. به مرور زمان 
و  شد  امکانپذیر  خودپرداز  دستگاه  با  امور  این  انجام 
با  نهایتًا  و  کار  محل  یا  منزل  از  بانک  اینترنت  سپس 
فرمان  پشت  حتی  کجا  هر  در  موبایل  اپلیکیشن های 

ماشین!

اهمیت "تعریف مسأله" از دیدگاه انیشتین

هر بار که مساله ای حل 
می شود با تحوالت محیطی 

مسائل تازه ای ایجاد 
می شود که باید به حل 
آن پرداخت. بنابراین 

مساله یابی فرایندی پویا 
و دائمی است.
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خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش به عنوان ابزار بازاریابی به منظور 
وفادارسازی مشتریان از طریق شناخت و برآورده سازی نیاز 
آنان مي باشد. به این ترتیب با شناسایي نیازهاي مشتریان 
فروش  از  مفهوم خدمات پس  تمامي حوزه ها مي توان  در 
نمودن  برطرف  جهت  ابزاری  عنوان  به  و  نمود  تبیین  را 

نیازهاي تلویحي و تصریحي مشتریان از آن یاد کرد. یکي از 
مهم ترین نتایج عملکرد هر سازمان، خدمات پس از فروش 
آن به مشتري مي باشد که امروزه با توجه به رقابتي بودن 
بحث  قابل  و  مهم  مباحث  از  بازار  در  محصوالت  عرضه 

مي باشد.

نظام برنامه ریزي راهبردي و عملیاتي
ارائه خدمات  و  بازار  در  رقابت  منظور  به  سازمان  هر 
برتر نیازمند نظام برنامه ریزي راهبردي و عملیاتي مي باشد 
از این طریق اهداف سازمان را محقق نماید. در  بتواند  تا 
این خصوص شرکت سایپایدک به منظور اجرای نظام مند 
فرآیند  براساس  فروش  از  پس  خدمات  بودجه ریزی 
تحقق  جهت  و  نموده  اقدام  خود  راهبردی  برنامه ریزی 
هر کدام از برنامه ها و اقدامات ابتکاری متناسب با اهداف 

استراتژیک، بودجه مربوطه را برآورد و مدیریت می نماید. 

کارکردهاي نظام بودجه ریزي در خدمات پس از فروش
مقدمه

پنجاه و هفتمین همایش فصلي تعالی با موضوع "کارکردهاي نظام بودجه ریزي در خدمات 
پس از فروش" با هماهنگي معاونت طرح و برنامه شرکت سایپا یدك در بهمن ماه 1397 در 
سالن چشم انداز سازمان مدیریت صنعتي با حضور ارزیابان ارشد جایزه ملي تعالي سازماني، 
امیر  سید  همایش  این  اول  بخش  در  شد.  برگزار  مختلف  شرکت هاي  کارشناسان  و  مدیران 
حسین عقیلی، مدیر حسابداری مدیریت شرکت زامیاد به مباحث مربوط به حسابداری و مدیریت 
مالی برای مدیران غیر مالی و مفاهیم بودجه ریزی در خدمات پس از فروش پرداختند. در بخش 
دوم این همایش محمدرضا وحیدي قزویني، مدیر اقتصادي شرکت بازرگانی سایپایدك و عضو 
هیات مدیره شرکت همراه خودرو سایپا و محمد سلیماني کهل، رئیس اداره بودجه ریزي و کنترل 
حوزه  در  بودجه ریزی  نظام  زمینه  در  کسب شده  تجربه  ارائه  به  یدك  سایپا  بازرگانی  شرکت 

خدمات پس از فروش پرداختند.
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تجربه سایپا یدک

 اتصال نظام بودجه ریزی 
به نظام برنامه ریزی 
سازمان می تواند 
به عنوان یکی از 
استراتژی های وظیفه ای 
سازمان قرار گیرد و 
کارکرد آن در دراز 
مدت به تحقق اهدف 
منجر خواهد شد
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از  یکی  برنامه  هر  بودجه  تحقق  میزان  عبارتی  به 
مصوب  برنامه های  هدفمند  اجرای  و  تحقق  شاخصه های 

سازمان خواهد بود.

فرآیند نظام بودجه ریزي خدمات پس از فروش

حسابداری  رشته  از  منشعب  علوم  از  بودجه ریزی 
مدیریت بوده و به منظور نیل به اهداف و استراتژی های هر 
سازمان، در اختیار داشتن فرآیند سیستماتیک بودجه ریزی 
از  یکی  لذا  می باشد.  بخش خدمات ضروری  در  ویژه  به 
و  بودجه ریزی  فرآیند  شده،  شناسایی  مهم  فرایندهای 
مدیریت بودجه سازمان در فرآیندهای پشتیبان شناسایی 

گردیده است.
این فرآیند مهم ترین ورودی خود را از فرآیند برنامه ریزی 
تامین  برنامه ریزی  و  خدمت  آماده سازی  فرآیند  استراتژیک، 
دریافت می نماید. سپس براساس زمان بندی مصوب، انتهای 
هر سال بودجه سالیانه را به تصویب مجمع و شرکت های 
خودروساز و با جزئیات کامل جهت هر برنامه می رساند. با توجه 
به گستردگی نظام بودجه در شرکت سعی شد در این همایش، 
یکی از بخش های بودجه شرکت که تعیین بودجه خدمات 
گارانتی می باشد، ارائه گردد. بدیهی است این سیستم برای تعیین 
و مدیریت سایر کسب و کارهای سازمان نیز اجرایی می گردد.

بودجه  برآورد  جهت  می گردد  مالحظه  که  همانطور 
امر  این  مرحله  پنج  در  )گارانتی(  فروش  از  پس  خدمات 

صورت می گیرد.

محاسبه خودرو هاي تحت پوشش گارانتي
زمان  مدت  با  مشتري  به  تحویل شده  هاي  خودرو 
تولید  برنامه  اول  ماهه  شش  خودروهاي  تعداد  و  گارانتي 
اصلی  ورودی های  از  یکی  معین  مالي  دوره  در   )MPS(
طرح ریزی بودجه می باشد که در سه ماهه انتهایی سال از 

شرکت های خودرو ساز دریافت می گردد.

محاسبه بودجه اجرت تعویض قطعات گارانتي

براساس لیست کامل زمان هاي استاندارد تعمیرات 
تا سطح شکست خدمات پس از فروش و سرویس هاي 
ادواري و اولیه اعالمي توسط خودروساز و تعداد خودرو 
نمایندگی هاي  امتیاز  با  متناسب  پوشش  تحت  هاي 
مجاز و متوسط نرخ اجرت سال مبنا محاسبه مي گردد.

محاسبه بودجه قطعه گارانتي
براساس تعداد خودروهاي تحت پوشش و عملکرد سال 
قبل )متوسط قطعه مصرفي هر شاسي( قطعات یدکي مورد 
نیاز شبکه خدمات پس از فروش با افزایش نرخ تورم مطابق 

اعالم بانک مرکزي برآورد مي گردد.

در سیستم بودجه ریزی 
متناسب با هر برنامه تعریف 

شده و میزان بودجه در نظر 
گرفته، کلیه اطالعات توسط 
اداره بودجه ریزی و کنترل 

بودجه درج می گردد
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محاسبه بودجه برنامه هاي خدمات پس از فروش 
)گارانتی(

از فروش  ارتقاء کیفیت خدمات پس   مطابق مصوبه 
به منظور ارتقاء سطح کمي و کیفي خدمات پس از فروش 
خودرو و دست یابي به استانداردهاي الزم برنامه هاي خدمات 
تعریف  تفصیلي  برنامه  ردیف  قالب 15  در  فروش  از  پس 

مي گردد.

برآورد حق الزحمه
خودروساز  شرکت  با  گرفته  صورت  توافقات  مطابق 

براساس تعداد خودروهاي تحت پوشش محاسبه مي گردد.

نمودار جریان و جاری سازی فرآیند

مراتب  فروش  از  پس  خدمات  بودجه  برآورد  از  پس 
مالک  شرکت هاي  به  تصویب  و  تصمیم گیري  جهت 
محصول )خودرو( ارسال مي گردد و پس از بررسي، برگزاري 
مصوبه  پیشنهادي،  تعدیالت  اعمال  و  کارشناسي  جلسات 

بودجه خدمات پس از فروش به شرکت ارسال مي گردد.
 پس از اخذ مصوبه بودجه خدمات پس از فروش مراتب 
به شرح تفصیلي جهت بهره برداري به واحدهاي ذیربط ابالغ 

مي گردد.
هر یک از واحدهاي سازمان با رعایت مفاد آیین نامه 
بودجه ریزي،  و  برنامه ریزي  دستورالعمل  معامالت، 
دستورالعمل خرید ملزومات اداري و دارایي ثابت، روشهاي 

اجرایي تکمیل فرم مجوز انجام فعالیت نسبت به بهره گیري 
از بودجه تخصیصي اقدام مي نمایند.

کنترل  دسته  دو  به  سازمان  در  بودجه  کنترل هاي 
از اجرا تقسیم مي گردد و حسب مورد و  قبل وکنترل بعد 
ضرورت، این امر به صورت برخط و در قالب هر برنامه در 
بازه هاي روزانه، ماهیانه و فصلي به اجرا در مي آید و در این 
ارتباط واحدهاي ذیربط ضمن آگاهي از میزان صرف بودجه 
تخصیصي، نسبت به انطبابق آن با درصد پیشرفت کیفي 
برنامه ها و اتخاذ تصمیم براي چگونگي صرف/ عدم صرف 

بودجه اقدام می کنند.

آخرین مرحله از فرآیند نظام بودجه ریزي خدمات پس 
از فروش متاثر از مرحله پنجم نظام فوق و دستاوردي چون 
تعدیل بودجه در قالب روش اجرایي فرم تعدیل، غیرفعال 
کردن برنامه هاي غیرضروري، تعریف و پیشنهاد برنامه هاي 
کالن  استراتژي هاي  به  دست یابي  منظور  به  کاربردي 
قالب  در  برنامه هاي غیر ضروري  بودجه  از محل  سازمان 
فرم تعریف/ تغییر برنامه به منظور شفاف سازي اطالعات 

اقدام مي نمایند.

کنترل هاي بودجه در 
سازمان به دو دسته 
کنترل قبل وکنترل بعد 
از اجرا تقسیم مي گردد 
و حسب مورد و ضرورت، 
این امر به صورت برخط 
و در قالب هر برنامه در 
بازه هاي روزانه، ماهیانه 
و فصلي به اجرا در 
مي آید
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مكانیزه کردن نظام بودجه ریزی
اهمیت این نظام تا اندازه ای است که به منظور مدیریت 

مناسب تر آن، طرح ریزی مکانیزاسیون سیستم بودجه ریزی 
از سال 1389 صورت گرفته و سیستم های کاربردی الزم 
نیز در این خصوص ایجاد شده است. در سیستم بودجه ریزی 
متناسب با هر برنامه تعریف شده و میزان بودجه در نظر 

کنترل  و  بودجه ریزی  اداره  توسط  اطالعات  کلیه  گرفته، 
بودجه درج می گردد.

قبلی  شده  اخذ  مجوزهای  براساس  اطالعات  این 
می گردد.  بودجه  عملیاتی سازی  آماده  و  شده  صحه گذاری 
مهم ترین رویکردی که در این خصوص ایجاد شده است 
اخذ مجوز انجام فعالیت بر مبنای بودجه پیش بینی شده از 
مبادی تصمیم گیر سازمان می باشد. پس از مصوب شدن این 
مجوز، واحد متولی امکان استفاده از محل بودجه تخصیص 

بودجه ریزی از علوم 
منشعب از رشته حسابداری 

مدیریت بوده و به 
منظور نیل به اهداف و 

استراتژی های هر سازمان، 
در اختیار داشتن فرآیند 
سیستماتیک بودجه ریزی 

به ویژه در بخش خدمات 
ضروری می باشد
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پیدا  سازمان  معامالت  انجام  نظام  براساس  را  شده  داده 
می نماید.

به منظور پایش عملیات بودجه سازمان از سیستم های 
کنترلی تحت سیستم های اوراکل و وب نیز استفاده می شود.
کلیه اطالعات و گزارشات از پایگاه داده های یکپارچه 
سازمان اخذ شده مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. کلیه 
جذب  بودجه  میزان  همراه  به  سازمان  مصوب  برنامه های 
شده پس از اخذ از سیستم توسط اداره بودجه ریزي و کنترل 
بودجه بررسی شده و چگونگی و دالیل عدم جذب بودجه از 

واحدهای مرتبط اخذ می شود.
این بخش یکی از مهم ترین کنترل های میزان دست یابی 

سازمان به اجرای برنامه ها در راستای اهداف می باشد. در 
ادامه و در صورت نیاز واحد متولی اجرای برنامه، تعدیل بودجه 

)افزایش/ کاهش رقم بودجه( را صورت خواهد داد.
پایش  زمان  در  همچنین  و  مالی  سال  انتهای  در 
میزان  سنجش  راهبردی،  اهداف  با  مرتبط  برنامه  های 
بودجه ریزی  و  برنامه ریزی  نظام  در  بودجه  جذب  انحراف 
سازمان صورت گرفته و در صورتی که برخی از برنامه های 
به  لزوم  صورت  در  باشند  نشده  بودجه  جذب  به  موفق 
برنامه های سال آتی موکول شده و همسو با اهداف سازمان 
جهت دهی می شوند. همچنین سیستم بودجه ریزی با سیستم 
مالی شرکت ارتباط مستقیم داشته و بالفاصله پس از ثبت 
اسناد مالی، مبالغ هزینه شده در ردیف بودجه جذب شده قرار 

گرفته و مقادیر بودجه بصورت آنالین بروز خواهد شد.
این نظام در طول کارکرد خود، چندین بار مورد ارزیابی 
و اصالح قرار گرفته است و در حال حاضر نیز در حال بررسی 

و رفع گلوگاه های مربوطه می باشد.
همچنین گزارشات سالیانه میزان بودجه تعیین شده و 
عملکرد سازمان به تفکیک کسب و کار ها تهیه شده و در 
اختیار مدیران ارشد جهت ترسیم مسیر حرکتی سازمان در 

دست یابی به اهداف قرار می گیرد.
 در پایان خاطرنشان می گردد اتصال نظام بودجه ریزی 
از  یکی  عنوان  به  می تواند  سازمان  ریزی  برنامه  نظام  به 
استراتژی های وظیفه ای سازمان قرار گیرد و کارکرد آن در 

دراز مدت به تحقق اهدف منجر خواهد شد.

هر سازمان به منظور 
رقابت در بازار و ارائه 
خدمات برتر نیازمند 
نظام برنامه ریزي 
راهبردي و عملیاتي 
مي باشد تا بتواند از این 
طریق اهداف سازمان را 
محقق نماید
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تورهای تعالی

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

همكاری بسیاری از سازمان های ایرانی به اجرا در آمده است. 
از سال 1384 تاکنون مرکز تعالی سازمانی با کمك سازمان های برتر 101 تور تعالی 
را برگزار کرده است و سازمان های ایرانی در این تورها با به اشتراك گذاری آموخته های 
علمی و تجربی گام های موثری در ارتقای فرهنگ تعالی سازمانی و ایجاد فضایی برای 
عرصه  در  پیشتاز  سازمان های  بلوغ  نشان  که  گام هایی  برداشته اند.  تجربیات  تبادل 
با  هم  آتی  سال های  در  است  امید  است.  آموخته هایشان  و  تجربیات  اشتراك گذاری 
همكاری سازمان های سرآمد ایرانی بتوان گام های موثرتری در انتقال تجارب سازمان ها 
برای حرکت در مسیر تعالی برداشت. در سال 97 چهار تور تعالی برگزار شده است که  در 
ادامه خالصه اي از گزارش تورهای تعالي برگزار شده را مي خوانید. عالقه مندان مي توانند 

گزارش کامل تورهای تعالي را از مرکز تعالي سازماني تهیه کنند.

نشان بلوغ سازمان های ایرانی 
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مدیر  سخنرانی  و  خوشامدگویي  با  برنامه  این 
پس  و  شد  آغاز  شرکت  توگا  شرکت  تعالي  و  سیستم ها 
خصوص  در  زیرساخت  و  سیستم ها  معاون  توضیحات  از 
سایر  توگا،  شرکت  و  مپنا  گروه  کار  و  کسب  و  فعالیت ها 
مطالعه  همچنین  و  تخصصی  ارائه هاي  قالب  در  مطالب 
حاصل  دستاوردهای  و  اجرایی  ابعاد  تور،  موضوع  موردي 
توسعه  کارشناسان  و  مدیران  توسط  شرکت،  در  آن  از 

ارائه شد. محصول 
شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا(، بزرگ ترین 
شرکت زیر مجموعه گروه مپنا در حوزه مهندسي و ساخت 
گاز  و  نفت  و  نیروگاهي  در صنایع  نیاز  مورد  دوار  تجهیزات 
انواع توربین و تجهیزات  تامین  است. وظیفه اصلي تولید و 
تجهیزات  کننده  تولید  بزرگ ترین  عنوان  به  را  توگا  جانبي، 
دوار و خدمات وابسته در صنایع نیروگاهي و نفت و گاز در 

سطح خاورمیانه مبدل نموده است.

در پاسخ به نیاز روزافزون به انرژي، گروه مپنا ماموریت 
پاسخگویي به نیاز ایجادشده در بازار برق را برعهده داشته و 
در این میان با تمرکز بر ارزشمندترین بخش از زنجیره ارزش 
ساخت یک نیروگاه حرارتي یعني توربین و تجهیزات جانبي 
مرتبط، اهداف استراتژیک خود را به عنوان یک راهبرد ملي 
عمدتا معطوف به پوشش کامل بازار داخل کشور کرده و در 
با  نیز همراه  ایران  از  پروژه هاي خارج  تمامي  در  عین حال 

گروه مپنا، مشارکت جدي نموده است.
با توجه به جذابیت بالقوه و بالفعل صنعت نفت و گاز، توگا 
در جهت تنوع بخشي به دامنه محصوالت و جهت برآورده 
توربوکمپرسورهاي  انواع  تولید  مشتریان،  نیازهاي  نمودن 
آغاز  فني ساخت،  دانش  انتقال  با  را  پاالیشگاهي  و  صنعتي 
تحقیق  متعدد،  پروژه هاي  انجام  با  گذشته  سال هاي  و طي 
و  توربین  طراح  عنوان  به  خود  توسعه محصول  و  توسعه  و 

تجهیزات مرتبط هم مطرح شده است.

یادگیري و تجربه موفق استقرار فرآیند توسعه محصول 

مقدمه
تورتعالی »یادگیري و تجربیات موفق استقرار فرآیند توسعه محصول مبتني بر مدل مرحله به 
مرحله کوپر«، مهرماه 97 با همكاری مرکز تعالی سازمانی در محل شرکت مهندسی و ساخت توربین 
اصفهان،  مبارکه  فوالد  مجتمع  شامل  مختلف  شرکت هاي  از  بازدیدکننده   28 حضور  با  )توگا(  مپنا 
شرکت تولیدي صنعتي فراسان، مجتمع فوالد خراسان، توکا رنگ فوالد سپاهان، شرکت داده ورزي 
فرادیس البرز، موج فناوري هوشمند، شرکت پمپیران، موج فناوري هوشمند، سایناگستر، مهندسي 
و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(، مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا )مكو(، مهندسي و ساخت پره 

توربین مپنا )پرتو(، مهندسي وساخت تجهیزات سپاهان برگزار شد.

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

 شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

یک محصول جدید باید 
دارای شش شاخص 
کلیدی باشد که مشتمل 
بر جدید بودن در 
جهان، جدید بودن برای 
شرکت، تازگی ناشی 
از گسترش خط تولید، 
تازگی ناشی از بهبود یا 
ارتقای محصول، و نهایتًا 
کاهش بهای تمام شده 
می باشد.

70
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مدل هاي توسعه محصول جدید
راهنماي  کتاب  اساس  بر  جدید  محصول  توسعه  مفهوم 
مدیریت، توسعه محصول )PDMA( دربرگیرنده مجموعه اي از 
وظایف، مراحل و اقدامات تعریف شده و منظمي است که هدف 
یک شرکت را براي تبدیل ایده هاي خام و اولیه به محصوالت 
یک  اساس  این  بر  مي نماید.  تشریح  فروش  قابل  خدمات  یا 
محصول جدید باید داراي شش شاخص کلیدي باشد که مشتمل 
بر جدید بودن در جهان، جدید بودن براي شرکت، تازگي ناشي 
از گسترش خط تولید، تازگي ناشي از بهبود یا ارتقاي محصول، و 

نهایتاً کاهش بهاي تمام شده مي باشد. 
مستقل از انواع مدل ها و الگوهاي پیاده سازي و اجراي 
 NPD فرآیند توسعه محصول جدید، فلسفه کلیه روش هاي
بر پایه تثبیت و انتقال طراحي در مدیریت محصول مي باشد.

روند فرآیند توسعه محصول در توگا
شرکت توگا در توسعه محصوالت خود از مدل  بومي شده 
کوپر تحت عنوان مدل هفت مرحله اي کوپر استفاده نموده 
و  بازار  تحقیقات  به  مربوط  فعالیت هاي  مدل  این  در  است. 
تحلیل هاي کسب و کار به صورت دامنه دقیقي از فعالیت هاي 

مهم در فرآیند NPD جداسازي شده است.
و  گام ها  بر  مشتمل  را  شده  بهینه  مدل  این  توان  مي 
فعالیت هاي  کلیه  بخشید.  توسعه  آنرا  و  دانسته  ذیل  مراحل 
مشروح در ذیل در تمامي مراحل خود در گروه مپنا و توسط 

تیم هاي وظیفه اي مربوطه اجرا و پیاده سازي شده است.
 فعالیت کشف ایده و شناسایي آن

 تثبیت ایده ها و انتخاب ایده/ ایده هاي برتر
 توسعه مفهوم و آزمون

  تحلیل کسب و کار
  توسعه

  آزمون هاي مربوط به بازار و فرآیند اعتباردهي

  تجاري سازي و ورود محصول به بازار

MGT70 )3( پروژه
با اجراي دقیق و موفقیت آمیز فرآیند هفت مرحله اي کوپر 
MGT70 )3(به شرح بخشهاي قبلي، پروژه توربین ارتقاءیافته

با موفقیت  انجام شده و ضمن صحه گذاري نمونه اول  از طریق 
اندازه گیري هاي ثبت شده در  تست هاي کارایي و عملکردي و 
داده برداري محصول پایلوت، راه اندازي و مورد بهرهبرداري قرار 

گرفته است.
سپس 8 واحد نیروگاهي از آن جهت نصب در واحدهاي 
حال  در  اینک  هم  و  عرضه  کشور  خارج  و  داخل  برق  تولید 
 NPD فرآیند  ابتداي  در  که  همانطور  مي باشد.  بهره برداري 
انتظار مي رفت، به کمک روش کوپر کلیه الزامات مربوط به 
کارایي و عملکرد محصول به نحو دقیقي پیاده سازي شده و 
محصول  عملکردي  سطح  با  متناسب  نیز  مشتري  نیازهاي 
برآورده شده است که مهمترین دستاورد این طرح یعني رسیدن 
به توان خروجي 185 مگاوات و بازدهي 36,4 درصد را مطابق 

با نقشه راه فرآیند ارتقاء توربین گازي برآورده ساخته است.
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سازمان  منابع  برنامه ریزي  سیستم  استقرار  پروژه 
و  آغاز  ابتداي سال 89  از  پرتو  در شرکت   SAP ERP
نرم افزار  رسید.  اجرایي  مرحله  به   91 سال  فروردین  در 
مذکور در حوزه هاي مالي و قیمت تمام شده، برنامه ریزي 
و کنترل تولید، مدیریت کیفیت، تعمیر و نگهداري، منابع 
فروش،  از  پس  خدمات  و  فروش  انبار،  تامین،  انساني، 
مدیریت مستندات، مدیریت پروژه و ... پیاده سازي و مورد 

بهره برداري قرار گرفته است.
تور تعالي با خوشامدگویي به میهمانان گرامي و ارائه 
برنامه زمان بندي آغاز و به منظور آشنایي شرکت کنندگان 
با شرکت پرتو، ویدئویي از فعالیت ها و فرایندهاي تولیدي 

شرکت برای آنها پخش شد. 
در ادامه مهندس امیني معاونت سیستم ها و کیفیت، 
و  پرداخته  پرتو  شرکت  و  مپنا  گروه  اجمالي  معرفي  به 

مفاهیم ERP و حوزه و دامنه بکارگیري آن ،  سیر تکامل 
و   SAP AG شرکت  معرفي  اطالعاتي،  سیستم هاي 
محصوالت آن، معرفي سیستم برنامه ریزي منابع سازمان، 
استقرار،  بر  مترتب  مستقیم  غیر  و  مستقیم  هزینه هاي 
در  استقرار  وضعیت  استقرار،  پروژه  برنامه  و  متدولوژي 
ایران و شرکت پرتو، برنامه هاي آتي و تجربیات شرکت در 
فازهاي مختلف پروژه، چالش ها، ریسک ها و نحوه تعامل 
از  پاره اي  کردند.  تشریح  را  موضوعات،  این  با  شرکت 

موضوعات مهم مطرح شده به شرح ذیل مي باشد.
انعطاف پذیري  با  مشارکت کنندگان  آشنایي  راستاي  در   
و   SAP نرم افزار مذکور، ساختار سازماني  توانایي هاي  و 
چگونگي پاسخگویي به طیف متنوعي از مشتریان اعم از 
 ... و  تولیدي، خدماتي  ملیتي،  شرکت هاي هلدینگ، چند 

مورد بحث قرار گرفت.

توسعه ماژول مدیریت 
پروژه به منظور تخمین 
قیمت محصوالت جدید،  
یکي از دستاوردهاي 
خاص شرکت پرتو 
 ERP در بکارگیري
می باشد.

مقدمه
سازمان منابع  برنامه ریزي  سیستم  راه اندازي  و  استقرار  در  پیشرو  شرکت هاي  از  یکي  عنوان  به  پرتو،   شرکت 

 SAP-ERP، در راستاي رسالت اجتماعي خود و به منظور انتقال تجربیات به سایر شرکت ها و همراهي در مسیر تعالي 
سازمان هاي ایراني، اقدام به برگزاري تور تعالي با موضوع "تجربه استقرار و بهبود مستمر در بکارگیري سیستم برنامه ریزي 
منابع سازمان SAP ERP" نمود. تور مذکور با حضور تعدادي از مدیران و کارشناسان شرکت هاي مجتمع فوالد خراسان، 
داده ورزي فرادیس البرز، موج فناوري هوشمند، رزین سازي آویسا )گروه فراسان(، تولیدي و بازرگاني استیري و موج فناوري 

هوشمند در روز چهارشنبه 25 مهرماه سال 97  در شرکت مهندسي و ساخت پره توربین مپنا برگزار شد.

تجربه استقرار و بهبود مستمر 
SAP ERP در بکارگیري سیستم برنامه ریزي منابع سازمان

لی
تعا

ی 
ها

ور
ت

شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا-پرتو
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 تعهد مدیرعامل به عنوان مالک سیستم، تشکیل کمیته 
به  پروژه  مدیر  و  ارشد سازمان  مدیران  با حضور  راهبري 
همراه طرح ریزي و اجراي مناسب برنامه مدیریت تغییرات، 
و  چالش ها  از  عبور  و  پروژه  با  سازمان  همراهي  موجب 

موانع خواهد شد.
 انتخاب دقیق مشاور پیاده سازي و لزوم تعهد، تخصص و 
مشتري مداري همزمان مشاوران، عامل حیاتي در موفقیت 
سیستم  آتي  توسعه پذیري  و  پروژه  اتمام  در  سازمان 
خواهد بود. انتخاب مدیر پروژه توانمند و تیم داخلي خبره 
بر  مناسب  نظارت  موجب  فني  و  فرایندي  حوزه هاي  در 
سیستم  مناسب  بکارگیري  و  موفقیت  نهایتا  و  مشاوران 

خواهد شد. 
از  که  سیستم  به  ورودي  اولیه  پایه  داده هاي  کیفیت   
سیستم هاي قبلي یا توسط کارشناسان تهیه و به سیستم 
مهم  چالش هاي  از  یکي  عنوان  به  مي گردد  مایگریت 
بکارگیري  با  بایست  مي  خصوص  این  در  و  می باشد 
کیفیت  از  مناسب  زمان  تخصیص  و  متعهد  کارشناسان 

مناسب داده ها اطمینان حاصل نمود. 
همچنین  و  سازماني  فرهنگ  تدریجي  انطباق  لزوم   
و  سرعت  افزایش  راستاي  در  جانبي  ابزارهاي  بکارگیري 
موضوعات  از  مختلف  حوزه هاي  در  اطالعات  ورود  دقت 
ارائه بود. در شرکت پرتو با بکارگیري و بهبود نرم افزارهایي 
بر بستر دستگاه هاي پورتابل بارکدخوان عملیات جمع آ وري 
داده هاي تولید قطعات،  توقفات خط تولید، اسمبل شدن و 
همچنین انبارگرداني صورت مي پذیرد. که نهایتا عالوه بر 

سرعت،  کنترل مناسب تر را باعث شده است.
 تاکید بر بهبود مستمر پس از استقرار اولیه سیستم و لزوم 
 ،SAP تکامل و بلوغ همزمان فرایندهاي سازماني در قالب
پرسنل  و  مدیران  و  اطالعاتي  سیستم هاي  تیم  اعضاي 
شرکت از موضوعات مهم مطرح شده در این تور تعالی بود.

کمبود  و  ایران  در  مذکور  دانش  بودن  نوپا  به  توجه  با   
متعهد،  داخلي  تیم  تشکیل  زمینه،  این  در  خبره  مشاوران 
توسعه دانش اعضاي تیم و اعتماد به آنها،  عامل مهمي 
در بهبود مستمر و نهادینه سازي نرم افزار مذکور در واحدها 
و سطوح مختلف سازمان خواهد بود. شرکت پرتو از سال 
استقرار  بر  اولیه سیستم، عالوه  راه اندازي  با  91 همزمان 

و    MRP خروج،  و  ورود  تمام شده،  قیمت  ماژول هاي 
توسعه هاي  و  بهبودها  داخلي،  کامال  صورت  به  آموزش 
متنوعي را در کلیه ماژول ها و زیرساخت ها صورت داده و 
عالوه بر آن،  ده ها گزارش در حوزه هاي مختلف را توسط 

تیم داخلي خود توسعه داده است.
حوزه  ماژول هاي  رئیس  حکمت،  مهندس  ادامه،  در 
 SAP مهندس شهبازي کارشناس زیرساخت  ،SAP تولید
 SAP مالي  حوزه  ماژول هاي  کارشناس  فتاح پور  خانم  و 
مذکور  حوزه هاي  مهم  دستاوردهاي  و  قابلیت ها  ارائه  به 

پرداختند.
برنامه ریزي  رویه هاي  تشریح  با  حکمت  مهندس 
تولید و کنترل تولید در SAP مهم ترین دستاوردهاي این 
حوزه را بهبود رویه مصرف مواد اولیه از پاي خط، بهبود 
و  بوم ها  داده هاي  کیفي  بهبود  نیمه ساخته،  مصرف  رویه 
اطالعات  جمع آوري  فرایند  بهبود  تولیدي،  روتینگ هاي 
استخراج  بارکدخوان،  دستگاه هاي  طریق  از  تولید  خط 
صحت  افزایش  نهایتا  و  برنامه ریزي  و  تولید  KPI هاي 
قیمت  محاسبات  همچنین  و  سفارش گذاري ها  دقت  و 

تمام شده بر شمردند. 
ایشان با توضیح قابلیت هاي ماژول مدیریت مستندات، 
افزایش تعداد مدارک از 14000 مدرک در ابتداي راه اندازي 
عنوان  به  را  مختلف  نوع    110 در  مدرک   76000 به 

دستاوردي مهم در تعمیق ماژول مذکور برشمردند. 
مدیریت  مذکور  ماژول  دستاوردهاي  مهم ترین  از 
چرخه عمر اسناد بر بستر گردش کار و بکارگیري قابلیت 
راستاي  در  اسناد  نوع  به  توجه  با   Classification

مدیریت دانش و جستجوي مناسب آنها، مي باشد.
توسعه ماژول مدیریت پروژه به منظور تخمین قیمت 
محصوالت جدید،  یکي از دستاوردهاي خاص شرکت پرتو 

در بکارگیري سیستم معرفي گردید. 
نرم افزاري  سیستم  توسعه  که  شد  اعالم  همچنین 
تجهیزات  کالیبراسیون  مدیریت  خصوص  در  بارکدخوان 
برنامه ریزي  دقت  به  منجر  فیکسچرها  و  تولیدي 

کالیبراسیون موارد مذکور گردیده است.
اصلي  قابلیت هاي  تشریح  با  پور  فتاح  خانم  ادامه  در 
به  را  ذیل  موارد  کنترلینگ  و  مالي  حوزه  ماژول هاي 

پروژه استقرار سیستم 
برنامه ریزي منابع 

سازمان SAP ERP در 
شرکت پرتو از ابتداي 

سال 89 آغاز و در 
فروردین سال 91 به 

مرحله اجرایي رسید.
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عنوان مهم ترین دستاوردهاي شرکت پرتو در این زمینه 
برشمردند:

در  حسابها  بستن  و  مالي  اسناد  وضعیت  تکلیف  تعیین   
بازه هاي یک ماهه

 مدیریت اقالم باز و شفاف سازی حساب ها در حوزه هاي 
مختلف با سرعت و دقت باال

 گزارشات گردش حساب و تراز حساب ها با پارامترهاي مختلف
 اتوماتیک نمودن رویه پرداخت چک

و  راستاي تسهیل  تمام شده در  بهاي   بکارگیري ماژول 
دقت در محاسبه قیمت تمام شده محصوالت و اتوماتیک 
سایر  با  یکپارچگي  و  مربوطه  محاسبات  رویه  نمودن 

ماژول ها
پیش  از  الگوهای  با  دوره ای  ثبت های  صدور  امکان   

تعیین شده به طور اتوماتیک

خصوص  در  شهبازي  مهندس  پایاني،  بخش  در 
زیرساخت مورد نیاز، فناوري ها و تکنولوژي هاي بکار رفته 

در نسخ مختلف SAP توضیحاتي را ارایه نمودند.
نرم افزار  مختلف  نسل هاي  خصوص  در  توضیحات 
 SAP Netweaver، SAP نظیر  مفاهیمي  و  مذکور 
ECC، EHP از موضوعات مطرح شده در این بخش بود.

معرفي منابع کاربردي مرتبط، پایان بخش ارائه مذکور 
بود که مهم ترین آن SAP Learning Hub بود.

پس از صرف نهار و اقامه نماز بازدید از خطوط تولید 
به فعالیت  شرکت پرتو به منظور آشنایي شرکت کنندگان 
 SAP و تولیدات شرکت و همچنین ارتباط آنها با سیستم
عمومي،  روابط  رئیس  مهراني  مهندس  پذیرفت.  صورت 
ماشین کاري  ریخته گري،  فرایندهاي  با  مرتبط  توضیحات 
همزمان  و  نموده  ارائه  شرکت کنندگان  به  را  پوشش  و 
مهندس حکمت به تعامالت موجود از طریق دستگاه هاي 
پورتابل بارکدخوان و جمع آوري و کنترل داده ها پرداختند.

نهایتا طبق نظرسنجي صورت گرفته از شرکت کنندگان،  
رضایت مندي کل در سطح عالي و خیلي خوب ارزیابي شد.

بکارگیري ماژول بهاي 
تمام شده در راستاي 
تسهیل و دقت در 
محاسبه قیمت تمام شده 
محصوالت و اتوماتیک 
نمودن رویه محاسبات 
مربوطه و یکپارچگي با 
سایر ماژول ها از جمله 
دستاوردهای شرکت پرتو 
در پروژه پیاده سازی 
سامانه برنامه ریزی منابع 
سازمان بوده است.
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شرکت فوالد مبارکه با 
یک دیدگاه فرایندی 

و بکارگیری ابزارهای 
توسعه ای اقدامات الزم را 

جهت افزایش اثربخشی 
کارکنان خود انجام داده 

است.

فوالد مبارکه؛ 7 مجتمع، 20 هزار پرسنل
شرکت فوالد مبارکه از شرکت های پیشرو ایرانی است که 
در زمینه تولید ورق های فوالدی فعالیت  می کند. این شرکت با 
و  اقتصادی  صنعتی،  توسعه  در  محوری  نقش  ایفای  ماموریت 
اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد، به عنوان 
سازمانی جهان تراز بیش از پنجاه درصد مصرف فوالد کشور را 
جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، صنایع فلزی 
سبک، صنایع فلزی سنگین و لوله های انتقال سیاالت، صنایع 
و  لوله  صنایع  و  الکتریکی  و  خانگی  لوازم  صنایع  بسته بندی، 
پروفایل تولید می کند. شرکت فوالد مبارکه دارای هفت مجتمع 
صنعتی در اقصی نقاط کشور بوده و بیش از بیست هزار نفر در 

بخش های مختلف این شرکت به کار اشتغال دارند.

معرفی مدل مفهومی رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان 
در شرکت فوالد مبارکه

در ابتدای جلسه، مهندس کاظمی، مدیر آموزش و توسعه 

منابع انسانی، به ارائه توضیحاتی در خصوص نگرش ها و نظریات 
مطرح در زمینه ارتباط نیازهای انسانی و تاثیر بر عملکرد انسان 
این  در  نظریات مطرح  و  مبنای توضیحات  بر  پرداختند که  ها 

حوزه، اشاره شد که نیازها به دو گروه تقسیم بندی می شود 
می خورند  پیوند  انسان  ذهن  با  که  نیازهایی  اول  گروه 
زمینه ساز  و  هستند  عمل   آزادی  و  خبرگی  موفقیت،  شامل  و 
عملکرد کارکنان خواهند بود و گروه دوم نیازهایی هستند که با 
قلب انسان پیوند خورده اند و شامل مقصود، قدردانی و صمیمیت 
بوده و زمینه ساز اشتیاق و انگیزش کارکنان خواهند بود. در ادامه 

ایشان به طور مفصل به ارائه هر یک از این مفاهیم پرداختند.

مبنای ایجاد رضایت شغلی در فوالد مبارکه
از تور تعالی، ضمن بیان تفاوت  بین یک  در بخش دوم 
کارمند راضی با کارمند مشتاق به نقش و تاثیر مدیریت تغییر و 
الزامات آن جهت تحقق بخشیدن به تحوالت مد نظر پرداخته 
ارائه  به  نوبت  مربوطه  نظریات  و  مفاهیم  بیان  از  شد. پس 

اشتیاق سازمانی
 بسترساز ارتقاء مدیریت عملکرد کارکنان

مقدمه
تورتعالی »اشتیاق سازمانی، بسترساز ارتقا مدیریت عملكرد کارکنان« در آذرماه 97 با همكاری 
مرکز تعالی سازمانی در محل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با حضور 30 بازدیدکننده از شرکت هاي 
مختلف شامل؛ گلتاش، تولیدی شیمیایی کلران، سایپا یدك، تعالی گستر، موسسه حسابرسی مفید 

راهبر، مجتمع فوالد خراسان و ... برگزار شد.
این برنامه با خوشامدگویي و سخنرانی مهندس ریاحی نسب، مدیر سیستم های شرکت فوالد 
و  انسانی در خصوص نگرشها  منابع  و توسعه  آموزش  از توضیحات مدیر  آغاز شد و پس  مبارکه 
دیدگاه های مطرح در حوزه انگیزش و مدیریت عملكرد، سایر مطالب در قالب ارائه هاي تخصصی 
و همچنین مطالعه موردي موضوع تور، ابعاد اجرایی و دستاوردهای حاصل از آن در شرکت، توسط 

ایشان و سایر کارشناسان معاونت منابع انسانی ارائه شد.
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رویکردها و تجربه شرکت فوالد مبارکه در زمینه ایجاد اشتیاق 
سازمانی و تاثیر بر عملکرد کارکنان رسید.

تا  است  این  فوالد  شرکت  نگاه  زاویه  خالصه  طور  به 
به  باال  از  ارزیابی کننده  از یک مدل صرفا  را  مدیریت عملکرد 
پایین توسط مدیر یا رئیس به سمت یک گفتمان سازنده پیش 
برد که پیامد آن افزایش احساس مالکیت و درگیری کارکنان در 

فرآیندها خواهد بود. 

مدیریت عملكرد عامل تعامل دوسویه
سه  از  مبارکه  فوالد  مدیریت  نگاه  در  عملکرد  مدیریت 
حلقه دانستن، خواستن و  توانستن تشکیل شده است. در حلقه 
اول )دانستن( کارمند باید بداند چه انتظاری از او می رود و چه 
باید انجام دهد. در حلقه دوم )خواستن( کارمند باید بخواهد که 
انجام دهد که در اینجا نقش رهبری در برانگیختن وی ضرورت 
خواهد داشت و در حلقه سوم )توانستن(،  موضوع مربی گری و 
توانمندسازی کارکنان اهمیت می یابد. در ادامه نیز کارشناسان 
مربوطه به تشریح مفهوم عملکرد و محتوای فرم های ارزیابی 

ایده آل پرداختند.

حلقه های مدیریت عملكرد
در  مبارکه  فوالد  شرکت  رویکرد  جلسه،  سوم  بخش  در 
اندازه گیری اشتیاق  زمینه چگونگی سنجش نگرش کارکنان و 
و انگیزش کارکنان ارائه شد. همانگونه که در ابتدا نیز در باره 
حلقه های مدیریت عملکرد توضیح داده شد، می توان مجموعه 
سازوکارهای سازمان را به صورت یکپارچه و در راستای تقویت 
دو ستون بهره وری یعنی توانا شدن و تمایل جهت دهی کرد، چرا 
که پایه های اصلی بهره وری سرمایه انسانی، اشتیاق )خواستن( و 

توانمندی )توانستن( است.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز بر همین چارچوب نظری، 
توان افزایی  و  شغلی  اشتیاق  بعد  دو  در  را  کارکنان  اثربخشی 
مدیریت  مشاوره  شرکت  معتبر  مدل  چارچوب  از  استفاده  با  و 

هی گروپ، اندازه گیری و تحلیل نموده است.

ابعاد اثربخشی کارکنان
شرکت مشاوره مدیریت هی گروپ )Hay Group( در 
اثربخشی  بهبود  و  زمینه سنجش  در  را  سال 2007 مدل خود 
کارکنان به دنیا معرفی نمود که نسبت به سایر مدل ها جامع تر 
جهت  مناسبی  توسعه ای  ابزارهای  و  فرآیندی  دیدگاه  و  بوده 

ارتقای اثربخشی کارکنان دارد.
که  هستند  کارکنانی  اثربخش،  کارکنان  مدل  این  در 
موثر  انجام  اشتیاق الزم جهت  و  انگیزه  هم  می کنند  احساس 
وظایف محوله را دارند و هم به میزان کافی امکان توانمند شدن 
برای آن ها فراهم شده است. در این الگو، کارکنان سازمان در 
چهار گروه بر اساس دو بعد اشتیاق )محور افقی( و توان افزایی 

)محور عمودی( طبقه بندی می شوند.
منطقه اثربخش، گروهی است که در آن کارکنان معتقدند 
توانمند  امکان  کافی  میزان  به  و  دارند  زیادی  شغلی  اشتیاق 
شدن برای آنها فراهم شده است. در منطقه جدا شده، کارکنان 
می کنند  احساس  ولی  توانمند شده اند  کافی  میزان  به  معتقدند 

انگیزه و اشتیاق الزم برای انجام کار را ندارند.
منطقه کوشای نا امید، کارکنانی هستند که از اشتیاق زیادی 
برخوردارند ولی معتقدند به میزان کافی امکان توانمند شدن برای 
آنها فراهم نشده است و در منطقه غیراثربخش کارکنانی هستند 
که معتقدند اشتیاق کافی نداشته و نیز احساس می کنند به میزان 

کافی امکان توانمند شدن برای آن ها فراهم نشده است.

دسته بندی عملكرد پرسنل
در بخش پایانی با توجه به استفاده مجتمع فوالد مبارکه از 
این مدل، نتایج به دست آمده از گروه بندی کارکنان و اقداماتی 
منطقه  به  انتقال  برای  کارکنان  گروه  افزایش  راستای  در  که 
این  بکارگیری  چالش های  همراه  به  بود  شده  انجام  اثربخش 

مدل و اقدامات مرتبط با آن ارائه شد.

اثربخشی حاصل 
سازوکارهای سازمان 
جهت ایجاد اشتیاق 
)خواستن( زیاد به همراه 
میزان کافی توانمندی 
است.
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ساالنه بیش از 400 
میلیارد دالر هزینه 

بر اقتصاد امریکا به 
علت عملکرد نامطلوب 

کارکنان تحمیل مي 
شود که این عملکرد 

نامطلوب منجر به کاهش 
بهره وري، کیفیت، سهم 

بازار و اتالف منابع، 
دوباره کاري و نارضایتي 

مشتریان مي گردد

ملی،  قرآن و پخش سرود  تعالي شامل تالوت  تور  برنامه 
ساالری،  آقای  جناب  برنامه  و  طرح  محترم  معاون  سخنرانی 
"گذاری بر تغییر رویکرد  ارائه سرکار خانم مالئی تحت عنوان 
آموزش در سازمان ها"، ارائه جناب آقای معصومی تحت عنوان 
"نقش آموزش در مدیریت عملکرد" و ارائه تجارب و رویکردهاي 
آموزشي موفق سایپایدک، پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان، 
بازدید ازکارگاه و نمایشگاه دستاوردهای مدیریت آموزش اجرا شد.
شرکت سایپایدک به عنوان سازمان خدمات پس از فروش 
سایپا از سال 1371 مسئولیت و تعهد ارائه خدمات به مشتریان 
اعتالی  راستای  برعهده گرفته و در  را  خودروهای گروه سایپا 
برند سایپا توان و تالش خود را بر ارتقاء و توسعه شبکه خدمات 
پس از فروش متمرکز کرده است. با توجه به اینکه بالغ بر 600 
نمایندگی در شبکه خدمات پس از فروش فعالیت خدمت رسانی 
به مشتریان را انجام می دهند و به جهت ارتقا سطح دانش فنی 
و مدیریتی در شبکه خدمات پس از فروش، مرکز آموزش سایپا 
یدک با تعریف رسالت "ایجاد زنجیره و شبکه دانش" در سال 

1383 افتتاح شده است. این مرکز با ظرفیت ساالنه 400 هزار 
آموزش در دو بخش  نفر ساعت  بر 300 هزار  بالغ  نفر ساعت 
فنی و ستادی را به شبکه خدمات پس از فروش ارائه می کند. 
عالوه بر خدمات مشاوره ای و آموزشی به شبکه خدمات پس از 
فروش، ظرفیت قابل توجهی نیز برای برگزاری دوره های مورد 
درخواست سایر شرکت های گروه و دانشگاه علمی و کاربردی- 
مرکز سایپا اختصاص داده و همکاری گسترده ای برای توسعه 

شبکه دانش در سطح شرکت های گروه دارد.

نگاهی برتغییر رویكرد آموزش
با توجه به تغییرات سریع در فناوری های نوین و همچنین 
تغییر  به  نیاز  ها  در سازمان  انسانی  و  مالی  منابع  محدود شدن 
روش های آموزشی از ضروریات بوده و سازمان ها چاره ای جز 
همراه شدن با این تغییرات را ندارند. کنفرانس ها, همایش ها و 
سمینارهای زیادی در بحث اهمیت و نقش آموزش در پیشرفت و 
تعالی سازمان ها هر ساله برگزار می شود و از دیدگاه های مختلف 

آموزش تعیین کننده مسیرآینده سازمان

مقدمه
تور تعالی با عنوان "آموزش اثربخش در زنجیره خدمات پس از فروش" با هماهنگی معاونت 
طرح و برنامه )اداره تعالی و ممیزی(" دی ماه 97 با حضور 65 نفر از شرکت های مختلف از جمله 
شرکت داده ورزی فرادیس البرز، شرکت پمپیران، گروه تولیدی و بازرگانی استیری، سازمان مدیریت  
صنعتی، شرکت دالینكو-فراسان، شرکت فراپیشتاز هونام، نمایندگی سایپا )هاجری(، شرکت مسیر 
تعالی ایرانیان، شرکت رویال ساختمان آریا، قالب های صنعتی ایران خودرو، مگا موتور، سایپا دیزل، 
از انجمن مهندسي صنایع  رنا، سازه گستر، پارس خودرو، زامیاد کارگزاري بیمه سایپا و همچنین 
ایران و سازمان مدیریت صنعتي و شرکت کنندگان مستقل با هدف ارائه رویكردی جدید در آموزش 
سازمان ها، ارائه تجربه موفق از تلفیق مدیریت عملكرد و آموزش در بخش دوره های فنی و برگزاری 

نمایشگاهی از دستاوردهای مرکز آموزش برگزار شد.
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این تعامل بین آموزش و تعالی سازمانی را بررسی می کنند. در 
مدل های مختلف تعالی همواره بخش قابل توجهی از امتیازات 
است.  مربوط  آموزش  بخش  به  غیرمستقیم  و  طورمستقیم  به 
 Shift( آنچه که مسلم است در حوزه آموزش یک تغییر نگرش
Paradigm( اتفاق افتاده است که این نگرش جدید تغییرات و 
نیازمندی های خاصی به دنبال دارد. متخصصان آموزش این مهم 

را گذار از "آموزش" به "یادگیری" نام نهاده اند.
در این گفتار سعی بر آن است که وضعیت و رویکرد آموزش 
سنتی بررسی و رویکرد جدید به آموزش نیز به طور مختصر مورد 

بررسی قرار گیرد. 

رویکرد سنتی آموزش

آموزش برای ارتقاء سطح دانش و اطالعات
از ویژگی های رویکرد سنتی آموزش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 انتقال دانش
 استاد محوری

 محتوی محوری
 دگر رهبری

 جدایی فضای آمورش از فضای کاری
های  روش  با  اغلب  و  سنتی  به صورت  کالس  برگزاری   

سخنرانی و...
 خروجی: ارتقا دانش و اطالعات, انباشت دانش و ...

 شاخص های کمی
در این رویکرد استانداردهای آموزشی تحت عنوان استاندارد 
مشاغل تهیه می شوند. این استانداردها ناظر به وضعیت جاری 
سازمان هستند، کمتر به آینده مشاغل توجه می کنند، فرد شاغل 
رویکرد  این  در  کنند.  می  آماده  شغلی  وظایف  انجام  برای  را 
مهارت ها و شایستگی های فرد محدود به مهارت های مورد نیاز 
شغل می شود، آموزش ها از کانال های رسمی تعریف شده در 
سازمان مانند کالس و غیره ارائه می گردند و در نهایت فرد شاغل 
با انبوهی از اطالعات مواجه است که به صورت محدودی فرصت 

بکارگیری آن اطالعات و دانش را پیدا می کند.
یک  عنوان  به  آموزش  رویکرد،  دراین  است  مهم  آنچه 
مقابل  در  گیرد.  می  قرار  توجه  مورد  سازمان  در   Activity
رویکرد جدید یا رویکرد یادگیری به عنوان یک Impact که 
نتیجه آن در عملکرد کارکنان دیده مي شود، تعریف مي گردد.

رویكرد جدید در آموزش
از ویژگی های رویکرد جدید موارد ذیل قابل توجه است:

 آموزش برای یادگیری
 فرصت یادگیری

 عرصه بروز یادگیری
 رویکرد تعاملی

 کار محوری
 خود رهبری

 حین کار و در محل کار
 هدایت ظرفیت رشد یافته

 خروجی تغییر در عملکرد و...
عنوان  تحت  آموزشی،  استانداردهای  رویکرد  این  در 
بر  یادگیری و توسعه ای تعریف می شوند. عالوه  استانداردهای 
وضعیت جاری در سازمان فرد شاغل را برای کسب مهارت ها و 

شایستگی های ضروری آینده نیز آماده می کنند. این استانداردها 
بیشتر از اینکه دانش محور باشند، مهارت محور هستند. مدیران و 
کارشناسان آموزش با عنوان مدیران و کارشناسان یادگیری و توسعه 
کارکنان شناخته می شوند، ساختار واحد آموزش تغییر خواهد کرد و 
از قالب ساختارهای رسمی منعطف تر خواهند شد. عالوه بر آموزش 
های رسمی، آنچه که مورد توجه زیادی قرار می گیرد یادگیری 
های غیر رسمی در سازمان است. این رویکرد پیوند بسیار نزدیکی 
با مدیریت دانش دارد. در این رویکرد نگاه به آموزش فعالیت نیست 

بلکه نتایج و اثرات )Impact( آموزش مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به این تغییرات آموزش سازمان ها سه سناریو پیش 

رو دارند:
سناریوی اول: آموزش به عنوان فعالیت سازمانی

سنادیوی دوم: آموزش به عنوان ضرورت سازمانی
سناریوی سوم: آموزش به عنوان سبک زندگی

انتخاب هر کدام از این سناریوها استاندارد، متد، روش و 
تکنیک های خاص خود را می طلبد.

نقش آموزش در مدیریت عملكرد
بر اساس نتایج سي وپنجمین کنفرانس جهاني مدیریت منابع 
و  ها  شرکت  پرسنل  از  درصد  فقط 17  )لیسبون 2004(  انساني 
سازمان هاي کشور انگلستان با تمام توان و ظرفیت خود کار مي کنند. 
همچنین براساس نتایج بررسي موسسه نگرش سنجي گالوپ، ساالنه 
بیش از 400 میلیارد دالر هزینه بر اقتصاد امریکا به علت عملکرد 
نامطلوب کارکنان تحمیل مي شود که این عملکرد نامطلوب منجر 
دوباره  منابع،  اتالف  و  بازار  سهم  کیفیت،  وري،  بهره  کاهش  به 
کاري و نارضایتي مشتریان مي گردد. براساس تحقیقات موسسه 
HayGroup، سازمان ها از تمرکز بر ارزیابی عملکرد به سمت 

توجه به استراتژی و فرهنگ، تغییر رویکرد داده اند.

در بررسی های این موسسه، نقش آموزش در عملکرد سازمانی 
به یک کوه یخ تشبیه شده که قسمت قابل مشاهده آن "دانش و 

مهارت" و قسمت های پنهان آن "فرهنگ و نگرش" می باشد.

در این خصوص و به 
منظور هدفمند سازي 
نظام آموزش سازماني 
نیاز است سیستمی 
که بتواند رابطه بین 
آموزش و عملکرد 
کارکنان را به خوبی 
بیان کند، جاری سازی 
گردد. 
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در این خصوص و به منظور هدفمند سازي نظام آموزش 
و  آموزش  بین  رابطه  بتواند  که  سیستمی  است  نیاز  سازماني 
گردد.  سازی  جاری  کند،  بیان  خوبی  به  را  کارکنان  عملکرد 
چهار  کارکنان،  عملکرد  ریزي  برنامه  و  هدفگذاري  مدل  در 
اندازه گیري و  استراتژي ها، معیارهاي  اهداف و  تعیین  مرحلة 

استانداردها، عواقب و پیامدها، بازخورد انجام مي پذیرد.

و  اهداف  با  همسو  مشارکتی  رویکرد  با  مدل  این  در 
که  باشد  شکلی  به  هدفگذاری  منطق  باید  ذینفعان  انتظارات 
همراستا با اهداف سازمان، مشخص و دقیق، قابل اندازه گیری، 
چالشی، ایجادکننده انگیزه و برای سازمان ارزش افزوده ایجاد 
مناسبی  برنامه ریزی  اهداف  این  نتیجه  حصول  برای  و  نماید 

انجام پذیرد.
در مرحله بعدي به منظور نظارت مستمر، مربی گری باید 

هریک از اجزاء زیر در نظر گرفته شوند:
الف– استفاده از روش پرسش و پاسخ

ب- انتقال دانش و مهارت
ج – نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد و ارائه بازخورد در 

حین فرآیند
د- تقویت روحیه کار تیمی و روحیه انتقادپذیری
ر- الگو بودن مربی در توانمندی و رفتار و عمل

ه - کنترل رعایت استانداردها و ضوابط
انجام  باید به شکلی  بازخورد  ارائه  سپس در مرحله سوم، 
با  مرتبط  کامال  و  مشخص  سریع،  سازنده،  مفید،  که  پذیرد 
موضوع و نزدیک به زمان وقوع بوده و مي بایست به صورت 
عملکرد صورت  و  رفتار  اصالح  منظور  به  مشاوره  و  راهنمایی 

پذیرد.
اصالحی  اقدامات  تعریف  منظور  به  و  چهارم  مرحله  در 
بایستي رفتار و عملکرد در مقایسه با اهداف و برنامه ها سنجیده 
عدم  تحلیل  به  نسبت  و  گردد  استخراج  انطباق  میزان  و  شده 
اصالحي  اقدام  احتمالي  هاي  کاستي  یابی  ریشه  و  ها  انطباق 

اولویت بندي شده تعریف، اجرا و پیگیري گردد.

از منظری دیگر می توان گفت مدیریت عملکرد در واقع 

دانستن نسبت به موضوع مورد نظر می باشد که با ارائه آموزش 
و  می گردد  محقق  امر  این  آموزشی  های  دوره  برگزاری  و 
مربی گری در واقع ایجاد توانمندسازی برای توانستن در انجام 
ایجاد  و  دائم و هدایت  نظارت  و  تمرین  با  و  موضوع می باشد 
فضا برای کار عملی و لمس موضوع از نزدیک می توان مهارت 
را ایجاد نمود. لیکن حلقه اصلی که منجر به ایجاد عملکردی 
مناسب می باشد موضوع رهبری دراین فرآیند می باشد که در 
موضوع  به  توان  می  که  است  کار  انجام  برای  خواستن  واقع 
فرهنگ و نگرش در این بعد اشاره نمود. در ارائه آموزش های 
اثر بخش سازمان های پیشرو به دنبال ایجاد فرهنگ و نگرشی 
بین  در  را  کنترلي  خود  نظام  که  خود هستند  کارکنان  بین  در 
کارکنان تقویت نموده و به سازمان در دست یابي به اهداف از 

پیش تعریف شده یاري نمایند.

ابزارهاي استفاده شده در جاري سازي رویكرد جدید
هاي  عارضه  حل  اساس  بر  دقیق  نیازسنجي  نخست 
که  پذیرد  مي  انجام   3W تکنیک  با  کاربردي  هاي  آموزش 
تهیه  اقدامات  ترین  مهم  از  یکي  آموزشي  نیازهاي  تحلیل 
محتوي و استاندارد دوره آموزشي مي باشد. قبل از تصمیم گیري 
در مورد روش هاي آموزشي و تهیه برنامه آموزشي به این موارد 

توجه می شود:
)work( نوع کار  

)worker( شخص کارآموز 
)work place( محل کار و جایگاه کاري  

در راستاي مدل ها و استانداردهاي نوین آموزش، شرکت 
سایپا یدک اقدام به طرح ریزي نظام ها و فرآیندهاي آموزش 
خود نموده است. نیازسنجي، طراحي، اجرا و ارزیابي اثربخشي 
سازي  جاري  ها  نمایندگي  شبکه  در  مبنا  این  بر  ها  آموزش 
شده است. همچنین به منظور اجراي کامل و اثربخش فرآیند 
سیستم هاي کاربردي براساس نیاز شبکه نمایندگي ها طراحي و 

پیاده سازي شده و مورد استفاده قرار مي گیرد.

براساس این الگو دوره ها در چهار بخش اصلي دسته بندي 
مي شوند که شامل دوره استاندارد، آزمون مهارتي، دوره هاي 
عیب یابي و دوره هاي آموزش تکمیلي مي باشد. نیروهاي فني 
و ستادي شبکه نمایندگي ها براساس استاندارد مشاغل و سایر 
الگوي فوق در سیستم خدمات پس  نیازمندي هاي مندرج در 
از فروش، داراي کد شغلي منحصر به فرد بوده و کاستي هاي 
قابل  در سیستم  ثبت شده  پیش فرض هاي  براساس  آموزش 

رویت مي باشد.
مکانیزه  صورت  به  و  آموزشي  نیازهاي  بندي  دسته 

 به جهت ارتقا سطح دانش 
فنی و مدیریتی در شبکه 

خدمات پس از فروش، 
مرکز آموزش سایپا یدک 

با تعریف رسالت "ایجاد 
زنجیره و شبکه دانش" در 

سال 1383 افتتاح شده 
است.
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جهت  و  شده  استخراج  فروش  از  پس  خدمات  سیستم  از 
برنامه ریزي آموزشي مورد استفاده قرار مي گیرد.

یکی دیگر از تجربیات موفق سایپا یدک به عنوان نمونه، 
توضیحات  مطابق  که  باشد  مي  خودرو  یابي  عیب  فني  دوره 
بر  مبني  دوره  اصلي  اهداف  ابتدا  رویکرد،  تغییر  در  شده  ارائه 
ارتقاء کیفیت تعمیرات و سرویس هاي ادواري و تقویت رویکرد 
آموزش مهارت محور )عیب یابي( تعیین شده و سپس براساس 
کارآموزان  و  انتخاب  هدف،  هاي  نمایندگي  ذیل  معیار های 

نیازسنجي مي شوند.
 متوسط امتیازهای کسب شده هر نمایندگی در ارزیابی 

و کیفیت
 امتیاز کسب شده در ارزیابی های صورت گرفته توسط 
خصوص  در  شبکه  و  کیفیت  مهندسی،  و  فنی  های  مدیریت 
ابزار های اندازه گیری، دستگاه عیب یاب، تجهیزات، مستندات 

تعمیراتی و ابزار مخصوص 

از  تلفیقی  این شاخص  تلفیقي رضایت مشتریان  امتیاز   
امتیازهای کسب شده در متوسط شاخص رضایتمندي مشتریان، 
صورت  به  که  می باشد  نمایندگی  کارایی  و  عملکرد  ارزیابي 
فصلی توسط شرکت ISQI برای شبکه و به تفکیک نمایندگی 

ارسال می گردد.
 میانگین نمره دوره های طی شده در آموزش هاي قبلي

میانگین نمره دوره های آموزشی که در طول مدت ورود 
از  کمتر  )شاخص  است.  نموده  کسب  یدک  سایپا  آموزش  به 

متوسط شبکه(
 نرخ برگشت از تعمیرات به دلیل عدم رفع عیب خودرو

با توجه به تعداد پذیرش و تعداد برگشت از تعمیرات نرخ 
آن در شبکه مشخص می گردد.

 نسبت متوسط تعویض قطعات در نمایندگي مد نظر به 
متوسط تعویض قطعات در کل شبکه

 فراوانی ایرادهای فنی تکراری به تفکیک نمایندگی در 
تعویض قطعات و تعمیر در جایگاه های برق، مکانیک، جلوبندی 

و سوخت رسانی نسبت به شبکه نمایندگی ها. 
فضاي  ایجاد  سایپایدک  شرکت  تجربیات  دیگر  از 
مدارس  آموزشي  فضاي  در  خودرو  فني  هاي  دوره  آموزشي 
ترتیب  این  به  تا  باشد.  مي  کشور  سطح  آموزشگاه هاي  و 
عالوه بر به اشتراک گذاري دانش فني براي عموم عالقندان 
دانش  نیروي  تربیت  به  اجتماعي  مسئولیت هاي  راستاي  در 
محور و ماهر نیز اقدام نموده است. این مهم از طریق امضاي 
ایجاد دیپلم دبیرستان  آموزش و پرورش جهت  با  نامه  تفاهم 
اي  وحرفه  فني  مراکز  با  همکاري  مشترک  طرح  همچنین  و 

محقق گردیده است.

در راستاي اجرا دوره هاي استاندارد نیازسنجي شده اداره 
خود  های  محدودیت  شناسایی  براساس  اجرا  و  ریزی  برنامه 
طراحی  و  سنجی  نیاز  دریافت  و  بودجه(  و  فضا  مربی،  )زمان، 
دوره های آموزشی اقدام به تعریف برنامه کالن به صورت پنج 
با توجه به برنامه کالن اقدام به  ساالنه و ساالنه می نماید و 
تدوین برنامه اجرایی خود نموده و در پورتال آموزش و همچنین 
از طریق پیامک و ارتباطات داخلی به رابط آموزشی و مسئول 
مجاز  های  نمایندگی  مدیریت  و  ای  منطقه  دفاتر  در  مرتبط 

مرتبط اطالع رسانی می گردد.
با  اجرای  منظور  به  الزم  های  پشتیبانی  دوره  حین  در 
آماده سازی  به  نسبت  دوره  پایان  و  پذیرد  کیفیت صورت می 
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فضا و تکثیر سواالت و... اقدام می شود. دوره های آموزشی به 
سه روش )حضوری، نیمه حضور و الکترونیکی اجرا می شود(

در اجراي آموزش ها از تکنولوژي هاي نوین جهت ارائه 
آموزش هاي اثربخش تر استفاده مي شود. که به عنوان نمونه 
مي توان از استفاده از انیمیشن و موشن گرافیک به منظور انتقال 
 360(  VR تکنولوژی  از  استفاده  خودرو،  مالکین  به  مفاهیم 
درجه( به منظور ارتقاء سطح کیفی انتقال دانش، تغییر محتوی 
سازی دوره های مجازی با استفاده از شبیه سازها، استفاده از 
تکنولوژی واقعیت افزوده برای درک بهتر دانش پنهان در انتقال 
دانش به کار آموزان و سایر روش هاي آموزشي مثل "آموزش 
و  زدایي  تمرکز  طرح  مربي،  کارشناس  طرح  اجراي  مجازي"، 
OJT در  توسعه آموزش در سطح کشور، دوره هاي آموزشي 
محل نمایندگي ها، طراحي پوسترهاي آموزشي تک صفحه اي 

اشاره نمود.

در نهایت دستاوردهاي حاصل در این مسیر و بهبودهاي 
حاصل در فرآیند آموزشي شرکت سایپا یدک ما را در حصول 
سنجي،  )مهارت  اثربخشي  هاي  شاخص  در  تر  مطلوب  نتایج 
کیفیت تعمیرات و رضایت مشتریان( یاري نموده است و برخي 
از این موفقیت ها از جمله طراحي و ساخت کلیپ هاي آموزش 

و موشن گرافیک عمومي برای مالکان خودرو، ساخت فیلم هاي 
اخذ  تیبا،  پراید و  یابي  VR، دوره عیب  با تکنولوژي  آموزشي 
رتبه برتر اولین جشنواره ملي تولید محتوي الکترونیکي، طراحي 
بر  منطبق  برلیانس  و  سراتو  خودرو  افزوده  واقعیت  اپلیکیشن 
آخرین تکنولوژي مورد استفاده صنعت خودروسازي در جهان را 
مي توان به عنوان دستاوردهاي اصلي در این خصوص نام برد.

در حوزه آموزش
 یک تغییر نگرش 

اتفاق افتاده است که این 
نگرش جدید تغییرات و 

نیازمندی های خاصی به 
دنبال دارد. متخصصان 

آموزش این مهم را گذار از 
"آموزش" به "یادگیری" 

نام نهاده اند.
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در  بنیادین  مفاهیم  عنوان  به  که  ارزش هایی  میان  در 
مستقیم  به طور  ارزش   5 تا   4 داریم  سازمانی  تعالی  مدل 
مبتنی بر مبانی فرهنگی اعم از اخالق مداری، مسئولیت های 
اجتماعی، مشارکت و ... است و بقیه نیز ریشه فرهنگی دارند. 
سیدعلیرضا شجاعی با طرح این سوال که فرهنگ در 
الگوی تعالی سازمانی در چه مواردی پررنگ تر است، اظهار 
داشت: واژه فرهنگ در مدل تعالی سازمانی بیشتر در حوزه 
توانمندسازها بکار رفته و در هفت بند به صورت مستقیم به 
فرهنگ اشاره شده است. در این مدل ذیل معیار “رهبری” 
مبحث  این  در  داریم؛  رهبری  فرهنگ  عنوان  تحت  بخشی 
عنوان شده که رهبران در سازمان های متعالی می توانند افراد 
فرهنگ  و  ترغیب کرده  درون سازمانی  به همکاری های  را 

رهبری مشترک را ایجاد کنند. 
در  همچنین  افزود:  سازمانی  تعالی  مرکز  سرپرست 
بخش دیگری اشاره شده که رهبران در سازمان های متعالی 
پاسخگویی،  اخالق مداری،  مشترک،  ارزش های  می توانند 

شفافیت و فرهنگ اعتماد را در سرتاسر زنجیره ارزش ایجاد 
کنند  همچنین اشاره شده که رهبران می توانند فرهنگ تعالی 
را با همراهی کارکنان تقویت کنند. در ذیل این بخش واژه 
به  بخش  این  در  ضمنا  است.  رفته  بکار  همکاری  فرهنگ 
ترویج فرهنگ نوآوری اشاره شده است که باید دید چگونه 
می توان این فرهنگ ها را در سازمان ها ایجاد کرد، توسعه داد 

و ارزیابی نمود.
تعالی  مدل  در  “استراتژی”  معیار  به  اشاره  با  شجاعی 
سازمانی، گفت: در این بخش واژه فرهنگ فقط در یک جا 
بکار رفته است. در ذیل این معیار اشاره شده که سازمان های 
و  تحوالت  شامل  سازمان  کالن  محیط  می توانند  متعالی 
تحلیل،  را  فناوری  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  روندهای 
بینی کنند. سازمان های متعالی کارکنان خود  درک و پیش 
را ارج می نهند و فرهنگی را ایجاد می کنند که براساس آن 
دستیابی به منافع طرفین از طریق همسویی اهداف فردی و 

سازمانی میسر شود. 

اگر صنعت را مترادف 
با نوآوری ببینیم و 
فرهنگ را بر مبنای سه 
محور ارزش ها، باورها و 
هنجارها ببینیم، فرهنگ 
صنعتی یعنی ارزش ها، 
باورها و هنجارهایی 
که در عرصه نوآوری و 
خالقیت داریم.

مقدمه
سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی از تشكیل شورای فرهنگ صنعتی و 
فناوری با ترکیبی از تشكل ها، بخش خصوصی و بخش دولتی با محوریت سازمان مدیریت صنعتی 
خبر داد. سیدعلیرضا شجاعی در نشست هم اندیشی فرهنگ صنعتی و تعالی سازمانی با تاکید بر 
اینكه سازمان های متعالی می توانند پایه های اصلی رشد و توسعه در فرهنگ کشور باشند، گفت: مدل 
تعالی سازمانی مدلی مبتنی بر فرهنگ است و سازمان هایی که در مسیر بی پایان تعالی قرار دارند 

می توانند بر فرهنگ صنعتی و فناوری کشور تاثیرگذار بوده و ترویج دهنده این نوع فرهنگ باشند.

ردپای فرهنگ در تعالی سازمانی
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مركز تعالی سازمانی
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بخش  به  اشاره  با  صنعتی  مدیریت  سازمان  مدرس 
“کارکنان“  معیار  عنوان  تحت  سازمانی  تعالی  الگوی  دیگر 
اظهار کرد: در این بخش اشاره شده که سازمان های متعالی، 
بر  کارکنان  یابند  اطمینان  که  می دهند  ترویج  را  فرهنگی 
اساس آن دارای مدل ذهنی باز بوده و از کارتیمی و خالقیت 
برای پاسخگویی سریع به چالش ها استفاده می کنند. عالوه 
بر این، به ترویج فرهنگ تعامل و گفتگو در سراسر زنجیره 
ارزش و همچنین فرهنگ پشتیبانی، قدردانی و توجه متقابل 

نیز اشاره شده است.
تعالی  الگوی  معیارهای  سایر  در  کرد:  اضافه  شجاعی 
سازمانی و در بخش نتایج آن بطور مستقیم واژه فرهنگ را 
نمی بینیم. شاید به این دلیل که ما باید نتایج فرهنگ سازی 
و بکارگیری فرهنگ را باید در کارکنان، مشتریان، سازمان و 

جامعه مشاهده کنیم.

شورای فرهنگ صنعتی و فناوری تشكیل می شود 
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ صنعتی در شرایط کنونی 
کشور و اثرات آن بر افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت، بهبود 
تاکید  پیشینه آن در کشور،  بیان  و  بهینه سازی مصرف  کار، 
کرد: قصد مرکز تعالی سازمانی در سازمان مدیریت صنعتی 
این است که یک شورای فرهنگ صنعتی و فناوری با ترکیبی 
از تشکل ها، بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد کند. البته 

این شورا باید از حالت دولتی خارج شود تا پایدارتر بماند.
سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی 
همچنین با اشاره به تفاهم نامه ای که میان سازمان مدیریت 
صنعتی و موسسه فرهنگی اکو امضا شده، گفت: ما به موسسه 
فرهنگی اکو پیشنهاد کردیم بحث فرهنگ صنعتی در قالب 
این تفاهم نامه دنبال شود و قرار شده موسسه فرهنگی اکو از 
توان کشورهای عضو استفاده کند و امید داریم بر این اساس 

بتوانیم یک همایش بین المللی طراحی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه پیشنهادی 
درخصوص جوایز تعالی سازمانی پرداخت و گفت: دررابطه با 
اعطای جوایز تعالی سازمانی می توانیم دو فراخوان بدهیم. بر 
این اساس افرادی که می خواهند در پروژه های بهبود کمک 
باشند؛  داشته  ارزیابان  از  جدا  لیستی  دهند،  مشاوره  و  کنند 
افراد طی سالیان کسب  این  از تجربه ای که  به این صورت 
مورد  در  سازمان  مالحظه  ضمنا  و  می شود  استفاده  کرده اند 
اینکه ارزیابان و کسانی که کار رتبه بندی را انجام می دهند، 

نباید در بحث پروژه های بهبود مشاوره دهند، برطرف می شود.

ضرورت یك مدل بومی  برای تعالی سازمانی 
علمی استاندارد  انجمن  رئیس  نایب  امامی،  سعید  دکتر 
ایران  در این نشست با اشاره به مدل EFQM گفت: اعطای 
اکثر جوایز بر اساس این مدل است. ما از این مدل استفاده 
می کنیم و متوجه هستیم که یک دسته مفاهیم بنیادین سبب 
باید دید فرهنگ کسانی که  اند.  شکل گیری این مدل شده 
این مدل را ساخته اند چه بوده است. سازندگان این مدل افکار 
خود را تبدیل به یک مدل ارزیابی و اندازه گیری کرده اند تا در 

جهت تعالی مورد استفاده قرار گیرد. 
وی ادامه داد: ما باید به جای اینکه صددرصد بر مدل 
EFQM تکیه کنیم به این نکته توجه کنیم که شاید این 
مدل برای فرهنگ ما مناسب نباشد. ما باید به دنبال ایجاد 
یک مدل بومی  برای تعالی سازمانی در کشور باشیم و این 
موضوع می تواند یکی از وظایف شورای فرهنگ صنعتی باشد 

که قرار است تشکیل شود.
امامی  با بیان اینکه اکنون در کشور نزدیک به 28 جایزه 
اکثر  اظهار داشت:  اعطا می شود،   EFQM بر اساس مدل 

این جوایز یک ویژگی مشترک دارند.
فرآیند  جوایز  این  اعطای  برای  جوایز،  داد:  ادامه  وی 
باید اینگونه باشد که در ابتدا داوطلبان ثبت نام کنند، بعد بر 
مبنای مدل در واحدهای درخواست کننده سیستم استقرار یابد 
و آموزش های الزم داده شود، سپس ارزیابان بازخورد خود را 
تعریف  بهبود  پروژه های  بازخوردها  براساس  بعد  دهند،  ارائه 
شده و آنگاه عملیاتی شوند و در نتیجه عملیاتی شدن آنها، 
سازمان ها رشد کنند. در مورد اعطای اکثر جوایز این فرایند تا 
مرحله ارزیابی به طور یکسان طی می شود اما پس از مرحله 
ارزیابی مراحل تعریف پروژه های بهبود و عملیاتی کردن آنها 
به سازمان ها واگذار می شود و از آنجا که نظارتی روی این کار 
نیست، عماًل فرایند تعالی سازمانی ناتمام می ماند؛ آنگاه فکر 

می کنیم که این کار هیچ تاثیری نداشته است.
مساله  کرد:  عنوان  خود  سخنان  بعدی  بخش  در  وی 
با تعالی سازمانی مطرح است، فضای  ارتباط  دیگری که در 
اعتباربخشی است. کسانی که برای ارزیابی انتخاب می شوند 
پیش  سال  یک  حدود  گیرند.  قرار  تایید  مورد  جایی  از  باید 
قانون توسعه و تقویت استاندارد در مجلس تصویب شد که 
بر مبنای یکی از بندهای آن تنها مرجع اعتباربخشی کشور 

وقتی مدیریت دائمًا عوض 
می شود به تدریج شبکه ای 
در بنگاه ها ایجاد می شود. 

این شبکه ها به محض اینکه 
می بینند مدیر منافع آنها 
را حذف می کند علیه او 

اقداماتی انجام می دهند.

رهبران در سازمان های 
متعالی می توانند 

ارزش های مشترک، 
اخالق مداری، پاسخگویی، 

شفافیت و فرهنگ اعتماد را 
در سرتاسر زنجیره ارزش 

ایجاد کنند تا فرهنگ تعالی 
را با همراهی کارکنان 

تقویت شود

یک مساله مهم در سازمان ها 
روابط غیررسمی است که 

کسی به آن توجه نمی کند. 
به نظر می رسد این روابط 

در چشم مدیران محو است. 
در ادبیات سازمانی تنها در 
خصوص روابط رسمی بحث 

می کنند اما اخالق سازمانی 
ایجاب می کند روابط 

غیررسمی را هم به سازمان 
بیاوریم؛ نه اینکه حذفش 

کنیم.
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اما  است؛  استاندارد  ملی  سازمان  تایید صالحیت  ملی  مرکز 
یک مرجع اعتبار بخشی باید آنقدر قدرت داشته باشد که در 

هر حوزه ای بتواند اعتباربخشی کند.

تدوین یك مدل مطلوب فرهنگ صنعتی برای ایران 
دکتر آرمین خوشوقتی دیگر سخنران این نشست، اظهار 
کرد: اگر صنعت را مترادف با نوآوری ببینیم و فرهنگ را بر 
مبنای سه محور ارزش ها، باورها و هنجارها ببینیم، فرهنگ 
عرصه  در  که  هنجارهایی  و  باورها  ارزش ها،  یعنی  صنعتی 

نوآوری و خالقیت داریم.
اینکه  به  باور  ما  سازمان های  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
افزوده می شود،  ارزش  به  نوآوری منجر  و  ساختن، خالقیت 
متعالی  صنعتی  فرهنگ  ما  اینکه  یعنی  باشد،  داشته  وجود 
فرهنگ  ما  یعنی  باشد،  نداشته  وجود  باور  این  اگر  و  داریم 

صنعتی متعالی نداریم. 
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، 
ویژگی  یک  گفت:  و  دانست  ویژگی  دو  دارای  را  فرهنگ 
فرهنگ گستره آن است که شامل تعداد افرادی می شود که 
آن  عمق  فرهنگ  دوم  ویژگی  دارند.  قبول  را  فرهنگ  یک 
است که به معنای مدت زمانی است که یک چیز مثل صنعت 
برای ما ارزش به همراه دارد. از نظر من ما باور نداریم که 

می توانیم ارزش افزوده ایجاد کنیم.

توجه دولت بخش خصوصی را پربازده می کند 
وی افزود: تصور می کنم اغلب کارکنان می خواهند ما یک 
الگوی فرهنگ سازمانی به آنان ارائه کنیم تا از آن تبعیت کنند. 
ما در سازمان ها بیشتر از رهبران انتظار داریم چنین برنامه ریزی 
چنین  بزرگان  و  زعما  از  سازمان ها  از  بیرون  و  دهند  انجام 
عوامل  به  دولت  اگر  کرد:  تصریح  خوشوقتی  داریم.  انتظاری 
بیرونی هم توجه کند، بخش خصوصی تبدیل به درختی پربازده 

می شود که مرتبا اشتغال و ثروت ایجاد می کند. 

روابط غیررسمی در بنگاه ها نوعی سرمایه اجتماعی
جامعه شناسی  گروه  دبیر  سعیدی  اصغر  علی  دکتر 
نشست  این  در  نیز  ایران  جامعه شناسی  انجمن  اقتصادی 
مهم  مساله  یک  گفت:  اقتصادی  جامعه شناسی  به  اشاره  با 
توجه  آن  به  که کسی  غیررسمی  است  روابط  سازمان ها  در 
محو  مدیران  چشم  در  روابط  این  می رسد  نظر  به  نمی کند. 
است. در ادبیات سازمانی تنها در خصوص روابط رسمی بحث 
می کنند اما اخالق سازمانی ایجاب می کند روابط غیررسمی را 

هم به سازمان بیاوریم؛ نه اینکه حذفش کنیم.
دبیر گروه جامعه شناسی اقتصادی انجمن جامعه شناسی 
خانوادگی  ایران  بنگاه های  درصد   90 باالی  افزود:  ایران 

هستند و از این روابط می توان در جهت بهبود استفاده کرد.
سعیدی با بیان اینکه مدیری که موقت باشد اصاًل مدیر 
کرده ام؛  شرکتی صحبت  مدیران  با  من  کرد:  اظهار  نیست، 
مدیران در این شرکت سهمی ندارند و خودشان بزرگ ترین 
نوعی  شرکت  این  در  می شوند.  محسوب  شرکت  منتقدان 

جدایی مالکیت از مدیریت ایجاد شده است.
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 
به  دائمًا عوض می شود  یادآوری کرد: وقتی مدیریت  تهران 
به  شبکه ها  این  می شود.  ایجاد  بنگاه ها  در  شبکه ای  تدریج 
محض اینکه می بینند مدیر منافع آنها را حذف می کند علیه 
او اقداماتی انجام می دهند. گمان می کنم در بنگاه های ایران 
این  به  تحقیق  در یک  یافته اند.  چنین شبکه هایی گسترش 
موضوع اشاره شده که بحث حقوق های نجومی  هم از همین 

جا پیدا می شود.

باید به جای اینکه 
صددرصد بر مدل 
EFQM تکیه کنیم به 
این نکته توجه کنیم که 
شاید این مدل برای 
فرهنگ ما مناسب نباشد 
و به دنبال ایجاد یک 
مدل بومی  برای تعالی 
سازمانی در کشور باشیم 
و این موضوع می تواند 
یکی از وظایف شورای 
فرهنگ صنعتی و فناوری 
باشد.
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آموزش و تبادل تجربه تعالی سازمانی به روایت تصویر

همایش فصلی 52 
رویکردی نو به بهره وری برای تعالی سازمانی

همایش فصلی 56 
 مشکل یابی تا مساله شناسی 

همایش فصلی 53  
 تدوین استراتژی وظیفه ای-تجربه موفق شرکت مپنا بویلر

 همایش فصلی 54
ارائه تجربه شرکت شاتل در مدیریت  کارهای میدانی

همایش فصلی 55 
 مدیریت منابع انسانی در کسب وکارهای نوپا

 

همایش فصلی 57 - کارکردهای نظام بودجه ریزی در خدمات 
پس از فروش ارائه تجربه موفق شرکت سایپا یدک
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تور تعالی 99 - شرکت مهندسي و ساخت پره توربین مپنا)پرتو( 
 SAP-ERP تجربه استقرار و بهبود مستمردر بکارگیری سیستم

 تور تعالی 98 - شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا)توگا( 
یادگیری و تجربه موفق استقرار فرآیند توسعه محصول 

نشست های هم اندیشی؛ سرفصلی جدید
ردپای فرهنگ در تعالی سازمانی

کارگاه آموزشی
 سطح 3 تعالی سازمانی 

 تور تعالی 100-فوالد مبارکه اصفهان
 اشتیاق سازمانی،بستر ساز ارتقا ی مدیریت عملکرد کارکنان

آموزش و تبادل تجربه تعالی سازمانی به روایت تصویر

 تور تعالی 101-شرکت سایپا یدک 
آموزش اثربخش در زنجیره خدمات پس از فروش سایپا
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سال 1383- " به سوی تعالی سازمانی " سال 1382- " آغاز راه تعالی "

اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی از سال 1382، برای کمك به ارتقاء رقابت پذیری بنگاه ها با هدف تشویق 
سازمان ها بر ارزیابی رویكردها، نظام های مدیریتی، شناخت سیستماتیك نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود و 

ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق آغاز شد.
همه ساله در اسفند ماه مراسم اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی در قالب همایش تعالی سازمانی برگزار می شود. 

این همایش بزرگترین گردهمایی در نوع خود در کشور است. 
در این همایش ضمن ارائه تالش های یكساله 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 شانزدهمین دوره از این همایش ملّی خواهیم بود.

سال 1385- "مشتری و بازار " سال 1384- " رهبری "

سال 1383- " به سوی تعالی سازمانی " سال 1382- " آغاز راه تعالی "

سال 1385- "مشتری و بازار " سال 1384- " رهبری "
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سال 1387- " یادگیری و نوآوری" سال 1386- " نتایج پایدار"

سال 1389- "تعالی سازمانی و فضای کسب و کار" سال 1388- " در مسیر تعالی"

همایش مّلی تعالی سازمانی
 به روایت تصویر

سال 1391- "تعالی سازمانی آینده پایدار " سال 1390- " تعالی سازمانی و ارزش ها "
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1393- " توسعه قابلیت" 1392- "نتایج متوازن و توسعه پایدار"

1395- "تعالی در خدمت جامعه" 1394- "چابکی و تاب آوری"

همایش مّلی تعالی سازمانی
 به روایت تصویر

1396
"تعالی سازمان"
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گروه ارتباطات ماهواره ای سامان
شرکت امداد خودرو ایران

شرکت انهار
شرکت ایده پردازان صنعت فوالد

شرکت پتروشیمی پردیس 
شرکت پتروشیمی زاگرس  

شرکت تعاونی اعتبارکارکنان گروه صنعتی ایران خودرو  
شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا

شرکت توسعه تجارت فراگیر فوالد خوزستان
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شرکت حمل و نقل ریلی رجا
شرکت خرد صنعت اروند

شرکت راه آهن حمل و نقل 
سازمان رهیاب رایان فردا

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران)سنا(
شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

شرکت صنایع فرآور آذین فلز)فافكو(
شرکت صنعت فوالد شادگان

شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا

شرکت فروسیلیس غرب پارس
شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان  
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان  

شرکت کاشی مرجان
شرکت گروه صنعتی سپاهان

شرکت گنجینه پردیس 
شرکت لوله گستر خادمی
شرکت مدیریت اکتشاف

شرکت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان
شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه)ممسكو(  

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا 
شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فوالد جنوب

شرکت مهندسین مشاور تهران برکلی
معدنی  صنایع  و  معادن  توسعه  مادرتخصصی  شرکت 

خاورمیانه )میدکو(  
شرکت نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر

شهرداری اصفهان  
فوالد هرمزگان جنوب

ارزیابي  فرایند  در  شده  ارزیابی  سازمان هاي  فهرست 
جایزه ملّي تعالي سازماني سال 1397 در جدول زیر به 
ترتیب حروف الفبا آمده است. در این جدول، سازمان هایي 

که با عالمت   مشخص شده اند، سازمان هایي هستند که 
اطالعات خود، شامل برخي دستاوردها و ارقام کلیدي را 

براي انتشار در اختیار این ویژه نامه قرار داده اند. 

سازمان های متقاضی شانزدهمین
 جایزه مّلی تعالی سازمانی ) 1397(
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شرکت مادرتخصصی توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورميانه  )ميدکو(

دکترعلی اصغر  پورمند

مدیر عامل

www.midhco.ir
info@midhco.ir

تاریخچه

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

به ثبت رسید.
و  ب  الف،  بندهای  با  دولت  مرتبط  سیاست های  راستای  در  نهادن  گام  با  شرکت  این 
تقویت بخش  معدنی،  توسعه بخش معدن و صنایع  با هدف  اساسی  قانوني   44 ج اصل 
را  و صنعتی تالش خود  معدنی  کارآفرینی  توسعه  دولت،  خصوصی، کاهش تصدی گری 
آغاز نمود. اهداف عملیاتی و برنامه های هلدینگ میدکو در دو فاز، برنامه ریزی و اجرای 
این  % سهام   90 پاسارگاد حدود  مالی  تولید می باشد. گروه  و  بهره برداری  فاز  و  طرح ها 
خاص(،  )سهامی  خاورمیانه  مبنای  عمده، شرکت   سهامداران  که  می باشد  دارا  را  شرکت 
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام(، شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان )سهامی 
سهام   %5 حدود  همچنین  و  هستند  خاص(  )سهامی  میهن نگر  پیشگان  تجارت  خاص(، 
دراختیار دیگر سهامداران حقوقي و 5% دیگر در اختیار بیش از 10500 سهامدار حقیقي 
و در فرابورس می باشد. سرمایه اولیه شرکت 1,000 میلیارد ریال بوده که در چند مرحله 

افزایش یافته و در سال 97 تا رقم 29000 میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس مطالعات انجام شده هم اکنون 35 پروژه در تولید کنسانتره سنگ آهن، گندله، 
و  سازی  کک  و  قروسیلیسیوم  و  کاتد  لوله  و  مس  تولید  سازی،  فوالد  اسفنجی،  آهن 
واحدهای تأمین ماده اولیه با حدود 6 میلیارد دالر سرمایه گذاری در مرحله احداث و بیش 
از نیمی از طرح ها به بهره برداری رسیده است. هم اکنون 17 شرکت در زیر مجموعه 
هلدینگ میدکو در زمینه احداث طرح ها، تولید، خدمات، ساختمانی، مهندسی، بازرگانی، 

اکتشاف و حمل و نقل فعال می باشد.

ماموریت

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

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

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

ارزش هاي سازمان

 شفافیت
 دانش محوری
 رفتار حرفه ای

 یگانگی و کار گروهی
 تعالی جویی

 روحیه شهروندی

برترین تجارب 

نشانه هاي راه در سفر تعالي

ارقام کلیدي

 تدوین و به روز نمودن سند استراتژی هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه با توجه به 
BSC مدل بهترین شرکت معدنی جهان و اجرای آن با رویکرد

 ابداع روش های جدید در احداث سریع طرح های بزرگ
 خودارزیابی و آموزش های وسیع مرتبط با مدل تعالی سازمانی EFQM در میدکو و 

شرکت های زیر مجموعه
 پیاده سازی سیستم های مدیریتی 5S، سیستم مدیریت یکپارچه)IMS(، استانداردهای 

ERP توسعه منابع انسانی، سیستم مدیریت دانش و طراحی ،ISO مدیریتی بر مبنای
 ایجاد نظام جامع سیستم های مالی و برقراری سیستم مدیریت پروژه PMBOK و 

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

تکنولوژی و بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته
 برقراری طرح جامع ICT در هلدینگ میدکو و شرکت های زیرمجموعه

 تأمین منابع مالی داخلی و خارجی

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

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

 دریافت گواهی تعهد به تعالی در سال 1388 
 دریافت تقدیرنامه2 ستاره در سال 1389 

 دریافت تقدیرنامه 3 ستاره در سال 1390 
 دریافت تقدیرنامه 4 ستاره در سال 1391

و  بلورین در سال های 1392، 1393 و 1394 و در سال های 1395  تندیس   دریافت 
1396 در بازه باال

 اخذ گواهینامه و تقدیرنامه تعالی توسط شرکت های زیرمجموعه

 کل عملیات استخراج ماده معدنی و باطله برداری: 61,203,762 تن
 باطله برداری: 56,297,528 تن
 سود خالص: 700 میلیارد تومان

 درآمد ریالی حاصل از فروش محصوالت و خدمات: 5،189 میلیارد تومان
 درآمد ارزی حاصل از فروش محصوالت و خدمات: 115 میلیون یورو

 سرمایه انسانی: 7،192 نفر
 مساحت فضای سبز موجود: 1،183 هکتار

تولید سال 97 )تن(محصولردیف

4,905,762ماده معدنی )استخراج(1

4,977,052کنسانتره سنگ آهن2

4,889,269گندله سنگ آهن3

835,132آهن اسفنجی4

140,219کک متالورژی5

4,419قطران6

128,356زغال فراوری شده7

17,189فروسیلیس8

1,656لوله مسی9

512کاتد مسی چاه موسی10
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شرکت فوالد سيرجان ایرانيان

رمضان قربان ابراهیمی 

مدیر عامل

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

تاریخچه
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان یکي از شرکتهاي تابعة شرکت مادر تخصصي توسعةمعادن 
ایرانیان  سیرجان  فوالد  شرکت  سرمایة  کل  است.  )میدکو(  خاورمیانه  معدني  صنایع  و 
)سهامي خاص( متعلق به میدکو می باشد. شرکت عالوه بر دفاتر ستادی تهران و کرمان 
دارای واحدهای استخراج  معادن و تولیدی در شهرهای سیرجان و بردسیر می باشد که 

به شرح ذیل میباشد:
شهرستان سیرجان

معدن شماره 4
آماده سازی، استخراج و بهره برداری از آنومالی 4 گل گهر، تامین پایدار مواد اولیه را برای 
زنجیره تولید شرکت تضمین می کند که ذخیره قطعی آن در حدود 73 میلیون تن می باشد 
که به روش روباز استخراج می شود. میانگین عیار سنگ آهن در این معدن 50% می باشد.

معدن شماره 2 
معدن سنگ آهن شماره 2، یکی از شش آنومالی سنگ آهن این ناحیه بوده که عیار میانگین 

آن 51% می باشد.
معدن شماره 6

این معدن واقع در عمق 600 متری به عنوان یکی از کانسارهای مستعد کشور است و 
عملیات استخراج و بهره برداری از 76 میلیون تن سنگ آهن در شرکت فوالد سیرجان 

در حال انجام است.
کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن )فاز1(

با ظرفیت تولید 2 میلیون تن کنسانتره با عیار 68% در سال در50 کیلومتری جنوب غربی 
به بهره برداری  سیرجان واقع است که پروژه آن در مهر 1388 شروع و در شهریور 91 

رسیده است.
کارخانه کنسانتره سنگ آهن )فاز2(

 ظرفیت تولید 2 میلیون تن در سال که از مهرماه 91 شروع و در شهریور ماه 94 راه اندازی 
گردیده است.

کارخانه گندله سازی سیرجان 
به ظرفیت تولید 2,5 میلیون تن گندله سنگ آهن در سال در مجاورت سایت تولید کنسانتره 

سیرجان که از اسفند ماه 91 شروع شده است و در آبان ماه 95 به بهره برداری رسید.
شهرستان بردسیر

کارخانه تولید آهن اسفنجی
از سال 93 با ظرفیت یک میلیون تن در سال در مجتمع فوالد بردسیر،  بهره برداری آن 

آغاز شده است .
کارخانه فوالدسازی

با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال در مجتمع بردسیر می باشد. آغاز این طرح مهر ماه 
1392 بوده است و آذرماه 1397 به بهره برداری و تولید رسیده است.

ماموریت
فوالدی(  تا محصوالت  )از سنگ  فوالد  زنجیره  در  بهینه  و  پایدار  ارزش  ایجاد 
برای میدکو و ذینفعان از طریق تولید ایمن و پاک با کمک به توسعه اقتصادی 

و اجتماعی منطقه

ارزش هاي سازمان

 صداقت و درستکاری
 احترام

 تعهد و مسولیت پذیری
 عدالت

 یکپارچگی و کار گروهی
 تعالی

 روحیه شهروندی

چشم انداز
»یکی از شرکت های موفق معدنی و فوالدی«

با تولید پایدار در سطح ظرفیت اسمی و طبق استانداردهای تعریف شده 

برترین تجارب 
 پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک

 استقرار سیستم مدیریت یکپارچه
 استقرار سیستم مدیریت دانش

5S استقرار نظام سازماندهی محیط 

آهن  کارخانه  احداث  طرح  اجرای   
عنوان  به  زمان  کوتاه ترین  در  اسفنجی 

رکورد در کشور

نشانه هاي راه در سفر تعالي
ISO 9001:2015 استاندارد مدیریت کیفیت براساس 
ISO14001:2015 مدیریت زیست محیطی بر اساس 

OHSAS18001 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس 
  ISO17025 سیستم تایید صالحیت آزمایشگاه 

 تندیس سیمین جایزه مدیریت دانش
 تقدیر نامه یک ستاره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

)5S(نظام ساماندهی محیط 
 نظام خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی

 نظام مدیریت استراتژیک
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شرکت مهندسی و ساخت بویلر 
و تجهيزات مپنا )مپنا بویلر(

عبدالمجید  رجبی 

مدیر عامل

www.mapnabe.com
info@mapnabe.com

تاریخچه
شرکت مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا )مپنا بویلر( طي سال هاي اولیه فعالیت خود، با 
مشارکت شرکت هاي صاحب نام بین المللي مانند HANJUNG ، CCT و  Si Fang پروژه های 
متعددی را اجرایی نمود و در پي موفقیتهای بدست آمده، با مشارکت در کنسرسیومي با شرکت 
بازیافت حرارتي  بویلر  قرارداد طراحي و ساخت 44 دستگاه  کره اي Doosan در سال 1382، 
)HRSG( را براي نیروگاه هاي متعدد در سطح کشور منعقد ساخت تا به واسطه انتقال تکنولوژي و 
دریافت لیسانس از آن شرکت، به پشتوانه معتبر طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي بویلرهاي بازیافت 
حرارتي در زنجیره تولید انرژي الکتریکي کشور تبدیل گردد. در سال 1389، در راستاي استراتژي هاي 
شرکت براي بهبود زنجیره تامین، ظرفیت کامل شرکت مهندسي و ساخت تجهیزات مپنا در قالب 
کارخانه ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به کار گرفته شد و تعهد مپنابویلر برای تکمیل زنجیره محصول 
و خدمات خود، موجب شد که از این سال برنامه های ویژه ای در قالب خدمات مشتریان و خدمات 

پس از فروش تدوین گردد. 
باتوجه به واقعی شدن قیمت انرژی و نیاز صنایع مختلف و سرمایه گذاران به افزایش بهره وری 
و راندمان، توسعه سبد محصوالت مپنابویلر با طراحی و تامین انواع بویلرهای بازیافت صنعتی و 
تولید بخار از حرارت تلف شده صنایع و همچنین بسته های فرایندی به ویژه در صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی مورد توجه قرار گرفت. همچنین با افزایش سبد محصوالت گروه مپنا و ورود به حیطه تولید 
توربین های کالس F، در سال 1395 قرارداد انتقال تکنولوژی و لیسانس بویلرهای بازیاب حرارتی 
H و باالتر را با شرکت CMI بلژیک به امضا رسید. در حال حاضر نیز،  ،F برای توربین های کالس
همسو با هدف استراتژیک طراحی و توسعه محصوالت جدید با نگاه خلق ارزش مشترک با ذینفعان 
)Shared Value(، ورود به صنعت آب و اجرای پروژه های SWRO، BWRO وWTP، با 
هدف کاهش مشکالت مرتبط با کمبود آب در سطح کشور، توسط مپنا بویلر در دست انجام می باشد.

ماموریت
ما به عنوان یکي از شرکت هاي گروه مپنا در راستای خلق ارزش پایدار براي مشتریان، 
سهامداران و سایر ذي نفعان از طریق ارائه راه حل های جامع در تولید آب و بخار، 
سیستم های بازیافت حرارت و تجهیزات در بخش های نیروگاهی، آب، نفت، گاز، 

پتروشیمی و سایر صنایع، ایفای نقش می نماییم.

چشم انداز
رهبر بازار بویلر ایران، مطرح در صنعت آب کشور، توانمند در ساخت تجهیزات و 

شناخته شده در بازارهای بین المللی

ارزش هاي سازمان
من تا ما:

 مشتری )تمرکز بر مشتری(
 نوآوری

 تعالی )تعالی سازمانی 
و نتیجه گرایی(

ارقام کلیدي

برترین تجارب 

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM )از سال86(
 حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی )از سال 90(

 دریافت گواهینامه تعهد به تعالی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی )در سال90(
 دریافت تقدیرنامه دو ستاره در جایزه ملی تعالی سازمانی )در سال91(
 دریافت تقدیرنامه سه ستاره در جایزه ملی تعالی سازمانی )در سال93(

 دریافت تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی )در سال94(
 اجرای خود ارزیابی به روش شبیه سازی جایزه با بهره گیری از ارزیابان مجرب 

جایزه تعالی سازمانی )در سال های 95 و 96(

 استقرار استانداردهایIMS )از سال84(
 استقرار استاندارد ISO 45001 به عنوان اولین شرکت ایرانی دریافت کننده این گواهینامه )سال 97(

 جاری سازی فرایند برنامه ریزی استراتژیک )از سال 87(
 تدوین و جاری سازی استراتژی های وظیفه ای )از سال 94(

 بکارگیری داشبوردهای مدیریتی )از سال 94(
 استقرار مدیریت دانش )از سال94( 

 طرحریزی و اجرای سیستم ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان )از سال 85(
 جاری سازی نظام مسئولیتهای اجتماعی و تشکیل نهاد مپنا اکو )از سال 92(
 انتشار گزارش مسئولیتهای اجتماعی بر اساس استاندارد GRI )از سال 97(

 طرحریزی و فرهنگ سازی نظام آراستگی )از سال90(
 استقرار استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه )17025( )از سال91(
 استقرار نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور)TPM( )از سال92( 

 مدیریت تکنولوژی محصول با الگوبرداری از ADL )از سال93(
 استقرار نظام پیشنهادها )از سال 88(

 و ... 

 ایمنی )ایمنی و دوستی با محیط 
زیست(

 مسئولیت پذیری )کار تیمی، مسئولیت 
پذیری و روحیه اشتراک دانش(
 اخالق )اخالق کسب و کار(

6038 میلیارد ریال در سال96 حجم فروش

1210 نفرتعداد پرسنل

95 درصد سهم بازار بویلر در داخل ایرانسهم بازار

رشد شاخص از 73 درصد به 81 درصد شاخص رضایت کل مشتریان
رضایت کل در طول 4 سال منتهی به 96

رتبه جهانی بر اساس تعداد بویلرهای
)McCOY گزارش(  HRSG

اخذ رتبه دوم در سال 2017  )بهترین رده 
بندی اخذ شده در ارزیابی های سه ماهه(

رتبه جهانی بر اساس ظرفیت تولید برق
)McCOY گزارش( 

اخذ رتبه دوم در سال 2017  )بهترین رده 
بندی اخذ شده در ارزیابی های سه ماهه(

90  درصددرصد تحقق برنامه زمانی پروژه ها در سال 96

174 میلیارد ریال طی سالهای 93 الی 96سرمایه گذاریهای ارتقای دانش فنی

مشخصات پروژه های خاتمه یافته 

96 دستگاه بویلر بازیافت حرارتی و34 
دستگاه بویلر صنعتی

7040 مگاوات برق تولیدی 

بالغ بر 27000 تن بر ساعت، بخارتولیدی
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تعاونی اعتبارکارکنان 
گروه صنعتی ایران خودرو

مهدي حسین زاده امام 

مدیر عامل

www.ikcu.com
info@ikcu.com

تاریخچه
تقریباً 15 سال پیش، ایده ایجاد یک نهاد اعتباری مبتنی بر فرصت های پنهان در صنعت خودروی 
ایران، در قالبی خودجوش منجر به تاسیس تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو شد. 
ایده ای که با توجه به رویکرد کارآفرینی آن، پس از یک دهه فعالیت و علیرغم مواجهه با فراز و 

فرودهای فراوان، سازمانی بالنده در بخش تعاون اقتصاد کشور را متجلی نموده است.
یکی از مزیت های این تعاونی، اتصال به بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه است. تاکید بر حداکثر نمودن 
سهم تعاونی از زنجیرۀ ارزش صنعت خودرو ناشی از مزیت فوق الذکر، در کنار گشایش های اقتصادی 
مورد انتظار در دوران پسا برجام فرصت هایی طالیی برای توسعه تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی 
ایران خودرو فراهم نموده است. لذا تامین زیر ساخت های حرفه ای و کارآمد و توسعه سازمانی چاپک 

و یادگیرنده، یکی از اهداف ضروری این شرکت شده است.
طی سالهای 93 الی95، علیرغم چالش های بزرگ پیشرو، تعاونی اعتبار استراتژی تهاجمی و مبتنی 
بر توسعه را در دستور کار دارد و با هدف کسب جایگاه واقعی، مأموریت، چشم انداز و ارزش های 

سازمانی خود را تدوین نموده است:
در راستای این ارکان جهت ساز، تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو، به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی و با هدف ثروت آفرینی منطبق بر قوانین و مقررات برای سهامداران، عالوه بر ارائه خدمات 
سپرده پذیری، اعطای تسهیالت، افتتاح حساب های قرض الحسنه و اعطای وام های قرض الحسنه و 
همچنین ارائه خدمات الکترونیکی در قالب کارت های الکترونیکی، موبایل بانک، اینترنت بانک، تمایز 
خود را با برگزیدن شعار »با اعتبار زندگی کنیم« تعریف نموده و به دنبال تسهیل گری در تامین 
نیازمندیهای کامل کنندۀ چرخه زندگی مشتریان می باشد. در ذیل نمونه ای از این نیازمندی ها معرفی 

شده است.
1- خدمات تامین مسکن گروهی

2-  خدمات بیمه
3-  بورس و اوراق بهادار

4- سکه و ارز
5-  گردشگری و توریسم

6- کاالهای بادوام
و...

همچنین، با توجه به ضرورت توسعه درگاه های ارائه خدمت به مشتریان در شبکه بانکی، این تعاونی 
نیز با تبعیت از این قاعده کلی، ضمن حفظ مدل شعبه ای در قالبی روزآمد، توسعه درگاه های مجازی و 
غیر مجازی را در دستور کار دارد. در راستای این ارزش پیشنهادی، مهم ترین برنامه های تعاونی اعتبار 

که با شدت و اثربخشی در دست پیگیری است، به شرح زیر می باشد:
 ارتقاء شخصیت حقوقی تعاونی به موسسه اعتباری

 توسعه خدمات تجارت الکترونیکی نظیر ارائه کارت های اعتباری، تخفیف و خرید و توسعه باشگاه 
مشتریان

 توسعه شعب، شبکه نمایندگی ها و دفاتر منطقه ای
 توسعه زیرساخت جهت ایجاد درگاه های جدید مجازی

 توسعه شراکت های مورد نیاز برای پوشش نیازهای مراحل مختلف چرخه زندگی مشتریان
 توسعه و تعمیق نظام یکپارچه مدیریتی مبتنی بر استانداردهای بانکی روزآمد

 به روزآوری نظام مدیریت سرمایه های انسانی با استانداردهای موسسات اعتباری

ماموریت

ارزش آفرینی برای مشتریان با ارائه خدمات اعتباری خالقانه، منعطف و بهره ور

چشم انداز
پیشرو در تأمین جامع نیازهای اعتباری، همگام با چرخه زندگی مشتریان

ارزش هاي سازمان

 درستی
 اتحاد و انسجام

 ارزش آفرینی برای مشتریان

 ارج نهادن به کارکنان
 مسئولیت پذیری اجتماعی

نشانه هاي راه در سفر تعالي

سال اخذ عنوان ردیف

1385-1390 کسب رتبه در جشنواره تعاونی های برتر کشور 1

1393-1396 کسب رتبه در بین 500 شرکت برتر ایران  2

1394 دریافت جایزه کارآفرین برتر کشور  3

1395 استقرار استانداردهای حوزه ارتباط با مشتریان  4

1396 دریافت تقدیرنامه جایزه ملّی تعالی سازمانی  5

1396  (IMS) استقرار نظام مدیریت یكپارچه 6

1397 کسب رتبه 155 در بین 500 شرکت برتر ایران 7
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شرکت مهندسی معيار 
صنعت خاورميانه )مِمِسکو(

مهنا معتضد منجمی

مدیر عامل

www.memseco.com
info@memseco.com

تاریخچه

توان  و  بر تخصص  اتکا  با  معیار صنعت خاورمیانه )سهامی خاص(  شرکت مهندسی 
مدیریتی جمعی از مدیران با تجربه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، در دی ماه 1388 
تاسیس شد. این شرکت بازوی مهندسی و مشاور شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( محسوب می گردد و با هدف ایجاد سازمان مهندسی تکنولوژی 
محور جهت اجرا پروژه های صنعتی و معدنی تاسیس شده است. از سوی دیگر تجارب 
حاصل از مهندسی و مشاوره پروژه های میدکو باعث شده است که این شرکت در عرصه 
ارائه خدمات مهندسی و اجرای پروژه های بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیز حضور 
فعال داشته باشد. از بدو تاسیس شرکت تا کنون 39 پروژه مختلف معدنی و صنعتی را به 

اتمام رسانده است و هم اکنون در 20 پروژه حضور فعال دارد.

ماموریت

ارائه خدمات طراحی، تحقیقات، مدیریت مهندسی و فناوری به ویژه در معدن و 
صنایع معدنی به هلدینگ میدکو و منطقه، با مشارکت شرکت های جهانی در 

طرح ها و تولید و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینعفان

چشم انداز
شرکت مهندسی تکنولوژی محور به ویژه  در معدن و صنایع معدنی، 

برجسته در منطقه و با کالس جهانی
اهم پروژه ها

اهم پروژه های در حال انجام

برترین تجارب 

 استاندارد سازی گزارش های ارزیابی منابع و ذخایر معدنی معادن تحت مدیریت 
JORC هلدینگ میدکو بر اساس استاندارد

 طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی کارخانه فرآوری زغالسنگ طبس به ظرفیت 150 
تن بر ساعت

 انجام فاز 1 مطالعات امکانسجی بین المللی دریاچه نمک کاشان با همکاری شرکت 
Worley Parsons

روش  از  کاتدی  مس  تولید  کارخانه  احداث  مهندسی  مشاوره  خدمات  انجام   
بیولیچینگ کنسانتره در قالب مشارکت

 انجام خدمات طراحی مهندسی با رویکرد طراحی و مهندسی یکپارچه 
 توسعه کارکنان با رویکرد مدرسه و کسب و کار

نشانه هاي راه در سفر تعالي

شرکت معیار صنعت خاورمیانه از اوایل سال 90 با برگزاری دوره های تعالی 
سازمانی و انجام خود ارزیابی و شناسایی، تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبود 
در مسیر تعالی قرار گرفته که در انتهای سال 90 موفق به اخذ گواهینامه تعهد 
به تعالی، در سال 92 تقدیر نامه 2 ستاره و در سال 94 تقدیرنامه 3 ستاره شد. در 
ادامه برنامه ریزی جهت دریافت سطوح باالتر در سال 97  مد نظر قرار گرفته 
است. این مسیر تا رسیدن به تندیس زرین و حفظ آن به عنوان یک برنامه جاری 

شرکت در نظر گرفته شده است.

 خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر قرارداد EPC احداث کارخانه کنسانتره آهن زرند
 خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر قرارداد EPC احداث کارخانه کک سازی زرند

 خدمات مهندسی مشاور طرح احداث کارخانه احیا مستقیم و فوالدسازی بردسیر
 خدمات مهندسي و نظارت  براي احداث کارخانه زغالشویي در محدوده معدني پابدانا/ 

هشونی
 خدمات مهندسی مشاور برای پروژه احداث واحد تولید فرو سیلسیم همدان

 احداث و راه اندازی طرح افزایش ظرفیت کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن جالل آباد زرند
 احداث و راه اندازی طرح افزایش ظرفیت کارخانه تولید کنسانتره سیرجان
 خدمات مهندسی مشاوره و نظارت احداث کارخانه گندله سازی سیرجان

 خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر قرارداد EPC احداث کارخانه گندله سازی زرند
 احداث  EPC کارخانه گندله بوتیا

EPC احداث کارخانه خردایش مجدد کنسانتره به ظرفیت 2,5 میلیون تن در سال به روش 

 خدمات مهندسی مشاور جهت اجرای پروژه مس کاتدی
 خدمات مشاوره، مهندسی، نظارت و بازرسی طرح مجتمع فوالد زرند

 خدمات مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی بر قرارداد احداث نیروگاه 500 مگاواتی سیکل 
ترکیبی بوتیا

 خدمات مشاوره و مدیریت طرح جهت احداث کارخانه لیچینگ و بیو لیچینگ مجتمع 
مس سونگون

 احداث کارخانه 5 ملیون تنی کنسانتره سنگ آهن مبارکه سنگان
 خدمات طراحی مهندسی و نظارت کارگاهی طرح احداث مجتمع اداری-تجاری همیال

 احداث کارخانه فرآوری زغالسنگ طبس به ظرفیت 150 تن در ساعت
 احداث کارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت به ظرفیت 1200 تن در روز

 ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر استخراج معدن 4 گل 
گهر

 خدمات مشاوره پروژه معادن ذغالسنگ خمرود )معدن 1 و 2(
 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه معدن ذغالسنگ پروده طبس )زون 5(

 خدمات طراحی و مشاوره اصالح فلوشیت فرآیند تولید کارخانه ذغالشویی پروده طبس
 مطالعه امکانسنجی استخراج DBM و مواد تبخیری دریاچه نمک کاشان
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شهرداری اصفهان

قدرت اهلل نوروزی

 شهردار  اصفهان

www.isfahan.ir
@isfahanmayor

تاریخچه

چشم انداز
چشم انداز، تصویري امیدبخش و متقاعدکننده از آینده اي مطلوب و ممکن است که جامعه در جستجوي 
رسیدن به آن مي باشد. چشم انداز براي شهر هویت ساز بوده و آن را در سطح ملي و بین المللي برجسته 

مي کند.
 شهری اسالمی، طّیب، مسجدمحور، مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوین اسالمی

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

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

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

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

ارزش هاي سازمان

 قانون مداری
 اعتماد

 آرمان گرایی و اعتماد به نفس

 شجاعت
 همگرایی ووفاق

 کرامت انسانی وحقوق شهروندی

برترین تجارب 

ارقام کلیدي

 استقرار چرخه مدیریت بهره وري
 استقرار مدیریت انرژي

 استقرار مدیریت دانش در شهرداري اصفهان
 استقرار سیستم شهرسازي الکترونیک )سیستم یکپارچه  شهرسازي و درآمد(

 ایجاد مدیریت خالقیت و فناوري هاي نوین
 دریافت پیشنهاد از شهروندان و کارکنان از طریق برگزاري برنامه هاي ایده کاپ 

 استقرار نظام جامع آماري )نرم افزار سیما(
 استقرار نظام مدیریت سبد پروژه هاي شهري )نرم افزار سیگما(

 داشبورد مدیریتي از طریق سامانه رصد اطالعات )رصا(
 استقرار سامانه تامین اعتبار الکترونیکي )بوجه و اعتبارات(

 ایجادزیرساخت هاي اطالعات مکاني )SDI( به عنوان بستر توانمند سازي جهت کمک به تعامل 
بهتر سازمان ها در جمع آوري، ادغام، نگهداري و تبادل اطالعات

)GDB(  ایجاد پایگاه داده مکانمند شهرداري اصفهان 
)RTK (راه اندازي  روش تعیین موقعیت کینماتیک آني 

 تسري معیارهاي اثر بخش موفقیت شامل افزایش سرعت، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها در 
پروژه هاي شاخص شهري شامل) خط یک مترو، سالن اجالس، میدان استقالل، حمل ونقل عمومي 

BRT، سالن نمایشگاه هاي بین المللي، بدنه سازي چهارباغ و ...(
 برگزاري رویدادهاي خاص )سه شنبه هاي بدون خودرو، هم رکابي، نشاطستان و ...(در جهت تحقق 

مسوولیت هاي اجتماعي و سرزندگي و نشاط براي شهروندان 
برگزاري سلسله نشست هاي هم اندیشي اصفهان فردا با حضور شهردار و کلیه ذینفعان جامعه

1/972/660 نفر جمعیت شهر اصفهان 

55/072 هکتاروسعت شهر اصفهان)محدوده و حریم(

  3545 نفر تعداد پرسنل به غیر از سازمان ها و شرکت هاي وابسته

27/500/000/000 هزار ریالدرآمد مصوب سال 96

19/785/020/000 هزار ریال هزینه هاي عمراني مصوب سال 96

7/714/980/000 هزار ریال هزینه هاي جاري مصوب سال 96

682  پروژهپروژه هاي عمراني به بهره برداري رسیده در سال 96

76 درصددرصد تحقق بودجه در سال 96

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

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

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

یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این دوران خود کفایي مالی مناطق بود. 
در سال 1375 برنامه )اصفهان +22( به عنوان اولین برنامه پنج ساله توسعه عمرانی، اجتماعی و 

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

زندگی بهتر شهروندانش اقدام نموده است.

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

شهري از قبیل موارد زیر مي باشد:
 بهبود مدیریت شهری

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

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

بهبود محیط زیست شهری
- افزایش بهره وری استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

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

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

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

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

گردشگری 
- تقویت دیپلماسی شهری

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

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

- ایجاد جاذبه های مصنوعی تفریحی خالق
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شرکت پتروشيمی زاگرس

مهندس محمدرضا میراحمدی 

مدیر عامل

www.zpcir.com
 info@zpcir.com

تاریخچه

در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به 
منظور دستیابی به بازارهای جهانی و کسب سهم مناسبی از بازار متانول، شرکت 
پتروشیمی زاگرس در سال1379 تأسیس و در زمینی به مساحت 31 هکتار در 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بندر عسلویه احداث گردید.
همچنین قرارداد انجام مهندسی پایه، تفضیلی، خرید تجهیزات و نظارت بر اجرای 
اندازی با کنسرسیومی متشکل از  عملیات ساختمانی، مکانیکی، نصب و راه 

شرکت های Lurgi آلمان و پیدک ایران منعقد گردید. 
بر همین اساس واحد اول در سال 1385 و واحد دوم در سال1388 در مدار تولید 
قرار گرفت و هم اکنون شرکت پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید ساالنه 3/3 
میلیون تن به عنوان بزرگترین تولید کننده متانول در ایران و در زمره پنج شرکت 

بزرگ تولید کننده این محصول در دنیا قرار دارد.

ماموریت

تولید محصول با کیفیت، جهت ساختن دنیایی سالم

چشم انداز
برترین صادر کننده متانول با تعهد به توسعه پایدار

ارزش هاي سازمان

 مسئولیت پذیری
و  بهداشت  ایمنی،  رعایت   

حفظ محیط زیست 

 مشتری مداری 
 صداقت و درستی

 مشارکت فردی و گروهی

ارقام کلیدي

برترین تجارب 

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 برگزاری اولین و دومین سمینار تولیدکنندگان متانول ایران- مهر 96 و 97
پتروشیمی  آزمایشگاه  توسط  هلند،  کشور  از   Excellent گواهینامه  دریافت   

زاگرس- دی 96
 دریافت گواهینامه پروژه سبز جهت پروژه احداث پکیج تصفیه فاضالب صنعتی از بنیاد 

جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا-دی 96
 رسیدن به ظرفیت اسمی واحد اول مجتمع پتروشیمی زاگرس از ابتدای راه اندازی 

برای اولین بار-اسفند 96
 کسب عنوان صادرکننده برترسال 1397 در استان بوشهر- آبان 97

صادرکنندگان  اتحادیه  سوی  از  برتر  شرکت  عنوان  به  زاگرس  پتروشیمی  معرفی   
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی-دی 97

از سوی سازمان حفاظت  به عنوان صنعت سبز کشور  زاگرس  پتروشیمی  معرفی   
محیط زیست-بهمن 97

 معرفی پتروشیمی زاگرس به عنوان شرکت برتر صادرات گرای کشور و کسب جایگاه 
31 در بین یکصد شرکت برتر-بهمن 97

 دریافت جایزه سطح 2 بلوغ HSE  از انجمن مدیریت سبز اروپا- دی 96
 اخذ تقدیرنامه سه ستاره تعالی صنعت پتروشیمی کشور- اسفند 96

 دریافت گواهی انطباق معیار مصرف انرژی- فروردین 97
 استقرارسیستم دریافت نظرات، پیشنهادات و شکایات مشتریان- مهر97

 ,ISO14001  ,ISO9001 استاندارد:  های   گواهینامه  دریافت   
 ,ISO10002,ISO10004 ,HSE-MS, ISO50001 ,OHSAS18001

ISO17025 و پایش مستمر و تمدید آنها به صورت سالیانه

44،337،549 میلیون ریالمبلغ  فروش
800 نفرتعداد پرسنل

EPS8،124 ریال
19،497،320 میلیون ریالسود خالص سالیانه

2،950،861 تنحجم صادرات
3،118،778 تنحجم تولید متانول

سال 1396
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شرکت فوالد خوزستان

مهندس محمدکشانی

مدیر عامل

www.ksc.ir
info@ksc.ir

تاریخچه
شرکت فوالد خوزستان در جنوب غربي ایران و در مجاورت شهر اهواز در زمینی 
به مساحت 3/8 کیلومتر مربع واقع شده و اولین مجتمع تولید آهن و فوالد به 
روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکي در ایران مي باشد که در سال 1367 
با ظرفیت اسمی 1,55 میلیون تن به بهره برداری رسید . ظرفیت تولیدی فوالد 
خوزستان با استفاده از دانش و تجارب متخصصین و با اجرای طرح های توسعه 
به 3,8 میلیون تن افزایش یافته است . این شرکت بزرگترین عرضه کننده شمش 
فوالدی در کشور و پرچم دار صادرات فوالد به نقاط مختلف جهان می باشد . 
همچنین فوالد خوزستان با هدف حفظ سهم تولید در چشم انداز 1404 فوالد 
کشور ، برنامه های ارتقای بهره وری ، پروژه های توسعه ای و تکمیل زنجیره 

ارزش را در دستور کار خود دارد .

ماموریت

چشم انداز
 یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت نیمه نهایی و نهایي فوالدي در منطقه

 سرآمدي در سودآوري صنعت فوالد کشور
 سازماني دانش محور با توانایي عرضه فناوري تولید فوالد به سایر شرکت ها

ارزش هاي سازمان

 رعایت ارزش های اسالمي و تقویت وجدان کاري
 حفظ کرامت انساني

 ارزش افزایي براي مشتري و سایر ذي نفعان
 مسئولیت پذیری اجتماعي و پایبندي به قوانین و مقررات

 کارگروهي، خالقیت، نوآوري و بهبود مستمر

برترین تجارب 

نشانه هاي راه در سفر تعالي

ارقام کلیدي

3/76میزان تولید شمش فوالدی )میلیون تن(

2/77میزان صادرات شمش فوالدی)میلیون تن(

1/19میزان فروش داخل شمش فوالدی )میلیون تن(

شرکت فوالد خوزستان حرکت به سوی مسیر تعالی خود را از سال 1367 آغاز کرده و 
تا کنون موفق به استقرار نظام های مدیریتی، مدیریت استراتژی، نظام بهپویی، مدیریت 

فرآیندها، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد کارکنان و ... شده است.
نقشه مسیر تعالی تا سال 1404 ترسیم و اجرای پروژه هایی همچون استقرار مدیریت 
تکنولوژی ، استقرار نظام مدیریت ریسک جامع و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در 

دستور کار شرکت قرار دارد.

1370-1380
طراحی و استقرار نظام گشت های VIP / کسب تندیس مدیریت کیفیت جهانی 
GQM / استقرار نظام پیشنهادات و گروه های QCC )اولین فوالدساز کشور( / 
)اولین فوالدساز کشور( / طراحی و   ISO9001 گواهینامه نظام مدیریت کیفیت 

MIS استقرار سیستم
1385-1381

کسب گواهینامه ISO 14001 / دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع 
 OHSAS و معادن / تقدیرنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی / گواهینامه
18001 / گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزارت بازرگانی / صادرکننده 

نمونه استان خوزستان
1386-1390

دریافت شناسنامه جهانی محصوالت از شرکت GSI / لوح تقدیر ویژه جایزه سرآمدی 
شرکت های برتر مسلمان از اتاق بازرگانی / افزایش ظرفیت تولید از 2/4 میلیون تن به 3/2 
 CMFD2008 میلیون تن / لوح تقدیر کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
 ISO27001 تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی / گواهینامه امنیت اطالعات /
/ گواهینامه مدیریت آموزش ISO10015 / تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان / 

نشان برنزی جایزه تعالی منابع انسانی و رتبه اول کشوری
1391-1396

حضور موفق در بازارهای صادراتی هدف شامل اروپا، آسیا، افریقا، آمریکای شمالی 
و جنوبی / تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی / تندیس طالیی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان / تقدیرنامه از شرکت های سالزگیتر آلمان، مسقط استیل عمان و رام 
اهلل اردن در زمینه کیفیت محصول و تحویل به موقع و تنوع محصول / کسب مقام 
نخست صادرات بین شرکت های فوالدی / نشان افتخار مدیریت جهادی / تندیس 

واحد نمونه / تندیس یکصد برند برتر ملی
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شرکت گنجينه پردیس

 دکتر جوادصادقی مجد 

مدیر عامل

www.GanjinePardis.ir
INFO@ganjinepardis.ir

تاریخچه

شرکت گنجینه پردیس از سال 1387 با توجه به نیاز شرکت فوالد خوزستان 
تاسیس گردید. در سال های نخست با حمل بخشی از محصوالت صادراتی 
به بندر امام خمینی )ره( و سرباره فوالد خوزستان به فوالد شادگان توانست 

جایگاه خود را در میان رقبا کسب نماید. 
از تابستان سال 1396 با توجه به خرید سهام گنجینه پردیس توسط گروه 
توسعه فراگیر فوالد خوزستان )سهامی عام( و تغییر ساختار هیئت مدیره و 
انتصاب دکتر صادقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، این شرکت 

از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل شد.
استان  داخل  در  جادهای  نقل  و  حمل  از  گنجینه  شرکت   1396 پاییز  در 
شرکت  این  به  خوزستان  فوالد  لجستیک  مدیریت  ماموریت  و  رفته  فراتر 

واگذار گردید. 
در زمستان 1396 این شرکت با مدیریتی چابک و استفاده از سرمایه های 
انسانی جوان و قدرتمند توانست مدیریت 100% حمل جاده ای شرکت فوالد 

خوزستان را برعهده بگیرد.
در اواخر بهار 1397 و پس از دریافت مجوز حمل و نقلی ریلی از راه آهن 
ج.ا.ا مدیریت حمل ریلی محصوالت به بندر امام خمینی )ره( و سنگ آهن 
)کنسانتره( از کلیه معادن نظیر چادرملو، چغارت، توسعه ملی سنگان، گلگهر 

و گهر زمین برعهده این شرکت قرار گرفت.
از پاییز 1397 با تحویل مدیریت اسکله 72 هکتاری فوالد خوزستان در بندر 
امام خمینی )ره( مدیریت حمل ترکیبی ریل-دریا-ریل یعنی انتقال کنسانتره 
از معدن گلهر و گوهرزمین توسط اسکله شهید رجایی به بندر امام خمینی 

در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
دریایی  و  ریلی  جادهای،  و حمل  المللی  بین  مدیریت حمل  درحال حاضر 

فوالد خوزستان به این شرکت واگذار گردیده است.

ماموریت
فوالد  تولیدات شرکت  و  اولیه  مواد  دریایی   و  ریلی  جادهای،  و حمل  »مدیریت 

خوزستان و سایر مشتریان داخلی و خارجی«

چشم انداز
پیشرو  در ارائه خدمات حمل و نقل جادهای، ریلی و دریایی به کلیه 
به   تعهد  با  ذینفعان  رضایت  کسب  و  المللی   بین  و  داخلی  مشتریان 

مسئولیت های اجتماعی شرکتی

ارزش هاي سازمان

  پاسخ گویی، درستی، صداقت و شفافیت
 مشتری مداری

 ارج نهادن به سرمایه های انسانی
 خالقیت و نوآوری

 پایبندی به سیستم ها و بهبود مستمر
  ارزش آفرینی برای ذی نفعان سازمان

  توجه به توسعه پایدار

نشانه هاي راه در سفر تعالي

شرکت گنجینه پردیس از اواخر سال 1397 حرکت خود را در مسیر تعالی 
مدیریت  مدیریتی،  نظام های  استقرار  به  موفق  کنون  تا  و  نموده  آغاز 
مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  و  سازمانی  فرآیندهای  مدیریت  استراتژی، 

شده است.
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شرکت راه آهن حمل و نقل

عبدا... فروزش

مدیر عامل

www.rwt.ir
info@rwt.ir

تاریخچه
شرکت راه آهن حمل و نقل با سرمایه ای بالغ بر 600 میلیارد ریال متعلق به 
مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسالمی ایران، فعالیت خود 
را از سال 1371در زمینه حمل کاال، خدمات راهبری قطارهای باری و مسافری 
تعمیر و نگهداری ناوگان حمل ریلی آغاز کرده است. اکنون با داشتن پروانه 
فعالیت حمل بین المللی کاال و عضویت در انجمن شرکت های حمل و نقل 
بین المللی ایران و همچنین عضویت در فدراسیون فورواردرهای جهان )فیاتا( و با 
دارا بودن گواهینامه ISO9001: 2015 در زمینه حمل و نقل کاال می تواند 
با صدور بارنامه های ریلی و اسناد معتبر ترانزیتی فیاتا با برخورداری از امکانات 
ناوگان ملکی و نمایندگی انحصاری شرکت کازتمیر ترانس در ایران، خدمات مورد 

نیاز را در داخل و خارج کشور به متقاضیان ارائه نماید.

ماموریت

چشم انداز
دستیابی به جایگاه برترین شرکت ریلی حمل بار داخل کشور و توسعه حداکثری 

فعالیت های ترانزیتی در منطقه تا سال 1400 

ارزش هاي سازمان
 تعالي جویي، چشم انداز محوري و کمال گرایي خردمندانه

 تعهد به حفظ و ارتقاي کارآیي عملیاتي، چابکي سازماني و نتیجه گرایي، تعهد به 
خدمات صیانتي و توسعه پایدار

 سالمت گرایي و قانون مداري
 کار تیمي، گروهي، پاسخگویي و تعهد به ذینفعان

 دانش محوري، تحول پذیري، نوآوري و توانمندسازي

اهم فعالیت ها

نشانه هاي راه در سفر تعالي

ارقام کلیدي

 حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 1397 جهت تقدیرنامه 2 ستاره
 حضور در جایزه تعالی ریلی در سال 1397 جهت تقدیرنامه 4 ستاره 

 اخذ تقدیرنامه دو ستاره ریلی در سال 1396
 حضور در جایزه تعالی ریلی در سال 1395

  حمل انواع مواد معدنی به مقاصد داخلی و بنادر جهت صادرات 
کلیه  از  قیمت  ترین  مناسب  با  ترانزیتی  و  وارداتی  صادراتی،  کاالهای  انواع    حمل 
کشورهای  آهن  راه  های  ایستگاه  کلیه  به  کشور  داخل  مرزهای  مبادی  و  ایستگاه ها 
آسیای میانه، اوکراین و کشورهای حوزه دریای بالتیک طبق موافقت نامه منعقده ایران 

TEA و کشورهای ترکیه و سوریه برابر تعرفه )SMGS( با کشورهای آسیای میانه
  ارائه کلیه خدمات حمل ریلی بین المللی از جمله انجام فورواردری، تشریفات گمرکی و 

ترخیص کاال، عملیات تخلیه و بارگیری، بسته بندی و انبارداری انواع محموالت
  نماینده انحصاری شرکت کازتمیر ترانس قزاقستان در ایران

  تامین انواع واگن های مسقف، لبه بلند، لبه کوتاه، مسطح، فله بر و مخزندار قابل سیر 
 CIS در کشورهای

  حمل انواع مواد سوختی و روغنی و انجام عملیات تخلیه واگن با استفاده از امکانات و 
تجهیزات موجود شرکت در پایانه نفتی بندرعباس

  حمل و نقل داخلی انواع خودروهای سواری با واگن های مخصوص حمل خودرو به 
همراه قطارهای مسافری روزانه

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

مسافری از مناطق آزاد تجاری به وسیله سرویس های روزانه واگن

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

حداکثری رضایت ذینفعان

2288 میلیارد ریالحجم فروش سال 96

)EPS( 7.545سود هر سهم

160تعداد پرسنل

1917تعداد واگن لبه بلند ملكی

587تعداد واگن مخزندار ملكی

برترین تجارب 

ISO9001: 2015 دریافت گواهینامه  
  دریافت تقدیرنامه دو ستاره ریلی

  کسب رتبه برتر ریلی حمل انواع مواد معدنی و سیاالت در ایران
  کسب رتبه اول ریلی درحمل انواع کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در ایران

  اولین حمل کننده انحصاری ریلی خرده بار و خودرو در ایران
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