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ســپاس بی حد پــروردگار یکتا را 
که بــرای ما فرصتی دیگر برای ارائه 
خدمت به جامعه و به ویژه سازمان های 
اقتصادی کشور فراهم نمود و سپس 
ما را در این مســیر حمایت، هدایت و 
تقویت مستمر نمود و هر نتیجه مثبت 
که حاصل شــد، به پشتوانه و اتکای 
همیــن لطف و رحمــت الهی بوده و  

انشاء اهلل خواهد بود.
برای چهاردهمین سال متوالی، با 
افتخار میزبان مراســم تقدیر و تشکر 
از سازمان های موفق و برتر رهسپار تعالی هستیم و برخود می بالیم که در 
جشن موفقیت و سربلندی سازمان های سرآمد کشور مشارکت داریم آنانی 
کــه همواره با عمل و رفتار خویش به ما روحیه، انرژی و امید به فرداهای 

خوب می دهند.
ســطح انگیزه تعالی جویی و کمال گرایی هر سازمان، بی تردید نشان 
دهنده میزان بلوغ و توسعه یافتگی نظام مدیریت، سرمایه انسانی و فضای 
عملیاتی آن سازمان است که در این میان انسان ها در سطوح و جایگاه های 

مختلف، نقش کلیدی تر و اصلی تری را برعهده دارند.
اندیشه و ذهنیت منطقی حاکم بر الگو های تعالی سازمانی که عملکرد 
عالی را نشأت گرفته از قابلیت و توانمندی تعالی یافته می پندارد و با این 
پندار و رویکرد درست و موثر به دنبال نهادینه کردن روحیه و فرهنگ تعالی 
جویی و توسعه و پایدارسازی فضای عملیاتی کارآمد و اثربخش در تمامی 
ابعاد و جوانب ســازمان است، خوشبختانه ســالیان دراز است که در درون 
جامعه و سازمان های ما ریشه کرده و ادبیات و کیفیت گفتمان و رفتار ما را 
عالوه بر سیستم ها و فرایندها و ساختار و فناوری، در رهبری و هدایت نیز 

به خوبی متاثر ساخته است.
تفکر سازمان های متعالی و پیشرو به ویژه از نگاه ارزیابی و خودارزیابی 
ســطح تعالی در مغزهای پیراســته از جهل و قلب های آکنده از عشق به 
تعالی و جسم های پاک ایثارگر تبلور یافته و اتمسفر یک سازمان و جامعه 

را از مثبت نگری، خالقیت، نوسازی، انسجام و اتحاد عطرآگین می سازد.
رســالت ما در سازمان مدیریت صنعتی، کندوکاو برای درک و شناخت 
انسان ها و سازمان های شایسته، دیدن درست و جامع آنان هم برای یادگیری 

و هم برای یاددهی، هم برای الگوبرداری و هم برای الگوسازی، هم برای 
تعریف و هم برای معرفــی، هم برای تقدیر و هم برای تقویت، هم برای 

تعالی جویی و هم برای تعالی پویی و بسیاری از هم های دیگر است.
امسال شعار "تعالی در خدمت جامعه" را برگزیدیم چرا که تعالی سازمان، 
تعالی جامعه را به دنبال خواهد داشــت؛ همان گونه که تعالی انسان، تعالی 
سازمان و ســپس جامعه را به همراه خواهد داشت.  تردید نداریم که یکی 
از ویژگی های مهم و اساسی ســازمان های متعالی، توجه بنیادی و جدی 
به مســئولیت  های اجتماعی و جامعه محوری است. هرگاه تعالی با رویکرد 
خدمت رســانی به جامعه، بهره برداری صحیح از منابع و امکانات جامعه، 
توجه واقعی به ســالمتی و حفظ محیط زیست جامعه، کمک به توسعه و 
تعالی جامعه و التزام عملی به رعایت ارزش های واالی جامعه و حمایت از 
دستاوردهای ارزشمند آن در ابعاد و جوانب گوناگون بوده است، بدون شک، 

اقبال اجتماعی برای سازمان حاصل شده است.
خداوند متعال چه نعمت بزرگ و گرانبهایی را به ما عطا کرده که 14 سال 
متوالی در نقش ارزیاب، معلم، مشاور و جایزه دهنده و از همه بهتر فراگیر و 
یادگیرنده، سعادت همراهی و همکاری با مدیران و کارشناسان سازمان ها ی 
الیق، شایسته، پیشاهنگ و پیشرو را یافته ایم و چه بسیار آموخته ایم و این 
پاداش خداوند برای نیات خیر و اهداف مقدســی بوده که ما در ابتدای راه 
با لطف و عنایت پروردگار و همفکری انسان های اندیشمند و متعهدی که 
همواره ما را ایثارگونه یاری کرده اند، بدرستی برگزیده ایم. خدای را سپاس 
می گوییم و از همه همدالن و همراهان در همه نقش ها، جایگاه  ها، مکان ها 
و زمان ها که 14 سال پشتیبان واقعی ما بوده و انشاء اهلل با لطف و مهربانی 

باز هم در آینده خواهند بود، بی نهایت متشکریم.
به مدیران و کارشناســان و کارکنان ســازمان های برتر که قابلیت ها و 
شایســتگی های خود را به خوبی در عمل نشان دادند و برگ زرین دیگری 
بر افتخارات ســازمان خود افزودند و با لیاقت از چهاردهمین جایزه تعالی 
سازمانی تندیس، تقدیر نامه یا گواهینامه می گیرند، از صمیم قلب تبریک 
می گویم و موفقیت های هرچه بیشتر و سرافرازی و سرآمدی هر چه بیشتر 

آنان  را در عرصه جهانی از درگاه خداوند یگانه خواستارم.

                                  محمدعلی محمدی
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

تعالی در خدمت جامعه
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مطالعات نشان می دهد الگوهای تعالی 
سازمانی، از مهمترین ابزارها در ارتقای 
کارایی نظام های مدیریتی هستند که در 
بیش از 80 کشور دنیا با موفقیت بکار 
کشورهای  در  به ویژه  و  شده اند  بسته 
باالیی  اثربخشی  از  توسعه  حال  در 
برخوردارند. در همین راستا، جایزه ملّی 
تعالی سازمانی از سال 1382 و به منظور 
تعالی در شرکت ها  ارتقای بهره وری و 
و سازمان هاي ایراني آغاز شد و در 14 
سازمان   1300 از  بیش  گذشته  سال 
ایراني از نزدیک و توسط ارزیابان خبره 
جایزه ملّی تعالي سازماني مورد ارزیابي قرار گرفته اند و نقاط قوت و زمینه هاي 

قابل بهبود نظام هاي مدیریتي آن ها شناسایي شده و بهبود یافته است.
و  از شرکت ها  زیادی  تعداد  در  تعالی سازمانی  مباحث  به کارگیری  وجود  با 
سازمان های کشورمان، همچنان به نظر می رسد تعالی سازمانی در پاسخ به 
چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی و عمومی، باید به نحو 
سازمان  سازمانی  تعالی  مرکز  راستا،  در همین  بسته شود.  کار  به  موثرتری 
مدیریت صنعتی، به عنوان میراث دار و یکی از نهاد های پیشرو در امر توسعه 

تعالی سازمانی، رسالت خود را در قالب سه حوزه زیر بازتعریف کرده است:
 اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی

 آموزش و تبادل تجربیات تعالی سازمانی
 اجرای پروژه های توسعه تعالی سازمانی

در این چارچوب، جایزه ملّی تعالی سازمانی، همچنان محور اساسی و محرک 
فعالیت های تعالی سازمانی خواهد بود، اما توجه به آموزش، تبادل تجربیات 
و اجرای پروژه های توسعه تعالی از اولویت های اساسی مرکز تعالی سازمانی 
در سال های آتی است. بر این اساس تالش شده است ساختار و فرایندهای 
الزم بازنگری شده و محدوده جدیدی برای محصوالت و خدمات مرکز تعالی 

سازمانی به صورت زیر تعریف شوند:
 ارزیابی و اعتباردهی:

 اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی
 ارزیابی سازمان های متقاضی ارزیابی به صورت مستقل از جایزه ملّی

 ارزشیابی و اعطای گواهی نامه های حرفه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی 
در حیطه تعالی سازمانی

 آموزش و تبادل تجربه :
 آموزش های تخصصی تعالی سازمانی

 آموزش های توانمندسازی ارزیابان
 آموزش های مرتبط با مفاهیم بنیادین تعالی 

 اجرای همایش های فصلی تبادل تجربه
 برگزاری تورهای تعالي 

 اجرای برنامه های الگوبرداری

 پروژه هاي توسعه تعالي سازماني 
 اجرای طرح های توسعه تعالی سازمانی در بخش های مختلف اقتصادی

 اجرای طرح های توسعه تعالی سازمانی در بخش های عمومی و در خدمت 
جامعه

 اجرای پروؤه های تعالی سازمانی خاص کارفرمایان بیرونی
 تدوین ویرایش های جدید الگوی تعالی سازمانی

 طرح هاي پژوهشي در حوزه تعالي سازماني

 گردهمایی ها:
برگزاری ساالنه همایش تعالي سازمانی

برگزاری همایش ها و سمینارهای ترویجی و تخصصی

 انتشارات و رسانه:
 کتاب ها و نشریات مرتبط با تعالی مانند الگوي تعالي سازماني، کتابچه 

ارزیابی، راهنماي متقاضیان و ...
 رسانه هاي دیجیتال 
 برنامه های کاربردی

در بازطراحی ماموریت های مرکز تعالی سازمانی و محصوالت و خدمات آن، 
تعمیق تعالی سازمانی، متناسب سازی مفاهیم و معیارهای تعالی سازمانی در 
بخش های مختلف و بویژه در حوزه های عمومی و خدمت رسان به جامعه مد 
نظر قرار گرفته است. در این راستا و در سال جاری با همکاری مشترک مرکز 
تعالی سازمانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین دوره طرح 
توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی به اجرا درآمد که طلیعه ورود تعالی سازمانی 
به عرصه بهداشت کشور است و امید داریم این امر تداوم یابد و به حوزه های 

آموزش و بخش عمومی نیز گسترش یابد.
تعالی سازمانی از این طریق مي تواند به ارتقای کارایی، سیاست گذاري هاي 
بهتر و ارتقای خدمات و محصوالت در بخش های مختلف اقتصادی و عمومی 
در کشورمان کمک نماید و دستیابي به اهداف کالن کشور و چشم انداز توسعه 

اقتصادی را تسهیل کند.

مهدي اسماعيلي رخ
  مدیر مرکز تعالي سازماني

توسعه تعالی سازمانی در بخش های مختلف اقتصادی و عمومی
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جایزه مّلی تعالی سازمانی
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

گــزارش جایــزه ملّــی تعالــی ســازمانی در ســال 1395

شــورای راهبــری، کمیتــه علمــی و داوری چهاردهمیــن دوره

ــازمانی    ــی س ــی تعال ــزه ملّ ــان جای ــد و ارزیاب ــان ارش ارزیاب

سازمان های برتر 13 دوره گذشته در جایزه ملّی تعالی سازمانی 

ســازمانی تعالــی  ملّــی  جایــزه  متقاضــای  ســازمان های 
 در چهاردهمین دوره
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گزارش چهاردهمین دوره
 اعطای جایزه مّلی تعالی سازمانی

 زهرا احدي، مسئول اجرايی جايزه ملي تعالي سازماني 

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 سیزده سال تجربه موفق در برگزاري 
جایزه ملّي، در سال 1395 نیز در قالب مرکز تعالي سازماني سازمان مدیریت 
صنعتی چهاردهمین دوره اعطای جایزه را در دستور کار قرار داد که در این 

گزارش عملکرد آن به اختصار آورده شده است.

1. اركان
مجموعه فعالیت هاي اجرایي جایزه در قالب همکاري کمیته هاي مختلف 
همراهي  و  حمایت  و  ارزیابي  تیم هاي  سازماني،  تعالي  مرکز  جایزه،  ارکان 

سازمان هاي بزرگ، دستگاه ها، انجمن هاي تخصصي و... صورت مي گیرد. 
ارکان جایزه شامل شوراي راهبري، کمیته علمي، کمیته داوري و مدیریت 
برنامه ریزي  قالب جلسه هایي  در  جایزه،  فعالیت   ابتداي  از  که  جایزه هستند 
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 کند. در سال 1395، 
جایزه ملّی اقدام به برگزاري 25 جلسه کمیته علمي، با موضوعات مختلف از 
جمله ارزش های پیشنهادی، برنامه های راهبردی جایزه ملی، ویرایش 96 
الگوی تعالی سازمانی، تغییرات روش ارزیابي 94+ و رویه های ارزیابی، تشکیل 

تیم هاي ارزیابي و بررسي نتایج ارزیابي ها کرده است.

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

سازماني تشکیل مي شود. 
وظایف:

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

 انجام مساعدت هاي الزم جهت اجراي هرچه بهتر برنامه ها و رفع مشکالت 
احتمالي

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

 استماع گزارش عملکرد دوره قبل جایزه 
پس از معرفي نماینده ارکان براي حضور در شوراي راهبري، مدیریت 

جایزه نسبت به تشکیل شورا با وظایف فوق اقدام می کند. به منظور تعیین 
اعضاي کمیته علمي جایزه، فرم ها و مدارک در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد و 
از آن ها خواسته  می شود تا کاندیداهاي واجد شرایط خود را معرفي کنند. سپس 
رزومه کاندیداها مورد بررسي قرار گرفته و بر این اساس، 21 نفر به عنوان عضو 

کمیته علمي انتخاب می شوند.

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

دوره 3 ساله انتخاب مي شوند. 
 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 

 معرفي نامزدهاي عضویت در شوراي راهبري 
و  ارزیابان  تعیین صالحیت  رویه هاي  انجام  و  طراحی  حسن  بر  نظارت   

ارزیابان ارشد 
 نظارت بر حسن طراحی و اجرای فرایند تعیین تیم هاي ارزیابي

 بررسي و تعیین حد نصاب هاي امتیاز تفکیک سطوح تعالي 
 ارائه پیشنهادهاي الزم به شوراي راهبري

 ارائه پیشنهادهاي الزم به مدیر جایزه

4. تركيب و وظایف كميته داوري 
دانشگاهي،  تحصیالت  داراي  خوشنام،  افراد  از  مرکب  داوري  کمیته 
بي طرف و با سابقة مدیریت است که بر اساس شاخصه ها و رویه هاي تعیین 

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

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

 نظارت بر حسن طراحی و اجرای فرایند رسیدگي به شکایات و اعتراضات 
متقاضیان

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

آن ها این تقسیم بندي صورت مي پذیرد. 
بنگاه هاي با تعداد کارکنان 150 نفر یا بیشتر در گروه بنگاه هاي بزرگ 
و بنگاه هاي با تعداد کارکنان کمتر از 150 نفر، در گروه بنگاه هاي کوچک 



7

سال چهاردهم- اسفند 1395

زه 
جای

ره 
دو

ن 
می

ده
ار

چه
نی

زما
سا

ی 
عال

ی ت
مّل

ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

میانگین شاغالن  کارکنان،  تعداد  محاسبه  مي گیرند. مالک  قرار  متوسط  و 
سازمان در سه ماهه اول دوره اعطاي جایزه است. 

الزم به یادآوري است که سازمان هاي متقاضي جایزه تعالي، متناسب با 
فعالیت خود در یکي از پنج گروه فوق الذکر مورد ارزیابي قرار مي گیرند و با 

یکدیگر مقایسه مي شوند.

6. سطوح جایزه تعالي
این جایزه در سه سطح به متقاضیان حائز شرایط اهدا مي شود و سازمان ها 
را در دستیابي به تعالي متمایز مي کند. فرایند جایزه در هر یک از این سطوح 
و در هر کدام از بخش هاي جایزه ملي تعالي سازماني به تفکیک به اجرا 
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 و سربرگ خود 
استفاده کنند. دستیابي به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده 

در ارزیابي بستگي دارد. 

تندیس: 
 سازمان های متقاضي برای کسب "تندیس" باید دارای ویژگی 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 بطور سیستماتیک نهادینه شده و در زمان 
ارسال اظهارنامه، از آخرین خودارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.

بر  برنامه های بهبود، مبتنی  اولویت بندی و جاری سازی  4- تدوین، توسعه، 
نتایج حاصل از خودارزیابی صورت گرفته باشد.

5- تعادل بین امتیاز توانمندسازها و نتایج وجود داشته باشد به این معنا که 
اختالف امتیاز توانمندسازها و امتیاز نتایج از %10 امتیاز کل سازمان بیشتر نباشد. 
6- امتیاز معیارهای فرایندها، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکرد برای دستیابی 
به تندیس های بلورین و سیمین باید در بازه 41 تا 50 درصد، یا بیش از آن و برای 

دستیابی به تندیس زرین در بازه 51 تا 60 درصد یا بیش از آن باشد.
7- همه مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی دارای مصادیق بارز و آشکار باشند و در 
مورد مفاهیم بنیادین یا عملکرد سازمان، انعکاس منفی بارز و آشکار در اذهان 

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

اخیر قابل ارائه باشد.
بهینه کاوی های  از طریق  باشد که  بلوغ رسیده  از  به سطحی  9 - سازمان 
بیرونی، اعم از فرایندها و شاخص های عملکردی، درصدد کسب بهبود باشد.

10- برای دستیابی به تندیس بلورین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج 
کلیدی با بهترین سازمان های ایرانی در کالس خود قابل مقایسه باشد.

11- برای دستیابی به تندیس سیمین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج 
کلیدی با سازمان هایی در کالس جهانی قابل مقایسه باشد.

نتایج  باید در اغلب  12- برای دستیابی به تندیس زرین، سازمان متقاضی 
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.
در صورت دارا بودن شرایط فوق و دستیابی به امتیاز های زیر تندیس هاي 

بلورین، سیمین و زرین به متقاضی اعطا می شود:
 تندیس زرین:  کسب امتیاز در بازه 651 تا 1000
 تندیس سیمین: کسب امتیاز در بازه 551 تا 650 
 تندیس بلورین: کسب 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.

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

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

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

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

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

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

 4 ستاره براي امتیاز بین 401 تا 450
 3 ستاره براي امتیاز بین 351 تا 400
 2 ستاره براي امتیاز بین 301 تا 350
 1 ستاره براي امتیاز بین 251 تا 300

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

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

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

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

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

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

7. 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.
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8. متقاضيان جایزه تعالي سازماني
اطالع رساني  گذشته  سال  در  اعالم شده  زماني  برنامه  اساس  بر  جایزه 

گسترده اي از طریق کانال های زیر در دستور کار خود قرار داد.
 اطالع رساني در روزنامه ها و سایت ها ) روزنامه همشهری، دنیای اقتصاد، 

سایت تابناک(
 به کارگیری شبکه های اجتماعی )لینکدین، آپارات، اینستاگرام، کانال تلگرام 

و گروه تلگرام(
 به کارگیری ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات

 بازطراحی سایت جایزه ملّی تعالی سازمانی
  بهره گیری از سرویس ایمیل سرور و پایش گزارش ها )1000شرکت و 

500 مدیر، 2000 ارزیاب(
  ارسال فکس )حدود 2000( 

 ارسال پستی ) حدود 800(
  ارسال پیامک ) حدود 800( 

مجموعا  نام،  ثبت  و  رسانی ها  اطالع  انجام  از  پس   ،1395 در سال 
16 شرکت در سطح تندیس، 32  شرکت در سطح تقدیرنامه براي تعالي 
و 23  شرکت در سطح گواهي تعهد به تعالي، اقدام به ثبت نام در فرایند 
سطح  در  شرکت   14 تعداد  این  از  کرده  اند.  سازمانی  تعالی  ملی  جایزه 
تندیس و 26 شرکت در سطح تقدیرنامه و 21 شرکت در سطح گواهینامه 
اظهارنامه و مدارک خود را در موعد مقرر ارسال کردند که مورد ارزیابی 

قرار گرفته اند.

9. فرایند انتخاب ارزیابان و تشکيل تيم های ارزیابی 
جایزه ملي تعالي سازماني، به منظور اجراي فرایند ارزیابي سال 1395، 
همانند سال هاي گذشته نسبت به اعالم فراخوان ارزیابان به صورت گسترده اي 
از طریق شبکه های اجتماعی، ایمیل و سایت جایزه اقدام کرد تا متقاضیاني که 
تمایل به حضور در فرایند ارزیابي را دارند، با ارسال رزومه علمي و کاري خود، 
در قالب تعیین شده از سوي مرکز تعالی، در صورت گذراندن دوره هاي پیش نیاز 
و شرکت در کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه و کسب امتیاز الزم از 

سوي مرکز تعالی به عنوان ارزیاب انتخاب شوند.
با توجه به استقبال گسترده متقاضیان همکاري به عنوان ارزیاب در فرایند 
سال 1395، حجم گسترده اي از تعامالت با سازمان ها و ارزیابان سال هاي 
گذشته ایجاد شد و تعداد 415 رزومه در بانک اطالعاتي جایزه ثبت شد که 
از این بین 330 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 روزمه 
و دوره هاي طي شده توسط متقاضیان، تعداد 46 نفر براي شرکت در کارگاه 
سازماني  تعالي  مرکز  آموزش  بخش  به  جایزه  ویژه  ارزیاب  تربیت  آموزشي 
معرفي شدند که 3 کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب ویژه جایزه توسط بخش 
آموزش مرکز برنامه ریزي و اجرا شد و تعداد 31 نفر موفق به کسب نمره 
قبولي شدند. در پایان هر یک از دوره هاي مرحله اول ارزیابي، مدرسان دوره 
به معیارهاي زیر،  با توجه  ارزیابي شرکت کنندگان در دوره مي پردازند و  به 
نصاب  از حد  ارتقا، کمتر  قابل  قبول،  ممتاز،  رده هاي  به  را  شرکت کنندگان 

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

جایزه ملّي تعالي سازماني به منظور انتخاب ارزیابان نهایي سال 1395 و 
تشکیل تیم هاي چهاردهمین دوره، به ارزشیابی و رتبه بندی ارزیابان عالقمند 

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 
کمیته  اعضاي  حضور  با  که  جلسه اي  در  ارزیابان،  رتبه بندی  از  پس 
از خالصه  استفاده  با  و  امتیازهاي کسب شده  اساس  بر  علمی تشکیل شد، 
رزومه ارزیابان و طبقه بندي ارزیابان بر اساس معیارهاي ذکر شده، ارزیابان 
سال 1395  انتخاب و سپس از جانب جایزه تعالی براي ارزیابي شرکت هاي 

متقاضي دعوت شدند.
در نهایت، تعداد 196 نفر به عنوان ارزیاب جایزه انتخاب شدند و در ترکیب 
تیم ها قرار گرفتند که از این تعداد  178 نفر از ارزیابان سال هاي قبل و 18 نفر 
از متقاضیان جدید بودند و تعداد 25 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  مدیریت  کرد.  اقدام  متقاضي  شرکت هاي 
تیم ها تالش کرده است  این  ترکیب  تعیین  و  ارزیابي  تیم هاي  امر تشکیل 
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 
4 الی 6  نفره برای سطوح تندیس و تقدیرنامه شکل گرفتند و پس از بررسي 
و رفع تضاد بین ارزیابان و شرکت هاي متقاضي، مدیریت جایزه تعالی به توزیع 

اظهارنامه سازمان ها بین ارزیابان اقدام کرد.
در سال 1395 براي 14 سازمان در سطح تندیس، 26 سازمان در سطح 
ارزیابی  تیم های  تعالی،  به  تعهد  گواهی  در سطح  سازمان  و 19  تقدیرنامه 
تشکیل شد و اظهارنامه ها براي تیم هاي ارزیابي ارسال و مدارک مورد نیاز 
ارزیابي براي استفاده ارزیابان )سوگندنامه، برنامه زماني، فایل گزارش بازخورد 
،فایل امتیاز دهي، کاربرگ هاي روش 94+، فایل هاي نظرسنجي، فایل هاي 

افتتاحیه و اختتامیه، فرمت برنامه بازدید از محل و...( ارسال شد.
در نهایت ، 61 تیم ارزیابي با هدایت 40  ارزیاب ارشد، به صورت زیر 

تشکیل شد:
در سطح تندیس

 3 تیم 5 نفره    
 11 تیم 6 نفره

در سطح تقدیرنامه برای تعالی
 12 تیم 4 نفره
 14 تیم 5 نفره

در سطح گواهی تعهد به تعالی
 19 تیم 2 نفره

اساس  بر  ارزیابي  فرایند  ارزیابان،   به  اظهارنامه ها  تحویل  از  پس   
برنامه زماني اعالم شده از سوي جایزه آغاز شد.  در ادامه و بعد از جمع بندي 
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ارزیابي هاي انفرادي، کلیه تیم هاي ارزیابي متقاضیان سطح تندیس و تقدیرنامه 
در سه نوبت در تاریخ هاي 12 و13 آبان ماه برای اجماع در سطح تندیس  و  در 
17 آذر و 8 دي ماه برای اجماع اولیه در سطح تقدیرنامه، در محل مرکز تعالی 
سازمانی به صورت متمرکز و زیر نظر کمیته علمی و مدیریت 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 1395 تشریح و بر رعایت زمان بندي توسط کلیه ارزیابان 
تاکید شد. سپس در ادامه به تشریح تغییرات فرایندي مهم در سال 1395، نقش 
پشتیبان فرایند ارزیابي، اهمیت شناخت عوامل کلیدي سازمان متقاضي در فرایند 
ارزیابي و  مهارت هاي اجتماعي ارزیابي پرداخته شد. در پایان، منشور اخالقي 

جایزه و سوگندنامه به صورت جمعي توسط ارزیابان قرائت شد.
تیم هاي ارزیابي پس از اتفاق نظر در جلسه اجماع بر اساس فرمت هاي 
مشخص و از قبل تعیین شده توسط جایزه ملّي تعالي، به طرح ریزي برنامه 
بازدید از محل شرکت هاي متقاضي جایزه اقدام کردند. از دیگر اقدامات جایزه 
در سال 1395 دعوت از مدیران تعالي سازماني در جلسات اجماع با هدف 
آشنایي مدیران سازمان هاي متقاضي با تیم ارزیابي و همچنین رفع هرگونه 
ابهام در اظهارنامه و کمک به شناخت هرچه بیشتر فضاي سازمان متقاضي 

توسط تیم ارزیابي قبل از بازدید از محل بود.
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 بررسی های الزم با نامه رسمی در اختیار سازمان های متقاضی قرار گرفت.

بر این اساس، تیم هاي ارزیابي با هماهنگي جایزه تعالي براي انجام بازدید 
از محل کلیه سازمان هاي حاضر در سطح تندیس و تقدیرنامه اقدام کردند.  

از جمله تغییراتی که در سال 1395 با توجه به بازخورد های دریافتی از 
تیم های ارزیابی و سازمان های متقاضی در سطح تقدیرنامه، دریافت شد و 
به  بازنگری در روش ارزیابی 94+ در سال جاری اقدام کرد.  به عنوان نمونه 
در سال 94 تیم های ارزیابي مي بایست در قالب یک گروه، از  بخش هاي 
مختلف سازمان  بازدید می کردند، که در عمل با مشکالتی مواجه شده بودند،  
در نتیجه در سال جاری این مجوز داده شد که تیم ها در صورت لزوم در برخی 

موارد در قالب دو گروه به ارزیابی بپردازند. 
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 مدیریت جایزه ارجاع میگردد و اصالحات 
نهایی با هماهنگي ارزیابان ارشد، در گزارش اعمال و در اختیار سازمان های 

متقاضی قرار داده شود. 

10. فرایند انجام مصاحبه ها
در سال 1395 در  ادامه انجام فرایند مصاحبه های تخصصی سال گذشته،  
با هدف آشنایي بیشتر کمیته علمي با تخصص هاي ارزیابان و ارزیابان ارشد، 
جایزه تعالی به انجام مصاحبه هاي تخصصي اقدام کرد.  این مصاحبه ها بر 
اساس اطالعات موجود  از ارزیابان )شامل سابقه ارزیابي، تخصص های ارزیابان، 
نظر سازمان های ارزیابی شده و جمع بندی نظر تیم های ارزیابی در سال هاي 
قبل(  اولویت بندي شده و ارزیاباني که شرایط الزم برای ارزیاب ارشد شدن را 

داشتند، مشخص و به ترتیب اولویت در برنامه مصاحبه قرار گرفتند. 

11. نهایی بودن امتياز و سطح تعالی
فرایند ارزیابي در جایزه ملّي تعالي سازماني بر اساس دستورالعمل ها، مقررات 
و الزاماتي که در راهنماي متقاضیان جایزه ملّي تعالي سازماني درج شده است، 

صورت مي گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، 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 

هیچ گونه اعتراضي در خصوص سطح تعالی پذیرفته نخواهد شد.
متقاضیان تنها در صورتي که در گزارش بازخورد ارائه شده ابهاماتي وجود 
داشته باشد، مي توانند پس از هماهنگي هاي الزم،  با ارزیاب ارشد براي رفع 

ابهامات احتمالي جلسه رفع ابهام برگزار کند.

برنامه های توسعه و بهبود جایزه ملّی تعالی سازماني 
با گذشت 14 سال از اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی، برنامه ریزی برای 
نوآوری و بهبود با هدف پایداری جایزه ملّی تعالی سازمانی از ضرورت های 
مرکز تعالی سازمانی است. حاصل برنامه ریزی ها در سال 1395 ارائه 4 گروه 

برنامه به شرح زیر بوده است:
1- اطالع رسانی و ترویج اثربخش

ترویج و برندسازی جایزه ملّی تعالی سازمانی
2- ارتقای کیفیت و بهبود مستمر در خدمات

طراحی و استقرار روش ارزیابی 94+
یکپارچه سازی زنجیره ارزش مرکز تعالی سازمانی
3- سازماندهی مجدد و توسعه شایستگی های درونی

ارزیابی و توسعه شایستگی های ارزیابان
استقرار CRM مرکز تعالی سازمانی

مدیریت هزینه ها
4- تغییرات ساختاری و مشارکت استراتژیک با ذی نفعان

5- ایجاد نهاد حقوقی جدید با هدف مشارکت ذی نفعان در سیاستگذاری 
و نظارت

6- ساختار و تقسیم کار جدید در سازمان مدیریت صنعتی
نتایج حاصل از چهارده سال اجراي موفق جایزه ملّی تعالی سازمانی در 
کشور، حاکي از روي آوردن سازمان ها به مدل هاي نوین مدیریتي است. در 
حال حاضر سازمان های کشورمان به الگوی تعالي سازماني به عنوان ابزار و 
چارچوبي براي تعریف و اجراي برنامه هاي بهبود در سازمان خود مي نگرند و 
نسبت به نقش آن به عنوان ابزاري تشویقي در بهبود عملکرد سازمان ها نگاهي 
مثبت دارند.  امید است که این پویش ملّي با عزمي راسخ در تمامي بخش ها 
استقرار یابد و تمامي سازمان ها بتوانند با اجراي موفقیت آمیز مفاهیم تعالی 

سازمانی از مزایاي آن بهتر و بیشتر استفاده کنند.

همكاران جایزه ملّی تعالي سازماني در سال 1395
در سال جاری نیز مشابه دوره های گذشته، شبکه ای گسترده از عزیزان 
شامل ارکان، ارزیابان و همکاران اجرایی در اجرای جایزه ملّی تعالی سازمانی 
همکاری داشته اند که در این مجال الزم است از همکاران سازمان مدیریت 

صنعتی به شرح زیر تشرح تشکر کنیم:
 مهدي اسماعیلي رخ، مدیر مرکز تعالي سازماني 
 زهرا احدي، مسئول اجرایی جایزه تعالی سازمانی

 آرزو موسوي، کارشناس آموزش و توانمندسازي مرکز تعالي سازماني
 محترم السادات ریاضت، کارمند تعالی سازمانی

 علیرضا مالحسنی، کارشناس مرکز تعالی سازمانی
 مهدی آریافر، همکار مرکز تعالی سازمانی

آزرم،  امامی، محمد  سارا  زاده،  عباس  مجید  شیوا ضرابیان،  توانگر،  ویدا   
مهران مختاري، آزاده تهمتن، آرمین شاهین، سیهال لطیفی )همکاران ارجمند 

سازمان مدیریت صنعتی(
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نماینده سازمان/ نهاد نام خانوادگي   عنوان   نام    ردیف 
کمیته علمي جایزه ملی تعالی سازمانی آزادي    علي اصغر   دکتر   1
ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی اثني عشري   احمد   دکتر   2
شرکت فوالد مبارکه ارزاني    فرزاد   مهندس   3
وزارت امور اقتصادي و دارایي اسالمي    سیف اله   مهندس   4
مرکز تعالی سازمانی اسماعیلي رخ   مهدي   دکتر   5
شرکت میدکو اشرف سمناني   رضا   مهندس   6
وزارت نفت امیري    هدایت   مهندس   7
شرکت کیسون بابائي همتي   غالمرضا   مهندس   8
سازمان نظام پزشکي جهانگیري    محمد   دکتر   9
ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی چیني فروشان   محمد   مهندس   10
کنفدراسیون صنعت ایران خاشع    شهریار   مهندس   11
کمیته داوری جایزه ملی تعالی سازمانی خلیلي عراقي   محسن   مهندس   12

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران  رفعت    فرهاد   مهندس   13
کمیته علمي جایزه ملی تعالی سازمانی ساالریان زاده   محمدحسین   دکتر   14
شهرداري تهران شریفي    احسان   مهندس   15
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات عطایي    حمیدرضا   دکتر   16
وزارت کشور فرامرزیان    ژاله   مهندس   17
بانک پاسارگاد قاسمي    مجید    دکتر   18
سازمان نظام صنفي رایانه اي کشور کرمي    رضا   مهندس   19

سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران  محسن وند    محمد   دکتر   20
سازمان مدیریت صنعتی محمدی    محمدعلی   دکتر   21
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران مسگرها    بهمن   مهندس   22
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران مقیمي    فرشاد   مهندس   23
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملکي    محمدرضا   دکتر   24
وزارت نیرو منافي    علي   مهندس   25
شبکه مشاوران مدیریت و مهندسي ایران میشاني    امیر   مهندس   26
وزارت نیرو نجفي    میرحمیدرضا  مهندس   27
کمیته علمي جایزه ملی تعالی سازمانی نجمي    منوچهر   دکتر   28
هاشمي    انجمن مدیریت منایع انساني ایران ذبیح اهلل   دکتر   29
کمیته داوری جایزه ملّی تعالی سازمانی همایونفر    سید مسعود   دکتر   30

شورای راهبری چهاردهمين دوره
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نام   نام خانوادگي    عنوان  ردیف 
 

علي اصغر   آزادي     دکتر   1

اثني عشري     احمد   دکتر    2

اخوان خرازي    مرتضي   مهندس   3

اسماعیل پور    عابدین    مهندس   4

اسماعیلي رخ    مهدي   دکتر   5

اسماعیلي عراقي    سید مهدي   مهندس   6

اشرف سمناني    رضا   مهندس   7

تقوي     الهوردي   دکتر    8

تقي زاده هرات    علي   دکتر    9

جنامي نیا     جعفر   مهندس   10

حافظي     عبدالرضا   دکتر    11

خاشع    شهریار   مهندس   12

خوش الحان   فرید   دکتر    13

رازاني    عبدالمحمد   مهندس   14

رستمیان    هوشنگ   مهندس   15

ساالریان زاده   محمد حسین   دکتر    16

شیخ    ابراهیم   دکتر    17

ساساني    حسین   مهندس   18

مالک    فرشید   دکتر   19

نجمي    منوچهر   دکتر   20

همایونفر  سید مسعود   دکتر   21

کميته داوری چهاردهمين دورهکميته علمی  چهاردهمين دوره
نام   نام خانوادگي عنوان  ردیف 

اشرف سمناني رضا   مهندس   1

توفیقي جعفر   دکتر   2

خلیلي عراقی محسن   مهندس   3

زالی علیرضا   دکتر   4

عرفانیان محّمد حسن  مهندس   5

قاسمی مجید   دکتر   6

همایونفر سید مسعود   دکتر   7
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ارزیابان ارشد  چهاردهمين دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیردیف

شرکت بهسو صنعتاحمد اثنی عشری1

شرکت فوالد خوزستانمحمداحمدی2

شرکت سایپاداودادایی3

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتعلیرضااسماعیلی4

شرکت تام ایران خودرومحمدرضاافتاده5

شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ) ایدم(محمدالهی اصل6

شرکت کارگزاری بیمه سایپاصمدبابائی7

مرکز ملی فضایی ایرانرضابهرامی دراسله8

شرکت زامیادعلی اصغرتندرو9

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذربابکتوژان10

شرکت پارس خودرومحمدجبل عاملی فروشانی11

سایپا- مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک گروه سایپاآیدینجدید بناب12

شرکت ایران خودروجلیلحبیبی13

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیانفیروزحسین زاده14

شرکت پتروشیمی اصفهانمحمدحیدری بهبهانی15

شرکت ساپکوعلیرضاخراسانی 16

شرکت پتروشیمی توسعه نگین مکرانعلیرضادادرس17

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(بهنامدهبان18

شرکت کیفیت گسترش آریاسعیددهقانی ورنامخواستی19

شرکت صنایع هواپیمایی ایرانعلی اکبردیوساالر20

شرکت سایپا یدکعلی اصغررجبی21

شرکت دخانیات ایرانسید جوادرضوی22

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپناسعیدروحانی ملک23

مشاورمرتضیروغنی24

شرکت پارس خودروحمیدزاهدی25

شرکت سایپارامبدسعی الدین26

شرکت کارگزاری بیمه سایپامریمسلماسی27
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ارزیابان ارشد  چهاردهمين دوره

هلدینگ فدکسید احسانشجاعی28

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپامسعودشه پرست29

شرکت اتکاگران امیرمحمدمهدیشیدانی30

شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمدسعیدصادق پور31

شرکت سایپا یدکمحمدرضاصادقی نژاد32

دانشگاه تهران، دانشکده مدیریتحسینصفری33

شرکت صنعتی نیرو محرکه یحییصمدی مقدم34

شرکت سازه گستر سایپاپدرامفرخ پیکر35

شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ) ساپکو(علیفالح حسینی36

سازمان مدیریت صنعتیعلیرضاقاسمی37

شرکت خدمات بهره وریغالمعلیمقصود بیگی38

شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایرانامیرحسینمیرزاخانی39

دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده فرماندهی و ستادعبدالههندیانی40

نام محل کارنامنام خانوادگیردیف
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شرکت امداد خودرو سایپاسید مهدیابوالحسنی1
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومههادیاحرام پوش2
شرکت مهندسی و ساخت برق وکنترل مپنا)مکو(علیاحمدوند3
مجتمع صنعتی فوالد اسفراینسید احساناحمدی4
کارخانجات صنامعلیاحمدی5
شرکت سدادمحمدصادقاحمدی بمرود6
شرکت سایپا یدکامیراستاجی7
سازمان هوافضاعلیرضااسداللهی8
شرکت کیسونمهدیاسدی9

شرکت سایپا دیزلعلیرضااسالمی10
شرکت سایپا لجستیکرضااصالنی11
شرکت مهندسین طرح و آفرینشعلیاعظمی مقدم12
شرکت سازه گستر سایپاعلیرضاافغان13
بانک دیاشکانامیرمدحی14
شرکت کارخانجات کمک فنرایندامین سایپاآرشامیری15
شرکت انتقال داده های آسیاتکمحدثهایجوی16
شرکت فرابمهدیایروانی منش17
شرکت ساخت تجهیزات سپاهان )گروه مپنا(ایمانآدمی18
شرکت میدکوابراهیمباقری19
شرکت مشاورین تعالی سازانبشیربخشنده کپورچالی20
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(زهرابرجعلی لو21
شرکت سایپا یدکعلیرضابرلیان22
موسسه مطالعات سرآمدی پارسسید جاللبصیری تبریزی23
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(سمیرابکر24
شرکت پتروشیمی رازیمحمودبهادری25
شرکت مهندسی و ساخت برق وکنترل مپنا)مکو(مهدیبهرامی شاد26
هلدینگ ارزش آفرینان فدکمهدیبهره ور27
شرکت پاالیش نفت جیعلیرضابهنیا28

نام محل کارنامنام خانوادگیردیف
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 ندابی نظیر29
بانک دیاحسانبیگی30
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهراننادرپردیس31
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژادعلیرضاپرنیان32
بانک پاسارگادموناپوراسداله33
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایرانامیرپورآقا34
گروه صنعتی بارزسید مهدیپورباقری35
بانک دیحمیدرضاپوررجبعلی36
شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتوصیادپی سپار37
شرکت محورسازان ایران خودروحسینتقوی علیداش38
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ) مکو(سیماتقی بیگ زاده بدر39
شرکت شتابکارعلیتوان40
بانک پاسارگادسعیدتوتونچی درزه کنانی41
شرکت پارس خودرومنصورثابتی جمال آباد42
شرکت ساپکوکاظمجعفری43
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی - پاالیشگاه چهارمفرشتهجلیلی حافظیان44
شرکت البرز کنترلمرضیهجهانبخش45
شرکت گلپخش اولاحمدجوان جعفری بجنوردی46
شرکت بهمن موتورعلیچراغی47
شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنامحسن چرخه48
شرکت ایران خودرومحمد صادقحاتمی49
 ارسالنحاجی نیلی50
موسسه آموزش کیفیتامیدحیدری51
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا )توسعه 2 مپنا(فرزامخانبابایی52
شرکت شاسی سازی ایرانحسینخانکی53
شرکت ایران خودرومعصومهخلیلی هوشیار54
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(فرزادخورشیدی55
شرکت آریا رسانه تدبیر- شاتلمیعاددادبین56

نام محل کارنامنام خانوادگیردیف
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سازمان صنایع هوافضاهادیدرخشانی کیا57
شرکت پتروشیمی اصفهانحمیدعلیدرویشی58
شرکت  نورد و لوله پروفیل سپاهانبهرامدولت آبادی59
گروه شرکت های پارسان لین )پارس آنالین(پارسادیدبان60
سازمان مدیریت صنعتیامیرامیدذکاءاسدی61
شرکت پارس خودرومعصومهربیعی62
بانک پاسارگادهاجررحمانی63
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوریصادقرسولی64
بانک رفاه کارگرانحمیدزحمتکش65
شرکت مشاوره مدیریت مپناسعیدزرآبادی پور66
گروه صنایع غذایی نوآفرینفرشادزعیم آزاد67
گروه صنعتی بارزجعفرزنگنه68
شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهرانمحسن زیوه69
مرکز تضمین مرغوبیتسیدافضلسجادی70
شرکت استام صنعترضاسرمد71
شرکت تولیدی صنعتی فراسانساراسعدزاده72
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایرانمصطفیسلیمی73
شرکت کارت اعتباری ایران کیشعلیسیروس کبیری74
شرکت سایپا یدکمهریسیف برقی75
بانک پاسارگادمیثمشریفی76
شرکت فوالد خوزستانسعیدشمعونی77
شرکت ایران خودرومیتراشهاب78
شرکت ذوب آهن اصفهانمحسن شهسواری79
شرکت گاز استان گیالنسید جوادصابری فر80
شرکت پارس خودروعلیرضاصادقی81
شرکت صنعتی نیرو محرکه امیربهشادصادقیان82
شرکت شهاب توشهفرشادصالح محمد علی نژاد83
شرکت مالیبل سایپامحسن صدیف84
شرکت برسا نوینمحمدمهدیصفرعرب85

نام محل کارنامنام خانوادگیردیف
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شرکت مالیبل سایپاشهابضیاءبخش کلخوران86
گروه صنعتی بارزمحمدضیایی 87
شرکت فوالد خوزستانغالمرضاطالبی88
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالدفرزادطالبی کوهستانی89
شرکت گواه) خدمات پس از فروش ایران خودرو دیزل(شهزادطباطبایی90
شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکوعلیطبیب زاده91
نمایندگی 5307 سایپامحمدعابدزاده92
شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه )توربوتک(مهدیعادلی زاده93
شرکت فوالد خوزستانجمشیدعادلی مقدم94
دانشگاه شاهدرضاعباسی95
موسسه مطالعات سرآمدی و شش سیگما پارسحامدعباسی96
مستقلسید حسینعزالدین زنجانی97
شرکت سازه گستر سایپااکرمعزیزی98
هلدینگ توربو کمپرسور نفترسولعطار99

شرکت سایپامحسن عیسایی100
شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپناامیرفتوت101
شرکت جهاد نصر فارسفرشیدفرهمندنیا102
شرکت فوالد مبارکهسید مصطفیفقری103
سازمان انرژی اتمی ایرانحمید رضافقیه104
بانک دیسپهرقاسمی105
شرکت گاز استان گیالنرضاقاسمی اخالقی106
شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشیحمید رضاقبادی107
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(علی اصغرقدسی108
شرکت فوالد مبارکهسید داودقفقازی بک109
سازمان مدیریت صنعتینوید رضاقنات آبادی110
شرکت ارتباطات مبین نتعلیرضاکاشفی االصل111
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(حمیدکاظم112
بانک پاسارگادامیدکاکایی113
شرکت ساختمانی پاریز طرح شهرحسنکرد114
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شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگادداریوشکالنتر نیستانکی115
شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنامحمدکنعان116
شرکت هواپیماسازی ایرانغالمرضاکیانی117
مجتمع فوالد مبارکهعلیکیانی118
شرکت مهندسی و ساخت برق وکنترل مپنا)مکو(صادقگرجی ارزان فودی119
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(کامبیزگلچین راد120
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(هادیگنج خانلو121
شرکت مهندسی و ساخت برق وکنترل مپنا)مکو(نیمالطفی122
شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرووحیدمجدی123
شرکت سایپا یدکبهراممحمدخانی غیاثوند124
شرکت فنی و مهندسی صنا اوجنجمهمحمودآبادی125
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(محسن مرادی مقدم126
شرکت آینده پایدار دنیامرجانمرتضی پور127
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(اصغرمردی128
شرکت مالیبل سایپارضامشگین راد129
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(حمید رضامالزاده مقدم130
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو )ایسیکو(مهدیمالمحمدا131
مرکز تحقیقات و برنامه ریزی استراتژیک بانک ملتسعیدهمنصوری132
شرکت فناوران پارسیانحسینمنوچهری133
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو )ساپکو(احمدمهدی جو134
شرکت بدر سان الکتریکغالمعلیموالیی135
شرکت بازرگانی سایپا یدکبهروزمیرزایی136
شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتوعلیرضانادره137
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومهحمیدناظر138
شرکت ایران خودروسعیدنایب حسن آبادی139
شرکت مشاوره مدیریت مپنارامتیننایب ولی همدانی140
شرکت  سایپا یدکامیر محمدنبئی141
دانشگاه جامع امام حسین )ع(حامدنجاران طوسی142
شرکت هپکوحسننحوی143
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ارزیابان چهاردهمين دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیردیف

شرکت تولیدی صنعتی فراسانمحمدعلینسیمی144
بانک دیمحمدحسیننصیری145
گروه داده پردازی بانک پارسیاننادرنعمت پور146
شرکت سایپارضانعمتی147
شرکت توبامحمدنوبخت148
شرکت ذوب آهن اصفهانعلینوش مهر149
بانک پاسارگادارشدهدایتی150
شرکت استام صنعتعلیرضاولیان151
شرکت تولیدی شیمیایی کلرانعلی اکبریحیایی152
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(محمدیوسفی153
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سازمان های برتر 
13 دوره گذشته جایزه مّلی تعالی سازمانی 

)1382 تا 1394(

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

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

4. شرکت ایران خودرو
5. شرکت تراکتورسازی ایران

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

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

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

12. شرکت فراب
13. شرکت پارس خزر

14. شرکت ایساکو
15. شرکت کربن ایران

16. شرکت قطارهای مسافری رجاء

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

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

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت فوالد مبارکه

2. شرکت ساپكو
3. شرکت فراب

4. شرکت ایران خودرو
5. شرکت سایپا

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

2. شرکت محورسازان ایران خودرو
3. شرکت هپكو

4. شرکت فراسان
5. شرکت موتورسازان تراکتورسازی

6. شرکت ذوب آهن اصفهان
7. شرکت جنگ افزارسازی

8. شرکت تراکتورسازی ایران
9. شرکت فوالد خوزستان

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

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

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

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

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

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

25. شرکت سیمان داراب
26. شرکت مهندسی مرآت پوالد

27. صنایع خودروسازان فتح
28. صنایع سردساز خودرو

 
نتایج سومین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1384(

الف. سطح تنديس  بلورين
1.  شرکت فوالد مبارکه 

2. شرکت ساپكو 

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت ایران خودرو 

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

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

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

8. شرکت تراکتورسازی ایران 
9. شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران 

10. شرکت سایپا دیزل

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

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

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

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

7. شرکت صنعتی نیرو محرکه
8. شرکت فوالد خوزستان 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. شرکت ماشین سازی پارس

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

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

3.  شرکت پاکنام 
4. شرکت پشم شیشه ایران 

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

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

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

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

13. شرکت گلسار فارس

نتایج چهارمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1385(

الف. سطح تنديس 
1. شرکت ایران خودرو 

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

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

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

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

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

8. شرکت صنعتی نیرو محرکه 
9. شرکت فوالد خوزستان

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

 
ج. سطح گواهی نامه تعهد به تعالی

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

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

4. شرکت زامیاد
5. شرکت صنایع تجهیزات نفت

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

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

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

6. شرکت خدمات فنی رنا
7. شرکت دژپاد

8. شرکت رایان سایپا
9. شرکت سیمان سپاهان

10. شرکت صنعتی پارس خزر
11.  شرکت کربن ایران

12. شرکت کیسون
13. شرکت مالیبل سایپا

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

16. گروه صنایع باتری صدر

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

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

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

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

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

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

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

14. شرکت لوله سازی اهواز
15. شرکت لیزینگ خودروکار

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

18. شرکت نیروترانس

 
نتایج پنجمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1386(

سطح تنديس

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید/گروه شركت های 
كوچك و متوسط | بازه 451 تا 500 

1. شرکت تولیدی صنعتی فراسان

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

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

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

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

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی

و  بهداشت، درمان  /بخش  تعالی )سه ستاره(  برای  تقديرنامه 
سالمت | بازه 351 تا 400

1. مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

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

1. شرکت رایان سایپا
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خدمات/گروه  /بخش  ستاره(  )سه  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های بزرگ | بازه 351 تا 400

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

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

1. شرکت سازه گستر سایپا

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

1. شرکت سیمان سپاهان
2. شرکت پاالیش نفت اصفهان

3. شرکت ایمن خودرو شرق
4. شرکت سایپا پرس

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

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

9. شرکت مالیبل سایپا

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

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

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

ج.سطح گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش عمومی
1. پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

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

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

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

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

5. شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران ) مانا(

6. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو سایپا
7. شرکت کیسون

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

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

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

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

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

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

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

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

8. شرکت پایا کالچ
9. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

10. شرکت پتروشیمی رازی
11. شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

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

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

16. شرکت چرخشگر
17. شرکت رادیاتور ایران

18. شرکت رینگسازی مشهد
19. شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز

 20.شرکت سایپا شیشه
21. شرکت سهامی پتروشمی شیراز

22. شرکت سیمان ایالم
23. شرکت سیمان خوزستان

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

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

29. شرکت فرآورده های نسوز پارس
30. شرکت فنر سازی زر
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31. شرکت قطعات توربین شهریار
32. شرکت کابل خودرو سبزوار

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

35. شرکت کربن ایران
36. شرکت لوله سازی اهواز

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

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

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

43. شرکت واال قطعه
44. گروه صنعتی بارز

نتایج ششمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1387(

الف( سطح تنديس ها

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

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

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و تولید
1. شرکت تولیدی صنعتی فراسان

2. شرکت تولیدی موتورهای دیزلی ایران – ایدم
3. شرکت ایران خودرو

4. شرکت ایرانی تولید اتومبیل-سایپا

ب( تقديرنامه برای تعالی 

تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش بهداشت
1. مرکز فوق تخصصی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار شهید هاشمی 

نژاد

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

1. شرکت رایان سایپا

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

1. شرکت امداد خودرو

2. شرکت بوتان
3. شرکت تام ایران خودرو

4. ایساکو 

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

2. شرکت ایران خودرو خراسان
3. مگاموتور

4. شرکت صنعتی نیرو محرکه
5. شرکت مالیبل سایپا

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

2. گروه بین المللی ره شهر

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

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

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

6. شرکت پارس خودرو

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

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

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

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

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

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

1. شرکت تولیدی لعابیران
2. شرکت تولیدی واال قطعه

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

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

1. شرکت ایران ترانسفو
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2. شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
3. شرکت پاالیش نفت اصفهان

4. شرکت پایاکالچ
5. شرکت پیستون ایران

6. شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی)دی ام تی(
7. شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

8. شرکت سیمان ارومیه
9. شرکت فرآورده های نسوز پارس
10. شرکت مجتمع فوالد خراسان

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

13. گروه صنعتی بارز
14. شرکت اگزوز خودرو خراسان

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

17. شرکت خودرو سازی زامیاد
18. شرکت سردسازخودرو

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

ج(سطح گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش
خدمات  و  پزشكی  علوم  دانشگاه  مامایی-  و  پرستایی  دانشكده   .1

بهداشتی درمانی ایران

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

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

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

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

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

2 مپنا(
5. شرکت ایران خودرو سازه

6. شرکت بیمه معلم
7. شرکت توسعه صادرات صنعتی

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

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

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

14. شرکت مهندسی-صنعتی فهامه

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

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

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

6. شرکت گاز استان اصفهان
7. شرکت گاز استان گیالن

8. شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران
9. شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل )اپكو(

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

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

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

3. شرکت پویندگان راه سعادت
4. شرکت سه گانه

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

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

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

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

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

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

11. شرکت سازه پویش
12. شرکت سهامی سیمان اصفهان
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13. شرکت سیمان فارس نو
14. شرکت شاسی سازی ایران

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

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

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

23. شرکت تولید قطعات خاور
24. شرکت رادیاتور ایران

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

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

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

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

2. شرکت فوالد خوزستان
3. شرکت مالیبل سایپا 

4. شرکت نیرومحرکه

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

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات
1. سازمان خدمات پس از فروش سایپا )سایپا یدک(

2. شرکت بوتان
3. شرکت رایان سایپا

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

1. شرکت پارس خودرو
2. شرکت پتروشیمی اصفهان

3. شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(

4. شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

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

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

2. شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
3. شرکت پاالیش نفت اصفهان

4. شرکت پایا کالچ
5. شرکت خودروسازی زامیاد

6. شرکت فراکلون
7. شرکت فراورده های نسوز پارس

8. شرکت فوالد خراسان
9. شرکت لعابیران

10. شرکت واال قطعه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. شرکت داروسازی اکسیر
6. شرکت سازه پویش

7. شرکت شاسی سازی ایران
8. شرکت صنایع پمپیران
9. شرکت مهرکام پارس
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10. شرکت نفت پاسارگاد
11. شرکت هولدینگ سرمایه گذاری مسكن

12. گروه صنایع ذوب فلزات فجر و قدر

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

ج( گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش 
1. مجموعه فرهنگی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

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

درمانی دانشگاه همدان

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

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

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

6. مرکز پزشكی، آموزشی و درمانی لقمان حكیم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. شرکت سیمان بهبهان
18. شرکت سیمان فارس نو

19. شرکت شتابكار
20. شرکت صنایع سیمان دشتستان

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

23. شرکت فاتح صنعت کیمیا
24. شرکت کاشی پارس
25. شرکت کربن ایران

26. شرکت مادر تخصصی )هولدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )سهامی عام(
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27. شرکت مجتمع تولیدی داروسازان سیمرغ
28. شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

29. شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم
30. شرکت مهندسی قائم سپاهان

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

33. شرکت نفت فالت قاره
34. شرکت نیروگاه طرشت

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

نتایج هشتمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1389(

الف( سطح تنديس ها

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

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

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

4. شرکت مالیبل سایپا

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی 

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات
1. سازمان خدمات پس از فروش سایپا )سایپا یدک(

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

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

1. شرکت استام صنعت
2. شرکت پاالیش نفت بندرعباس

3. شرکت پایا کالچ
4. شرکت تولیدی موتور، گیربكس و اکسل سایپا ) مگا موتور(

5. شرکت سایپا پرس
6. شرکت فوالد خراسان

7. شرکت لعابیران

8. شرکت واال قطعه

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

2. شرکت پایانه های نفتی ایران

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

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

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

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

8. شرکت کیسون
9. شرکت مدیریت تولید برق نكا

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

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

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

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

5. شرکت موننكو ایران

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

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

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

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

8. شرکت سیمان ارومیه
9. شرکت سیمان داراب

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

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

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

16. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ) مكو(
17. کارخانه فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

18. گروه صنعتی زر ماکارون
19. مجتمع صنعتی اسفراین

ج( سطح گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش 
1. دبستان دخترانه خاتم االنبیاء

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

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

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

همدان

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

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

4. بانک انصار
5. بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

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

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

10. شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه ) سهامی خاص(
11. شرکت تامین اندیش پارس

12. شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش
13. شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. نمایندگی مجاز1204 ایران خودرو کرج. سرافراز

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

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

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

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

9. شرکت پتروشیمی جم
10. شرکت پیشتاز طب زمان

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

13. شرکت داروسازی داملران رازک
14. شرکت داروسازی دانا

15. شرکت سیمان بهبهان
16. شرکت شیمی دارویی داروپخش

17. شرکت شیمیایی ره آورد تامین ) سهامی خاص(
18. شرکت صنایع تولیدی کیان خودرو نوین

19. شرکت فرآورده های لبنیات دوشه آمل )هراز(
20. شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتو

21. گروه صنعتی انتخاب
22. موسسه مهندسی رها
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نتایج نهمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1390(

الف( سطح تنديس ها

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

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

2. شرکت ذوب آهن اصفهان 
3. شرکت فوالد خوزستان

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

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

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات
1. بانک پاسارگاد 

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

4. شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا

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

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

3. شرکت فرآورده های نسوز پارس 
4. گروه صنعتی بارز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. شرکت سیمان داراب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ج( گواهی تعهد به تعالی

گواهی تعهد به تعالی | بخش عمومی
1. اداره کل راه و ترابری یزد 

2. استانداری قزوین 

گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش
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1. پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 
2. شرکت مجتمع فنی مهد پرداپژوهان

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

2. بیمارستان جامع زنان تهران 
3. بیمارستان سید الشهداء 

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

درمانی تهران 
6. دانشگاه علوم پزشكی مشهد 

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

9. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 

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

14. شرکت گاز استان خوزستان 
15. شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 

16. شرکت ملی گاز ایران-منطقه یک عملیات انتقال گاز 
17. شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 

18. فروشگاه های زنجیره ای اتكا استان خراسان رضوی 
19. منطقه هشت عملیات انتقال گاز

 نتایج دهمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1391(

الف( سطح تنديس ها

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

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

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

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

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات
1. بانک پاسارگاد

ب( سطح تقديرنامه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(| بخش سالمت
1. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ج( سطح گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش عمومی 
1. سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
2. سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
3. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. صنایع کاشی وسرامیک الوند
16. نصب نیرو

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

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

4. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
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5. سازمان نوسازی شهر تهران
6. شرکت آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران

7. شرکت بیمه نوین
8. شرکت پرداخت الكترونیک بانک پاسارگاد

9. شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
10. شرکت کهربا گستر

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

13. شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل
14. فروشگاه های زنجیره ای اتكا استان اصفهان

15. شرکت پارس آنالین

نتایج یازدهمین دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1392(

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

1. شرکت فوالد خوزستان
 

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

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

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

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

میدکو
5. شرکت مجتمع فوالد خراسان

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

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

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

ب( بخش خدمات
1. بانک مهر اقتصاد

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

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

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

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

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

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

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

ج ( بخش سالمت
1. مرکز تخصصی دندانپزشكی امام خمینی

سطح تقديرنامه دو ستاره
الف ( بخش ساخت و تولید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



34

سال چهاردهم- اسفند 1395

زه 
جای

ره 
دو

ن 
می

ده
ار

چه
نی

زما
سا

ی 
عال

ی ت
مّل

ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

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

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

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

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

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

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

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

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

6. شرکت سرمه
7. شرکت صنایع مس باهنر

8. شرکت طب فن
9. شرکت معدنی امالح ایران

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

د( بخش خدمات
1. پرداخت الكترونیک سامان کیش

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

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

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

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

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

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

14. فروشگاه اتكا شهید سرلشگر فالحی
15. فروشگاه اتكا کرمانشاه

16. فروشگاه اتكا مرکزی بیرجند
17. فروشگاه زنجیره ای اتكا همدان )شهید مدنی(

نتایج دوازدهمین دوره جایزه ملي تعالي سازماني )1393(

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

1. شرکت فوالد مبارکه

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

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

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

1. شرکت تولیدي صنعتي فراسان

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

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

ب( بخش ساخت و تولید )بازه امتیازي 500-451(
1. شرکت  سهامي ذوب آهن اصفهان

2. شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا(
3. شرکت گروه مپنا

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

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

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

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

سطح تقديرنامه 4 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

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

3. شرکت پاالیش نفت آبادان

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

3. بانک ملت
4. شرکت تامین اندیش پارس

سطح تقديرنامه 3 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

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

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

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

ب( بخش خدمات
1. شرکت گاز استان قم

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

4. شرکت گاز استان خوزستان

سطح تقديرنامه 2 ستاره
الف( بخش ساخت و تولید

1. شرکت سیمان بهبهان
2. شرکت سیمان خوزستان

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

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

7. شرکت پاالیش گاز ایالم
ب( بخش خدمات
1. شرکت بیمه نوین

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

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

6. بانک دي
7. شرکت گاز استان هرمزگان

8. شرکت مهندسي پترو تدبیر پارس

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

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

سطح گواهي تعهد به تعالي
الف( بخش ساخت و تولید

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

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

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

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

9. شرکت شهاب
10. شرکت ماشین سازي پارس

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

13. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي- پاالیشگاه چهارم

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

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

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

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
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11. آزما نانو سیستم
12. منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدني و فلزي خلیج فارس

13. شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)فناپ(
14. شرکت خدمات بازرگاني و کاالي گاز پارس

نتایج سیزدهمین دوره جایزه ملّی تعالی سازمانی)1394(

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

1- شرکت فوالد خوزستان
 

ب(  بخش خدمات  )بازه امتيازي551 تا 600 ( 
1- بانک پاسارگاد 

ج ( بخش ساخت و توليد )بازه امتيازي551  تا 600 (
1- شرکت تولیدي صنعتي فراسان 

سطح تنديس بلورين 
الف ( بخش ساخت و توليد ) بازه امتيازي 451  تا 500(  

1- شرکت پتروشیمي پارس 
2- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

3- شرکت توسعه معادن و صنایع معدني 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 توليد 
1- شرکت استام صنعت 

 سطح تقديرنامه 3 ستاره 
الف(  بخش ساخت و توليد

1- شرکت بهمن دیزل 
2- شرکت پاالیش گاز ایالم 

3- شرکت پاالیش نفت جي 
4- شرکت صنایع سرام آرا 

5- شرکت صنعتي زرماکارون 
6- مجتمع گاز پارس جنوبي 

7- شرکت البراتوار داروهاي گیاهي طبیعت 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 
6- شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه )ممسکو( 

7- شرکت مهندسي پترو تدبیر پارس 

سطح تقديرنامه 2ستاره 
الف ( بخش ساخت و توليد  

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

4- شرکت فوالد اکسین خوزستان 
5- شرکت نیر پارس 

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

3- شرکت ریل پرداز سیر 
4- شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات پارسارگاد آریان )فناپ( 

5- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

سطح تقديرنامه 1 ستاره 
الف (  بخش ساخت و توليد  

1- شرکت صنایع سیمان سامان غرب
 

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

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

4- شرکت ژئوفیزیک دانا کیش 
5- شرکت فرایند نو 

6- موسسه فرهنگي دیجیتال کلید طالیي جهان معاصر  
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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( 

5- شرکت بازرگاني سرمایه گذاري مسکن ) سهامي خاص( 
6- شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه - 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 توليد 
1- شرکت اوزان - کارخانه شهید دکتر فقیهی 

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

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

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

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

ج ( بخش آموزش  
1- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

2- دبستان دکتر عبدالحمید چوبینه 
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

فهرست سازمان هاي ارزیابی شده در فرایند ارزیابي جایزه ملّي تعالي سازماني سال 1395 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 چهاردهمین جایزه مّلی تعالی سازمانی ) 1395(

اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران

بانک آینده 

بانک پاسارگاد 

بانک دی 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرکت استام صنعت 

شرکت ایران گارمنت

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

شرکت آسیا سیر ارس

شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران 

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد 

شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت 

شرکت بهسازان خاورمیانه

شرکت بهمن موتور

شرکت بیمه دی

شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون- ایریسا  

شرکت پاالیش نفت تهران

شرکت تامین دکل صبا

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان

شرکت تولیدی صنعتی فراسان

شرکت حمل و نقل توکا 

شرکت حمل و نقل ریلی رجا

شرکت راهسازی و ساختمانی 115

شرکت ریل پرداز سیر

شرکت ریل پرداز سیستم 

شرکت ساخت تجهیزات سپاهان)گروه مپنا(

شرکت سرمایه گذاری بوعلی

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران )سنا( 

شرکت سهامی بیمه ایران 

شرکت سیمان خوزستان 

شرکت صنایع برش ورق فوالدی مبارکه

سازمان های ارزیابی شده در سال 1395 ردیف 

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو )ساپکو(  

شرکت فرآوران زغال سنک پابدانا

شرکت فوالد اکسین خوزستان

m.esmaeili
Text Box
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شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

شرکت فوالد خوزستان 

شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

شرکت کارگزاری بانک دی 

شرکت گاز استان ایالم

شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان قزوین

شرکت گاز استان لرستان

شرکت گاز استان مرکزی

شرکت گروه مپنا 

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

شرکت مجتمع فوالد خراسان

شرکت مهفام جام )پارس اپال(

شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو )ایسیکو(

شرکت مهندسی فوالد مبارکه

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(  

شرکت نفت ایرانول

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

صنایع خاک چینی ایران

گروه ارتباطات ماهواره ای سامان 

موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طالیی جهان معاصر
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 بانک آینده

تاریخچه 
استناد مصوبه یک هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه  به  آینده«  »بانک 
شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات،  مؤسسه اعتباری صالحین و  مؤسسه 
اعتباری آتی، با سرمایه ی پایه هشت )8( هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال 
1391 شکل گرفت. متعاقبًا، بانک آینده، بر اساس مجوزهای صادره از سوی 
بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تحت شماره 442325 
و شناسه ملی 10320894878، در تاریخ 1392/05/16 به ثبت رسید. بانک 
آینده از مجموعه ی بیش از 17 هزار سهامدار، پس از طی مراحل الزم، در 
تاریخ 1393/12/26 موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ایران شد.

در حال حاضر، بانک آینده با مجموعه ای از نیروی انسانی توانا )3144 نفر( 
و حمایت حدود 2میلیون نفر مشتری، در قالب یک بانک تجاري خصوصی و 
با راهبرد حضور مؤثر و کارآمد در حوزه هاي خدمات بانکداري: خرد، تجاری، 
شرکتی و خدمات بانکداري اختصاصي در بستر آخرین دستاوردهای فناوري 

اطالعات و ارتباطات، با 165 شعبه در سراسر کشور، مشغول فعالیت است.
بانک آینده، در تالش است؛ در قالب یک بانک تجاری پای بند به اصول و 
اخالق حرفه ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در 
چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه ریزی، در 

جمع بانک های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد.

نشانه هاي راه در سفر تعالي
بانک آینده در مسیر تحول و حرکت در مسیر تعالي سازماني از تیرماه سال 1394 

آغاز کرده است در این راستا برخی از اقدامات زیر صورت پذیرفته است:
 آغاز پروژه سنجش رضایت کارکنان، مشتریان و جامعه

 پیاده سازی نظام مدیریت آموزش ایزو 10015
 بازمهندسی فرآیند ارزیابی تامین کنندگان

 راه اندازی سامانه ایده پردازی در بانک
 اجرای مدل APQC به عنوان مدل فرآیندی بانک

چشم انداز ما
ما ایمان داریم که همه با هم با:

 ارائه راه حل های منحصر به فرد به نیازهای مشتریان و سهامداران مان.
 تجهیز شدن به فناوری های روز دنیا، ارتقای توان مندی حرفه ای خود و تولید محصوالت 

و خدمات جدید، با سرعت، دقت و کیفیت باال،  مطابق با نیازهای پنهان بازار.
 تالش جمعی در ارائه خدمات مشتاقانه به مشتریان و مردم عزیز ایران.

مأموریت ما
 شناخته شدن به عنوان یک بانک متمایز و ارزش آفرین برای مشتریان.

 کسب جایگاه رقابتی استراتژیک برتر در شبکه بانک های خصوصی کشور، در چارچوب 
قانون عملیات بانکداری بدون ربا. 

 تبدیل شدن به یک بانک جامع با دارا بودن معیارها و استانداردهای جهانی در شبکه بانکی 
خصوصی کشور، برای تامین منافع کلیه ذی نفعان.

 جلب رضایت و وفاداری مشتریان از طریق تعامل مستمر و نزدیک، تشخیص و درک 
به هنگام نیازهای متنوع پولی و مالی آن ها و پاسخ گویی، در قالب ارائه بسته های خدماتی و 

راه کارهای جامع.
 توانمند سازی سرمایه های انسانی و تغییر در نگرش و رفتار آن ها، همراه با ایجاد محیط 
سازمانی برانگیزاننده و قائل شدن ارزش و احترام برای همه کارکنان از طریق ایجاد یک 

سازمان یادگیرنده.
 خلق مزیت رقابتی پایداربا هدف نفوذ و کسب سهم از مشتریان و بازار؛ از طریق ایجاد 
)خرد، شرکتی،  بانکداری  درحوزه های مختلف خدمات  کلیدی  توسعه شایستگی های  و 

سرمایه گذاری و اختصاصی( و بهینه سازی سهم آن ها در پورتفوی درآمدهای بانک.
 ایجاد اطمینان کامل برای سهام داران و بازار نسبت به ثبات و کیفیت سودآوری بانک.

 فعالیت در ذیـل یک شرکت مادر فعالیـت هـای چند منظـوره، به منظور ارزش افزائی، 
متنوع سازی خدمات و محصوالت، بهینه سازی پورتفوی درآمدها، مدیریت ریسک بانک و 

کسب جایگاه مناسب در بازارهای پولی و مالی در سطح ملی و در تراز جهانی.
با تاکید بر ارتقای کمیت و کیفیت سودآوری، توسعه   ارتقای مستمر بهره وری بانک 
قابلیت های کلیدی در زمینه بانکداری مجازی، مدیریت علمی منابع و مصارف و مدیریت در 

تمام کسب وکارهای بانک، برای ارتقای رضایت مشتریان.
 هم سان سازی شاخص های مالی و عملکردی بانک با استانداردهای بین المللی صنعت 

بانکداری.

 اعتماد به مشتریان وفادار و نیک اندیش.
و  توانمندی ها  قله  به  رسیدن  راه  در  راه حل ها  بهترین  به کارگیری   

مسئولیت پذیری.
و با ایفای نقش موثر به منظور ایجاد زندگی بهتر برای مردم عزیزمان، به یکی از 
برترین موسسات مالی چند منظوره خصوصی در کشور و دارای اعتبار در سطح 

بین المللی و نماد نوآوری، ارزش آفرینی و سرآمدی تبدیل خواهیم شد. 

ارزش هاي سازمان
 توجه به مسئولیت های اجتماعی.

 تاکید بر یادگیری، نوآوری و کارگروهی سرمایه انسانی.
 به کارگیری وحدت، تعلق و تعهد سازمانی در مسیر اعتالی نام بانک آینده.

ارائه بهترین و   استفاده از دانش و فناوری روز و چابک سازی سازمان برای 
روزآمدترین خدمت و برآورده کردن نیازهای آشکار و پنهان مشتریان.

 صداقت، شفافیت، عدالت در قبال ذی نفعان و امانت داری و نگهداری کلیه 
اطالعات مربوط به مشتریان و ارتقای مستمر سطح اعتماد و اطمینان مشتریان.

www.ba24.ir

برترین تجارب

 )IMI -100( قرار گرفتن در جایگاه 24 رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران 
در سال 1394

 رعایت الزامات گواهینامه بین المللی شعف مشتری توسط مرکز تحقیقات و 
مطالعات بازار و اخذ گواهینامه مرتبط.

 استقرار نظام جانشین پروری در حوزه سرمایه انسانی و توسعه مدیریت. 
الکترونیکی     بانکداری  واحد  در  کیفیت  مدیریت  سیستم های  استقرار   

)ایزو9001 و 27001 و...(
بانکداری  حوزه  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کیفیت  ملی  جایزه  اخذ   

الکترونیکی.
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تاریخچه 
بانک پاسارگاد به عنوان پنجمین بانک خصوصی کشور با راهبردی متفاوت و 
در جهت ایجاد بانکی در ابعاد ملی در بعد داخلی و با فعالیت های بین المللی در 
افق بزرگترین بانک منطقه ای، پس از اخذ مجوزهای الزم در نیمه دوم سال 
امام رضا )ع( فعالیت خود را آغاز نموده  با میالد حضرت  1384 و همزمان 
پرداخت  سرمایه  بیشترین  از  برخورداری  با  پاسارگاد  بانک  هم اکنون  است. 
شده در بین بانک های کشور، انواع خدمات بانکی و بانکداری الکترونیکی را 
از طریق شبکه گستره ای بالغ بر 327 شعبه و ابزارهای متنوع الکترونیکی به 
مشتریان خود ارائه می کند. بانک پاسارگاد در سال 1387 نزد سازمان بورس 
پذیرفته  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سال1390در  در  و  ثبت  بهادار  اوراق  و 

شده است. 
عمده فعالیت ها و زمینه های کاری بانک پاسارگاد عبارتند از:

اندوخته های سرگردان و به کارگیری آن در تأمین مالی   جذب سرمایه و 
بخش های مختلف اقتصادی

 فعالیت و مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور
 ارائه خدمات نوین و الکترونیک بانکی به مردم با دقت، سرعت و سهولت 

به منظور رفاه حال و صرفه جویی در اوقات مشتریان گرامی

مأموریت ما
نیز  و  خالق  و  متخصص  کارآمد،  سرمایه انسانی  به  اتکا  با  پاسارگاد  بانک 
فرهنگ و ارزش های بنیادین غنی پاسارگادی، با در نظر گرفتن نیازهای حال 
و آتی ذی نفعان ضمن تأکید بر بانکداری سبز و مسئولیت های اجتماعی خود 

برای کلیه ذی نفعان به ویژه سهام داران و مشتریان خلق ارزش می نماید.
بانک پاسارگاد از شعار »حق با مشتری است« عبور کرده و به باور »مشتری 
ذات بانک است« عینیت می بخشد و تالش می کند ضمن توسعه پایدار بانک 
در ابعاد ملی و بین المللی، در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور مشارکت شایسته 

و مؤثری داشته باشد.

برترین تجارب
 نهادینه نمودن نظام مدیریت دانش و کسب عنوان یکی از 3سازمان دانشی 

MAKE برتر ایران در سال های 2012 تا 2015  به انتخاب جایزه بین المللی
حوزه  در  جانشین پروری  و  توانمندسازی  شایسته گزینی،  نظام های  استقرار   
سرمایه انسانی و دریافت نشان برنز 4 ستاره تعالی منابع انسانی )باالترین سطح 

اعطایی(
 کسب باالترین سطح سالمت اداری از سال 1391

سال  در   )BIS( خالقیت  و  نوآوری  بین المللی  نشان  و  گواهینامه  دریافت   
2014

 دریافت گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطالعات )ISMS( و 
گواهینامه ISO27001:2013 از شرکت  QA اتریش در سال 1393

اساس  بر  مشتری  رضایت مندی  حوزه  در   ISO10004 گواهینامه  تمدید   
ارزیابی شرکت ACS انگلستان در سال 2015

بانک پاسارگاد

نشانه هاي راه در سفر تعالي
متوالی   سال   5 در  بنکر(  سوی  )از  ایران  اسالمی  جمهوری  بانک  برترین   

 2012-1016
 بانک برتر ایران از سوی موسسه یورومانی در 2 سال متوالی 2015 و 2016

 انتخاب به عنوان یکی از 3 سازمان دانشی برتر کشور در 4 سال گذشته
 دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 93 و 94

 دریافت تندیس بهره وری و کیفیت از دهمین کنفرانس بهره وری و کیفیت 
سال 94

 انتشار گزارش مسئولیت های اجتماعی )CSR( از سال 92 تاکنون 

چشم انداز ما
 احـراز رتبـــه اول در بیــن بانک هــای خاورمــیانه
 کسب جایگاه شایسته در بین 500 شرکت برتر جهان

ارزش هاي سازمان
باور به سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های بانک/ خالقیت 
صداقت،  انعطاف پذیری/  و  چابکی  اسالمی/  ارزش های  به  التزام  نوآوری/  و 
بانک/  به  وفاداری  و  عشق  نقدپذیری/  و  سعه صدر  رازداری/  و  امانت داری 
وجدان کاری و پاسخ گویی/ شایسته ساالری/ مسئولیت پذیری اجتماعی/ تکریم 
مبتکرانه مشکالت/  و حل  راهگشایی  انضباط/  و  نظم  و ذی نفعان/  مشتریان 
به  تعهد  مشارکت/  و  گروهی  کار  همدلی،  به  باور  زندگی/  و  کار  بین  تعادل 
و  ملی  استانداردهای  رعایت  و  مداری  قانون  تمامی شئون سازمان/  در  تعالی 
دانش  از  استفاده  با  دانش سازمانی  ارتقای سطح  و  توانمندسازی  المللی/  بین 
روز بین المللی/ تعهد به شناسایی نیازهای فعلی و آتی مشتریان و تالش برای 

مرتفع نمودن آن ها

ارقام کليدي
 سرمایه انسانی:   3815 نفر )%55مرد و %45زن(

 سرمایه:           50.400.000 میلیون ریال
 مشتریان:         4.000.000 نفر

 سود خالص:      11.633.931 میلیون ریال
 سهامداران:       بیش از 1.500.000 نفر

www.bpi.ir
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
تاریخ89/2/18 به عنوان تاریخ ثبت و شروع به کار بانک دي تعیین شده است

بر اساس:1- مصوبه مورخ89/10/25 مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
و 2- مصوبه مورخ89/12/3 هیات مدیره بانک بانک دي به عنوان بیست 
و سومین نماد معامالتي )بازار دوم( با نماد دي در فهرست نرخ هاي بورس 

قرار گرفته است.
تحقق هدف مذکور مستلزم تجهیز منابع مالي از طریق جذب سپرده ها، اخذ 
تسهیالت و استفاده از سایر ابزارهاي پولي و مالي و تخصیص آن ها براي 
اعطاي تسهیالت اعتباري و سرمایه گذاري در رشته هاي مختلف اقتصادي و 
در چارچوب  ارزي(  و  )ریالي  بانکي  و  مالي  پولي،  کلیه عملیات مجاز  انجام 
حوزه  در  ربا  بدون  بانکي  عملیات  قانون  و  کشور  جاري  مقرارت  و  قوانین 
دي  بانک  مي باشد.  خود  اهداف  تحقق  راستاي  در  عمل،  مورد  جغرافیایي 
جمهوري  مرکزي  بانک  نظر  مورد   )C.A.R( سرمایه  کفایت  نسبت  همواره 
اسالمي ایران و مقررات و ضوابط بین المللي کمیته بال را رعایت نموده است.

دارد. واژه  روز  و 30  است  ماه سال هجری خورشیدی  )جدی( دهمین  دی 
دادار  و  است  بخشودن  و  ساختن  آفریدن،  معناي   به  باستان  ایران  در  دي 
 )logotype( نوشته  نشانه  است.  شده  گرفته  ریشه  همین  از  فارسي  در 
  )Infinity( بانک دی ،طراحی کلمه »دی« در قالب ساختار نشانه مشهور
بي نهایت می باشد. هدف از انتخاب این ساختارتجسم ارتباط دیروز، امروز و 

فردا در چرخه ای سازمان یافته، بهبود مستمر و بی انتهاست. 

مأموریت ما
از سرمایه های  منافع ذی نفعان و صیانت  تامین  برای  آفرینی مستمر  ارزش 

ایثارگران از طریق ارائه راه کارهای مالی

بانک دی

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 اخذ رتبه 37 در بین 100 شرکت برتر

 جایزه سطح پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهره وری
5S تدوین و استقرار و ممیزی نظام آراستگي 

 نشان مسئولیت پذیری اجتماعی از کنفرانس برند پایدار
BI بکارگیري نظام جامع گزارش گیري و 

 قرار گرفتن در لیست ده شرکت پیشروی ایران به مدت دو سال متوالی
 شرکت برتر به لحاظ رشد فروش در بین صد شرکت برتر

 کسب تقدیرنامه سه ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 94
 استقرار سامانه نظام جامع منابع انسانی

برترین تجارب
 ISO9001 گواهینامه 
ISO10015 گواهینامه 
ISO10002 گواهینامه 

CALL CENTER راه اندازی 
 استقرار نظام جامع پیشنهادات

BI به کارگیری نظام جامع گزارشگیری و 
 پیاده سازی بیش از 60 سامانه مرتبط با بانکداری الکترونیک

ارقام کليدي

www.bank-day.org

EPS 1005 نفرتعداد پرسنل بانک260 ریالخالص
ROE% 19/70118.634.421 ریالسرانه خدمات رفاهی
ROA%1

 اهدای لوح تقدیر “بانک پیشگام در اجرایی کردن سامانه چکاوک”  از 
طرف بانک مرکزی

چشم انداز ما
کسب باالترین استانداردها درصنعت بانکداری کشور

ارزش هاي سازمان
اخالق حرفه ای   / پذیری  / مسئولیت  کارگروهی   / تعالی سازمانی   / خالقیت 
/ باورهای ایرانی و اسالمی / مسئولیت های اجتماعی / احترام به همکاران / 

رقابت پذیری
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
خودروهای  دینام  و  استارت  تولید  منظور  به   1378 سال  در  استام  شرکت 
سواری تحت لیسانس شرکت والئو فرانسه تاسیس و درسال1380 با تجهیز و 
راه اندازی خطوط تولید به بهره برداری رسید. این شرکت، توانسته اصلی ترین 
تامین کننده محصوالت استارت و دینام کلیه خودروهای سواری در صنعت 
خودروسازی کشور بوده و در کنار تامین بازار خودروسازان داخلی از قبیل ایران 
خودرو، سایپا،گروه بهمن و ...، صادر کننده این محصوالت به خارج از کشور 
نیز باشد. تعداد خطوط تولیدی شرکت استام در حال حاضر بالغ بر 25 خط 
اصلی و فرعی با سبد محصوالت استارت، دینام، موتورفن، قفل و سوئیچ،لچ 
)قفل مکانیکی درب خودرو( ، دورچک و برف پاک کن است. شرکت استام 
تاکنون موفق به کسب تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی و اخذ گواهینامه های   
متعدد سیستم های مدیریتی و گریدهای  مشتریان خود  شده است.شرکای 

تجاری اصلی شرکت استامU-SHINو VALEO  می باشند

مأموریت ما
تولید و تأمین قطعات و محصوالت موردنیاز صنعت خودرو و قطعات یدکی بازار داخل 
و خارج در زمینه فعالیت خود  بااستفاده از منابع انسانی توانا و با همکاری و مشارکت 

سازندگان برجسته و معتبر در سطح جهانی جهت ایجاد رضایت کلیه ذینفعان
شركت استام

نشانه هاي راه در سفر تعالي

ارقام کليدي

www.stam-sanat.com

برترین تجارب

چشم انداز ما
  حفظ  رهبری  در محصوالت جاری و توسعه سبد محصول  

  ایجاداعتبار و جایگاه در زنجیره تأمین جهانی
  ارزش هاي سازمان

 خلق ارزش براي ذینفعان  احترام به همه و رعایت اصول اخالقي
 همفکری و کار تیمي در راستاي هم افزایي سازماني

 حفاظت از ایمني جسمي و روحي همکاران    توسعه خالقیت و نوآوري
 آراستگي و نظم      یادگیرنده و یاد دهنده بودن و بهبود مستمر

 تالش هدفمند و مستمر در راستای دستیابی به اهداف مشترک و متعالی سازمان

درصد تحقق شاخص در نام شاخص
پایان سال 94

80%حجم ریالي فروش
ایجاد حداقل سه شریک تجاري صاحب 

85%تکنولوژي )DSPI پروژه(

ساخت داخل نمودن قطعات خارجي با 
هدف دستیابي به قیمت رقابتي

)IPI گروه محصوالت (
%86

95%درصد سهم بازار
86%رضایت شغلي کارکنان

از سالسیستم مديريت

ISO 9001:2008 82استقرار و پیاده سازی  سیستم مدیریت کیفیت

استقرار و پیاده سازی  سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروئی  
ISO/ TS 16949:200282

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 18001:2007 
OHSAS87

ISO 14001:2004 87استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی

یكپارچه سازی سیستم های مدیریتی کیفیت ایمنی بهداشت و زیست 
محیطی

)IMS )Integrated Management System
90

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 17025:2005 
ISO87

استقرار سیستم های مدیریت آموزش با الگوبرداری از سیستم مدیریت آموزش 
ISO 1001588

 Valeo و IBM با الگوبرداری از CBT&D 91سیستم شایستگی کارکنان

86پیاده سازی نظام پیشنهادات 

achieve و MBO 89مدیریت عملكرد کارکنان با الگوبرداری از مدل

90سنجش رضایت کارکنان مدل دو عاملی هرزبرگ

93فرهنگ سازمانی الگوبرداری دنیسون

89استقرار سیستم های مدیریت تكنولوژی با الگوبرداری از مدل پورتر – موغن

استقرار سیستم های مدیریت امینیت اطالعات با الگوبرداری از استاندارد 
ISO 2700188

87استقرار سیستم مدیریت دانش با الگوبرداری از مدل نوناکو و تاکوچی

پیاده سازی الزامات مشتریان و دریافت گرید های برتر ساپكو ، سازه گستر، 
82مگاموتور، رنوپارس ، بهمن موتور و ...

 اخذ تقدیر نامه مدل تعالي سازماني چهار ستاره- تعمیق و تثبیت سیستم هاي مدیریت-1389
 حفظ تعالي سازمانی درسطح 4ستاره وانجام پروژه های بهبود-1390
 حفظ تعالي سازمانی درسطح 4ستاره وانجام پروژه های بهبود-1391

 آغاز حرکت به سوی تعالی در سطح تندیس-1392
 اخذ گواهینامه 4 ستاره تعالی سازمانی-1394

 اخذ تندیس بلورین تعالی سازمانی-1395
 حفظ تعالي سازمانی درسطح تندیس بلورین وانجام پروژه های بهبود-1396

 اخذ تندیس سیمین تعالی سازمانی1397- 1398
 حفظ تعالي سازمانی درسطح تندیس سیمین وانجام پروژه های بهبود-1399

 اخذ تندیس زرین تعالی سازمانی-1400



44

سال چهاردهم- اسفند 1395

زه 
جای

ره 
دو

ن 
می

ده
ار

چه
نی

زما
سا

ی 
عال

ی ت
مّل

ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
شرکت  آهن و فوالد صنیع کاوه تهران  در سال1378 در تهران ثبت شده 
و مورد بهره برداري قرار گرفت. در مرداد ماه سال1390 کل سهام شرکت 

توسط شرکت فوالد مبارکه خریداری شد. 
ساوه،  جاده   12 تهران،کیلومتر  در  کارخانه  محل  و  شرکت  فعالیت  مرکز 
روبروی شهرک صنعتی چهار دانگه-پالک 220 و مساحت کل آن درحدود 
70.000 متر مربع مي باشد. دفتر مرکزي شرکت نیز در تهران، سعادت آباد، 

میدان کتاب،  خیابان کوهستان واقع شده است.
خدماتی  مرکز  شرکت  بزرگترین  تهران  کاوه  صنیع  فوالد  و  آهن  شرکت 
گروه فوالد مبارکه اصفهان بوده و داراي باالترین ظرفیت و امکانات تخلیه 
طولی  برش  خطوط  و  انبارداری  حمل ترکیبی،  جاده  ای،  و  ریلی  بارگیری  و 
اجرای  با  به طوری که  می باشد.  همجوار  و  تهران  استانهای  در  عرضی  و 
خدماتی  مرکز  بزرگترین  و  برترین  به  شدن  تبدیل  اخیر،  بهبود  برنامه های 
راهبردي خود  را هدف  ورقهای فوالدی  فرم دهی  و  برش  زمینه  در  کشور 

قرار داده است.
زمینه  در  خصوصًا  خدماتی  و  فنی  بازرگانی،  صنعتی،  تولیدی،  فعالیت های 
صنعت فوالد و مصنوعات فلزی و فوالدی، انجام واردات و صادرات و ارائه 

خدمات مشاوره ای مي باشد. 
موقعيت جغرافيایی و شرایط و امكانات اختصاصی:

و  کشور  اصلی  شاهراه های  و  مواصالتی  مهم  جاده های  به  دسترسی   
فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی. 

راه آهن  اختصاصی  از خطوط  برخورداری  راه آهن و  به شبکه   دسترسی 
داخل سایت شرکت . 

کشور  صنعتی  مراکز  مهم ترین  از  کیلومتری   10 شعاع  در  گرفتن  قرار   
)شرکت سایپا،   ایران خودرو ...( 

علمی  و  آموزشی،  مراکز  متخصص،  نیروهای  ثقل  مرکز  در  داشتن   قرار 
تخصصی کشور.

 فضای انبارداری گسترده، سالن های تولیدی و صنعتی، ساختمان و امکانات 
اداری مناسب. 

مأموریت ما
مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  برای  تولیدی  حداکثرخدمات  ارائه  و  انجام 

نهایی محصوالت فوالد مبارکه

نشانه هاي راه در سفر تعالي
)1394(IMS اجرای سیستم مدیریت یکپارچه 

 اخذ گواهینامه تعهد به تعالی )1393(
 اخذ تقدیر نامه 2 ستاره )1394(

 تهیــه نقشــه راه تعالــی )تــا ســال 1400( و هــدف گــذاری دریافــت تقدیــر 
نامــه 4 ســتاره بــرای ســال 1395

چشم انداز ما
ــات  ــه خدم ــتریان و ارائ ــای مش ــن نیازه ــنامی در تأمی ــگامی و خوش  پیش

ــه ــطح منطق ــوالدی درس ــای ف ــی ورق ه جانب

ارزش هاي سازمان
 صداقت، شفافیت و عدالت

 خشنودی ذی نفعان ) مشتریان، کارکنان و...(
 حفظ کرامت انسانی

 توسعه پایدار و بهبود مستمر با رعایت ایمنی

برترین تجارب
 برنامه ریزی و اجرای استراتژی با استفاده از الگوی کارت امتیازی 

 )BSC( متوازن
IMS سیستم های مدیریت کیفیت  یکپارچه 

 استقرار و بهره برداری از سیستم های نوین فناوری اطالعات 
)نظیر نرم افزار کارت امتیازی متوازن، داشبورد مدیریتی و...(

 آموزش و توسعه قابلیت های سازمانی
 نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

 مدیریت روابط با مشتریان
 توسعه کانال های ارتباطی کارکنان و تعامل دوسویه

 آموزش و توسعه قابلیت های سازمانی
 توسعه نظام مشارکتی  )نظام پیشنهادات(

 توسعه فعالیت های شرکت از طریق ایجاد دو شرکت زیرمجموعه 
در حوزه سازه های فلزی و مخازن با روکش شیشه ای

شركت آهن و فوالد 
صنيع كاوه تهران

www.sanikaveh.com

ارقام کليدي

حجم فروش  بیش از 300 هزارتن انواع تعداد کارکنان:115
محصوالت فوالدی

تعداد و نوع محصوالت و خدمات : 
سرد،  گرم،  های  ورق  انواع  شامل  عریض  فوالدی  محصوالت   -1

گالوانیزه، رنگی، اسید شوئی و قلع اندود و اسلب
2- محصوالت فوالدی طویل شامل انواع تیرآهن و میلگرد

3- ارئه خدمات مختلف نظیر برش عرضی و طولی، فرمینگ و انبار داری 
سهم از بازار فروش کل محصوالت فوالدی کشور: %2.0

سهم از بازار فروش محصوالت تخت: %2.5
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

نشانه هاي راه در سفر تعالي
  پیاده سازی نظام پیشنهادها  1392

1392 )5S( پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار  
  پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک 1393

1394 BSC ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد  
  پیاده سازی سامانه نرم افزاری عملیات 1394

1395 )MC( پیاده سازی سامانه نگهداری و تعمیرات  
  کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران  1395
1395 )BPM( مدیریت فرایندهای کسب و کار  

1395 )KM( پیاده سازی مدیریت دانش  
  پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی 1395

1395 )Benchmarking( الگوبرداری از بهترین تجارب متروها  

چشم انداز ما
بهترین شرکت بهره بردار قطار شهری کشور در کالس جهانی

ارزش هاي سازمان
 پایبندی به باورهای اسالمی، آموزه های دینی 

 حفظ کرامت مشتری و پاسخگو بودن به نیازهای مشتری
 رعایت کامل قوانین و مقررات سازمانی

 دانایی محوری، اتکا به مدیریت دانش و تالش در جهت نوآوری و تحول
 اعتقاد به کار گروهی و مدیریت مشارکتی

 به کارگیری فناوری های نوین در جهت ارائه خدمات متمایز
 تاکید بر آموزش و توانمند سازی کارکنان

 اهتمام به مسئولیت های اجتماعی

ارقام کليدي

شركت ارائه خدمات 
حمل و نقل ریلی مشهد

مأموریت ما
ارائه خدمات با کیفیت، ایمن و پایدار در حمل و نقل ریلی درون شهری به شهروندان 

و زائران

برترین تجارب

Metro.Mashhad.ir

سالموضوعردیف

1391صنعت برتر در زمینه ایمنی و سالمت در استان1

2UITP جایزه بهره بردار برتر
1392)سازمان حمل و نقل عمومی بین المللی(

1392سازمان نمونه در زمینه ایمنی و سالمت در استان3

4)ISO 27001( 1393استاندارد مدیریت امنیت اطالعات
5)IMS( 1394استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه

تقدیرنامه یک ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی 6
)INEA(

1394

7)ISO 50001( 1395استاندارد مدیریت انرژی

سال94 سال 93 سال 92 سال 91 سال 90 نام شاخص

99.88 99.81 99.64 99.79 99.17 درصد منظم بودن سیر

1.76 1.59 1.41 1.42 0.47 سهم مترو از سفرهای شهری

0.6 0.63 1.33 3.96 5.4 متوسط تاخیر هر اعزام )ثانیه(

38.3 33.8 29.5 29.2 9.5 تعداد مسافران)میلیون سفر(

6.53 6.79 7.6 9 23.8 متوسط هدوی )دقیقه(

0 0 0 0 0 تعداد سانحه مسافری

65.6 65.4 62 60 - درصد رضایت مشتریان
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
 نیروگاه طرشت به مثابه قدیمي ترین نیروگاه کشور با سپري کردن 57 سال بهره 

برداري پیوسته، نماد توانمندي صنعت برق ایران
اولیه  جایگاه  و  برق  صنعت  پیشین  و  کنوني  اندرکاران  دست  پرورش  بستر   
شکل گیري فن آوري ملي بهره برداري ، دیسپاچینگ ، نگهداري و احداث در صنعت 
نیروگاهي کشور و محل استقرار دفاتر ستادي صنعت برق و مدیریت منطقه اي تولید 

و انتقال برق در گذشته و استقرار شرکت تولید برق تهران
 تأسیس شرکت بهره برداري نیروگاه طرشت در سال 1380با جدا شدن از شرکت 

توانیر ضمن افزوده شدن محور فعالیت : آموزش نیروگاهي )مرکز سیموالتور( 
و  برق  تخصصی صنعت  و  مدیریتی  مهم  همایش های  و  رویدادها  اجرای   مرکز 

وزارت نیرو
 احداث مرکز توسعه تولید پراکنده )DGPC( در سال 1387

احداث مجموعه متنوع ورزشي توانیر در دهه 1370

مأموریت ما
فعالیت شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت در حوزه تولید، تولیدپراکنده، سیموالتور و 

خدمات ورزشی می باشد
الف(حوزه توليد:

 بهره برداري از واحدهاي تولیدي نیروگاه طرشت در راستاي تولید ایمن و مطمئن 
مطابق   )  HSE الزامات  گرفتن  نظر  در  )با  پایدار  توسعه  موازین  چارچوب  در  مطابق 
و  ساز  بر  مبتني  فروش  و  از %95  بیش  آمادگی  با ضریب  کشور  برق  استانداردهاي 

کارهاي بازار برق
ب(سایر حوزه های خدماتی :

حوزه سيموالتور:
 طراحی و ارائه دوره های جدید آموزشی در فضای آموزش های نیروگاهی

 بسط فضای رقابتی در حوزه آموزش با سیموالتورهای نیروگاهی در کشور
 پیش بینی مقتضی برای تثبیت حفظ رتبه نخست در فضای رقابتی در حال ایجاد

 ارائه خدمات برون مرزی
حوزه توليد پراکنده:

 صدور تأئیدیه فنی اسنادی و عملکردی انواع مولدهای گازسوز مقیاس کوچک
 ایجاد نمایشگاه دائمی و فعال انواع مولدهای مقیاس کوچک

 بهره برداری از مولدهای مقیاس کوچک
حوزه خدمات ورزشی:

 ارائه خدمات بهینه و نوآورانه ورزشی با التزام به موازین توسعه پایدار
 توسعه خدمات

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 کسب گواهینامه تعهد به تعالی در سال88
 کسب گواهینامه تعهد به تعالی در سال89

 کسب گواهینامه تقدیرنامه دو ستاره 93
 کسب گواهینامه مدیریت تکنولوژی 

 کسب گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پیشنهادات)سه ستاره(

چشم انداز ما
با  نیروگاه  اقتصادي  بهره برداري  راستاي  در  کیفي  توسعه  توليد:  حوزه 

رویکرد افزایش راندمان حداقل به میزان 3 درصد در بازه زمانی 3 ساله

مولدهای  فن آوری های  انواع  توسعه  در  مشارکت  توليدپراکنده:  حوزه 
مقیاس کوچک )سوخت فسیلی( و یسترسازی استفاده از این فن آوری ها در 

راستای برنامه های وزارت نیرو و شرکت توانیر

حوزه سيموالتور: اثرگذاری بر آینده صنعت برق کشور و تثبیت جایگاه 
در  سیموالتوری  رویکرد  با  نیروگاهی  آموزش های  مرکز  به عنوان  شرکت 

سطح منطقه

رفاهی  و  ورزشی  خدمات  فعالیت های  ارتقای  ورزشی:  خدمات  حوزه 
ارائه برای شاغلین، بازنشسته ها اعضاء خانواده صنعت برق و جامعه  قابل 
در راستای حفظ جایگاه ممتاز اعطایی از جانب اداره کل ورزش و جوانان 

استان تهران

ارزش هاي سازمان
 کرامت انسانی 

 تعهد، پویایی و نشاط 
 مصالح سازمانی و پاسخگو بودن 

 وحدت و همدلی
 خودباوری منابع انسانی

برترین تجارب
 ارزیابی دبیرخانه جایزه 

)IMS( دو دوره ممیز مراقبتی سیستمهای مدیریت یکپارچه 
بر  مبتنی   )MC(تعمیرات و  نگهداری  مدیریت  جامع  افزار  نرم  استقرار   

Asset Management
 بازنگری استراتژی و برنامه ریزی راهبردی ضمن پایش برنامه های عملیاتی 

BSC ها به کمک SBU
 انتشار کتاب " آرمان مشترک " مدیران ارشد متعاقب دوره علمی کارگاهی 

مدیریت و رهبری با رویکرد AMIF و برخی مقاالت
شناسایی  راستای  در  اساسی  اقدامی  عنوان  به   " تکنولوژی  "مدیریت   
تکنولوژی های سازمان و مدیریت آن ها در راستای ایجاد هوشمندی تکنولوژی

 برگزاری بسیاری از مجامع مدیریتی و تخصصی صنعت برق و اجرای دو 
دوره کنفرانس نیروگاه های برق ضمن استقرار دبیرخانه دائمی این کنفرانس 

 اشتراک گذاری دانش از طریق شبکه داخلی 
 اجرای پروژه بازتوانی نیروگاه با رویکرد  نوینHWB به عنوان اولین تجربه 

در کشور

ارقام کليدي
مقدارسنجهمحصوالت / خدماتردیف

میلیون کیلووات تولید انرژي الکتریکي 1
ساعت

250-با توجه به قطع و 
محدودیت گاز در فصل 

زمستان

3640نفرساعتآموزش سیموالتوري2

صدور تأییدیه فني 3
تولیدپراکنده

3255مگاوات

اجرای کنفرانس ها و 4
همایش ها

207تعداد

شركت بهره برداری 
نيروگاه طرشت

www.tpp.ir
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تاریخچه 
شرکت بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون )ایریسا( که اکنون داراي 
باالترین رتبه در زمینه فناوري اطالعات در رده بندي شوراي عالي انفورماتیک 
کشور است، در سال 1371 با هدف انتقال فناوري اتوماسیون صنعتي و سیستم 
اندازي مجتمع فوالد مبارکه از  هاي اطالعاتي که در طي طرح ایجاد و راه 
با  مدت  این  طی  در  و  شد  تشکیل  بود،  شده  ایران  وارد  اروپایي  کشورهاي 
برخورداری از کارشناسان زبده در راستای تحقق ماموریت اصلی خود که خلق 
دانش و ارزش برای مشتریان در حوزه های سیستم های اطالعاتی، اتوماسیون 

صنعتی، شبکه و زیرساخت و مشاوره کسب و کار است می کوشد.
شرکت ایریسا از سال های گذشته، حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی سازمانی را 
در دستورکار رویکردهای مدیریتی خود قرار داده است. از مصادیق آن می توان 
به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد Tick IT برای اولین بار در 
ایران، تدوین چرخه مدیریت راهبردی بر اساس متد کارت امتیازی متوازن، تدوین 
و مدیریت فرایندهای کسب و کار، تدوین طرح جامع کسب و کار، استقرار نظام 
های جامع ارزیابی و مدیریت عملکرد، نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی و 
توجه به تحقیق  و توسعه در حوزه های محصول، تکنولوژی و روش های تولید، 
اشاره کرد. رویکرد های آتی شرکت ایریسا در حوزه تعالی و سرآمدی بر اساس 
نقشه استراتژی شرکت، برنامه ریزی شده  و در قالب پروژه ها و کمیته های 

تحول پیگیری می شود.

مأموریت ما
خلق دانش و ارزش در سازمان ها و صنایع کشور با ارائه سیستم ها و خدمات قابل 
مشاوره  و  صنعتي  اتوماسیون  ارتباطات،  و  اطالعات  فن آوری  های  حوزه  در  رقابت 

مدیریت کسب و کار مبتنی بر دانش و فن آوری نوین و آزموده شده جهانی

شركت بين المللي 
مهندسي سيستم ها

 و اتوماسيون )ایریسا(

نشانه هاي راه در سفر تعالي
ISO 9001 استقرار نظام مدیریت کیفیت 
Tick IT استقرار نظام مدیریت کیفیت 

 شرکت در جایزه تعالی شرکت فوالد مبارکه ) با رویکرد EFQM ( و کسب 
رتبه برتر در شرکت های زیر مجموعه

 شرکت در ارزیابی مدیریت دانش MAKE و برگزیده شدن در حوزه تحلیل 
استراتژیک نشان تجاری

چشم انداز ما
و  جامع  کارهای  راه  ارائه  زمینه  در  کشور  برتر  شرکت  عنوان  به  شده  شناخته 

یکپارچه  فن آوری اطالعات، ارتباطات و اتوماسیون صنعتی و دستیابی به رشد 
درامد به میزان 3 برابر در 5 سال آینده

ارزش هاي سازمان
 مشتری مداری 

 تکریم کارکنان و ذی نفعان
 صداقت و رازداری 

 خالقیت، نوآوری و بهبود مستمر
 کیفیت، خوشنامی حرفه ای و پایبندی به تعهدات

www.irisaco.com

برترین تجارب

BSC انجام تحلیل های استراتژیک برمبنای روش 
 تجزیه و تحلیل و مدل سازی فرایندهای کسب و کار

 انجام تحلیل ها و استقرار نظام های مدیریت منابع انسانی
Tick IT استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 

ECM استقرار سیستم  مدیریت دانش 
 انجام تحلیل ارزش های سازمانی

تمایزات استراتژیک
 گستردگی کارکردی و غنای فرایندی سیستم های اطالعاتی متناسب با سازمان 

های بزرگ، متوسط و پیچیده
 یگپارچگی کامل میان تمامی الیه های هرم اتوماسیون شامل ابزار دقیق، تکنولوژی، 

فرایند، تولید سیستم های اطالعاتی و سیستم های پشتیبان مدیریت
 استقرار سیستم های اطالعاتی و اتوماسیون صنعتی بر بستر زیرساختی و شبکه ای 

امن، قابل اطمینان و با دوام
 تکمیل زنجیره ارزش افزایی برای مشتریان با ارائه خدمات مشاوره کسب و کار 

) استراتژی، فرایند و .....(
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

حمل ونقل توكا

تاریخچه 
ثبت  اداره  در   8516 شماره  تحت   1370 سال  در  توکا  ونقل  حمل  شرکت 
شرکت هاي اصفهان به ثبت رسید و فعالیت رسمي خود را از بهمن ماه همان سال 
شروع کرد. این شرکت در سال 1374 اقدام به تأسیس شعبه مبارکه نمود و فعالیت 
خود را در این شعبه گسترش داد و همچنین در سال 1375 شعبه بندرعباس، در 
سال 1380 شعبه های کاشان و شعبه بندرانزلي و در سال 1385 دفاتر زرین شهر 

و علویجه را راه اندازي کرد.
شرکت از بدو تأسیس تا سال 1384 اقدام به خرید 32 دستگاه مکانیزم )کشنده 
یا کامیون( نموده و در سال 84 تعداد مکانیزم ها را به 116 دستگاه افزایش داد 
، حمل ونقل توکا در تاریخ 82/12/9در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. 
در سال 1384درزمینه  توسعه فعالیت هاي غیر مرتبط اقدام به شرکت در مناقصه 
هاي تعمیرات و پشتیباني کرد. این شرکت در سال 1386 نیز در مبحث فورواردري 
محصوالت فوالد شروع به کار کرد. همچنین در راستاي این توسعه در سال 1387 

در مبحث ترخیص و عملیات گمرکي وارد شد.

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 اخذ گواهینامه ISOاز شرکت IMQایتالیا

 اخذ رتبه 1ارزیابی سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد
 دریافت جایزه تعالی سازمانی در سطح تقدیر نامه 1ستاره

در  2ستاره   نامه  تقدیر  سطح  در  سازمانی  تعالی  جایزه  دریافت  متقاضی   
سال 95

 استقرار نظام آراستگی 5S در تعمیر گاه دیزلی
 اخذ لوح تقدیر به عنوان شرکت برتردر عملکرد زیست محیطی

 اخذ تقدیر نامه تعالی سازمانی از شرکت فوالد مبارکه

ارقام کليدي
 جابجای و حمل ونقل کاال 1/7 میلیون تن کاال

 سهم بازار فلزات 4/2
 EPS= 360 ریال

 DPS= 375 ریال            آخرین قیمت سهم = 3217 ریال
 تعداد سهام = 206.148.000 سهم

 تعداد نیروی انسانی 518 نفر

چشم انداز ما
حداقل  کسب  با  توانمندکشوری  ای  جاده  ونقل  حمل  شرکت  ترین  بزرگ 
سال  تا  معدنی  صنایع  محصوالت  و  فلزات  حمل  بازار  سهم  10درصد 

1400همراه با کیفیت و توسعه پایدار

ارزش هاي سازمان
وانسانی   اخالقی  های  ارزش  حفظ   ، مداری  وقانون  ایمنی   ، مداری  مشتری 
،شفافیت  ساالری  وشایسته  گروهی  مشارکت   ، مسئولیت پذیری  و  تعهد 

وصداقت ، تعالی کارکنان ، احترام به حقوق ذی نفعان 

مأموریت ما
ما یک شرکت حمل ونقل داخلی فعال در ارائه خدمات حمل ونقل جاده ای با اولویت در 
حمل ونقل فوالد و معدن هستیم که با استفاده ازتوان عملیاتی،تجربه،دانش و مدیریت منابع و 

مشارکت در توسعه حمل ونقل کشوروحفظ منافع ذی نفعان تالش می کنیم

برترین تجارب
ISO9001 استقرار نظام مدیریت کیفیت 

IMS استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه 
MIS استقرار سیستم مدیریت اطالعات 
 مشارکت در اخذ جایزه مدیریت دانش

SAFER به نرم افزار MIS تغیر نرم افزار 

www.tukatrans.com
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
شرکت ریل پرداز سیستم به عنوان هسته اولیه تشکیل هولدینگ ارزش آفرینان 
فدک با دامنه فعالیت در حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه ریلی)باری 
و مسافری( و با هدف انجام پروژه هاي فني، انفورماتیک و تحقیق و توسعه در 
صنعت ریلي با حضور تعدادی از فارغ التحصیالن دانشکدۀ راه آهن دانشگاه علم 
و صنعت به عنوان تنها دانشکدۀ راه آهن خاورمیانه در سال 1383 تاسیس و 

پایه گذاري شد.
شرکت ریل پرداز سیستم با در دست داشتن دانش فني طراحي و بازسازي انواع 
واگن هاي باري و مسافري، بومي سازي کلیه فرآیندهاي طراحي، مستند سازي 
طراحي هاي صورت پذیرفته، استقرار نظام مدیریت یکپارچه و مدیریت پروژه در 
سازمان، هر اقدامي را مبتني بر برنامه ریزی و انجام مطالعات فني، مهندسي و 

اقتصادي انجام می دهد. 
این شرکت دارای سه کارخانه است؛ دو کارخانة بازسازی ناوگان در اصفهان و 

تهران و یک کارخانه تعمیرات جاری واگن های مسافری در تهران.
کارخانة اصفهان ویژۀ بازسازی واگن باری بوده و با حدود 67 پرسنل و 64000 
متر مربع مساحت یکی از فعال ترین کارخانه های بازسازی واگن باری است که 
بخش مهمی از تعمیرات و بازسازی 1024 واگن باری شرکت ریل پرداز سیر در 

این کارخانه انجام شده است. 
کارخانة تهران نیز که در کیلومتر 17 بزرگراه فتح، جنب مجتمع شهید کالهدوز 
و در زمینی به مساحت 2.5 هکتار واقع شده است و با باالترین استانداردهای 
کشور به طور ویژه برای بازسازی واگن های مسافری مجموعه در بهار 1394 
افتتاح شد. این کارخانه به طور میانگین هر 6 ماه ظرفیت بازسازی و تبدیل 50 

واگن مسافری دست دوم به واگن های مدرن 4 تخته را دارا می باشد. 
این شرکت توانسته است با استفاده از نیروهای متخصص، استفاده از آخرین 
تکنولوژی های به روز دنیا در زمینه طراحی، سوابق و تجربیات کاری و استفاده 
مناسب از زیرساخت های دردست، جایگاه بسیار مناسبی در بازار ارائه خدمات 
فنی و مهندسی در صنعت ریلی کشور به دست آورد. در مجموع آنچه شرکت 
ریل پرداز سیستم را از سایر شرکت های فنی و مهندسی حاضر در صنعت ریلی 
است که  ای  متهورانه  اقدامات  و  نوآورانه  رویکرد  اتخاذ  است،  متمایز ساخته 
سبب حسن شهرت و تمایل مالکین انواع واگن ها در استفاده از خدمات فنی و 

مهندسی این شرکت شده است.

شركت
 ریل پرداز سيستم

نشانه هاي راه در سفر تعالي
چشم انداز ما

ریلی  ناوگان  در  اجرا  و  تامین  فنی،  و  مهندسی  دهنده خدمات طراحی  ارائه 
کشور و منطقه خاورمیانه، پیشرو در ارتقای قابلیت های تکنولوژیکی ناوگان 
ریلی کشور با مشارکت با برندهای معتبر در صنعت ریلی، و تبدیل شدن به 

برندی ممتاز در این صنعت

ارزش هاي سازمان
  مشتری محوری

  اعتماد به جوانان این  مرز و بوم و نیروی کار متعهد و سخت کوش و 
شایسته ساالری

  انجام کلیه امور بر پایه نظم، برنامه ریزی و کار گروهی و بر اساس آخرین 
دستاوردهای فنی و مهندسی روز دنیا

  فرآیند گرایی و  تفکر سیستمی
  رعایت احترام و ارتباط صمیمانه کاری

  احترام به محیط زیست

برترین تجارب

استانداردهای  بر  مبتنی  یکپارچه  مدیریت  سیستم  سازی  پیاده  و  استقرار   
ISO14001 ، ISO9001 و OHSAS18001 در سال 1393 

 ISO10001 استقرار و پیاده سازی استانداردهای مشتری محوری با عنوان 
با موضوع تعیین قوانین رفتاری سازمان در قبال مشتریان

 استقرار و پیاده سازی ISO10002 با موضوع رسیدگی به شکایات مشتریان، 
 استقرار و پیاده سازی ISO10003 با موضوع حل اختالفات برون سازمانی 

مشتریان 
 استقرار و پیاده سازی ISO10004 با موضوع سنجش رضایت مشتری در 

سال 1394 
 استقرار نظام مسئولیت اجتماعی SEDEX و دریافت گواهینامه بین المللی 

در سال 1394
 اخذ گواهی ملی رعایت حقوق مصرف کننده از وزیر محترم صنایع و معادن 

ایران در سال های 1393 و 1394
 دریافت لوح سپاس بابت حمایت از همایش های ریلی در سال 1392

 اخذ مجوز و گواهی عضویت در اتحادیه بین المللی راه آهن ها )UIC( در 
سال 1393

 دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی در سال 94 از جایزه ملی و ریلی تعالی 
سازمانی

معاونت  مشترک  دبیرخانه  از  محصول  در  نوآوری  تندیس طالیی  دریافت   
علمی ریاست جمهوری و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال 1395

مأموریت ما
ساخت،  های  پروژه  اجرای  و  قطعات  تامین  مهندسی،  طراحی  خدمات  ارائه 
بازسازی، نگهداری و تعمیرات در ناوگان ریلی در راستای ارزش افزایی و حفظ 
حقوق سهامداران، شریکان استراتژیک و سایر ذی نفعان، و ارتقای تکنولوژی و 
دانش روز صنعت ریلی کشور با نوآوری و مدیریت بر استعدادها و سرمایه های 

انسانی و تاکید بر مسئولیت های اجتماعی
www.sep.ir
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 ثــشق صٙؼــت دس1383 ػــبَ دسػٙب  – ــشاٖیا یسٌٚبٞــٖی یٌــزاس ٜیػــشٔب ؿــشوت
 ــٗیا دس ٌــزاس ٜیػــشٔب یٞب ؿــشوت اص یتؼــذاد ٚ ػــبتىبة ؿــشوت ٔـــبسوت ثــب

 اص ینی ثؼٙٛاٖ اَیس اسدیَْی 2441 ٜیػشٔب ثب ػٙب حبضش دسحبَ. ؿذ عیتبػــ صٙؼــت
 ػبَ دساٚاخش. وٙذ ْی تیفؼبَ ثشق صٙؼت یٌزاس ٜیػشٔب یٞب ؿشوت ٖیثضسٌتش
 یػــبص یخصٛصــ ػــبصٔبٖ ــكیطش اص ــشیتٛاٖ ٚ ػــبتىبة یٞب ؿــشوت ػــ1387ٟٓ

 ٚ ثــشق ــغیصٙب ؿــشوت ثــٝ یاجتٕبػــ ــٗیتأْ یٌــزاس ٜیػــشٔب ؿــشوت ػــٟٓ ٚ
 .ؿذ ٚاٌــزاس( ٔؼــتضؼفبٖ ــبدیثٗ ثــٝ ٚاثؼــتٝ) صجــب یا٘ــشط

 ٔبٔٛسیت

  ٝ( ّٞذیًٙ)یه ٔجٕٛػٝ  ػٙب - ٌزاسی ٘يشٌٚبٞي ایشاٖ ؿشوت ػشٔبی
ٞبی تجبسی ٚ  ٌزاسی دس تِٛيذ ٚ تأٔيٗ ا٘شطی ثشق دس وـٛس ٚ فؼبِيت ػشٔبیٝ

 .ثبؿذ التصبدی ٔشتجط ٔي

 ٌٝيشی ٔٙطك التصبدی ٚ ثب تىيٝ ثش ػشٔبیٝ ٞبی ا٘ؼب٘ي وبس ایٗ ؿشوت ثب ث
وبسآٔذ، ثٝ د٘جبَ وؼت ػٛد پبیذاس ٚ ٔطٕئٗ ثشای ػٟبٔذاساٖ ثٛدٜ ٚ اسصؽ 

 . وٙٙذ ی جبٔؼٝ ٚ ٔـتشیبٖ خٛد سا د٘جبَ ٔيآفشیٙي ثشا

  ٖفّؼفٝ ٚجٛدی ٔب وٕه ثٝ تٛػؼٝ التصبدی ٚ صٙؼتي وـٛس ٚ ثشخٛسداس وشد
 .ثبؿذ ٔشدْ اص ا٘شطی ثشق اسصاٖ ٚ پبن ٔي

 تبسیخچٝ

 

 سٔجٕٛػٝیص یٞب ؿشوت

 ٞب ٔٛفميت

 چـٓ ا٘ذاص

  ٌٝزاسی دس صٙؼت تِٛيذ ثشق اص ٔٙظش ثبصدٜ  یىي اص ثشتشیٗ ؿشوت ٞبی ػشٔبی
 .ػبَ آیٙذٜ 5ٍٔبٚات تِٛيذ طي  5000حذالُ ظشفيت التصبدی، ثب دػتيبثي ثٝ 

 ٝٞبی ا٘ؼب٘ي ثب اٍ٘يضٜ، خالق، ٔتخصص ٚ ٔؼئِٛيت پزیش   ؿشوتي ثب ػشٔبی
ٌيشی اص سٚیىشدٞبی ٘ٛیٗ ٔذیشیتي ٚ صیش  ػبصٔب٘ي یبدٌيش٘ذٜ ٚ چبثه ثب ثٟشٜ

 ػبخت ٞبی یىپبسچٝ فٙبٚسی اطالػبت ٚ استجبطبت

(021) - 88515061 

Info@sanainvest.com 

 ػٙب ساتیتؼٓ ٚ یثشداس ثٟشٜ، آثبد خشْ یسٖٚی ِٔٛذ، آرسخؾ یسٖٚی دیتَٛؿشوت ٞبی 
 یسٖٚی دیتَٛ ؿشوت .ثبؿٙذ تحت ٔبِىيت ؿشوت ػٙب ٔي صاٌشع یسٖٚی دیتَٛٚ 

 ٚ یثشداس ثٟشٜ ؿشوت ٚ اػت ثبدآ یػُ ٍٔبٚاتي1000 یٌبص سٌٚبٜٖی ٔبِه آرسخؾ
ثٝ  یةیتشن وُیع ثٝ سٌٚبٜٖی ٖیا َیتجذ. داسد ػٟذٜ ثش سا آٖ یثشداس ثٟشٜ ػٙب، ساتیتؼٓ

دس فبص اَٚ  آثبد خشْ یةیتشن وُیع سٌٚبٜٖی. اػت الذاْ دػت دسٍٔبٚات  500ظشفيت 
 ػبخت دػت دس آثبد خشْ یسٖٚی دیتَٛ ؿشوت تیٔبِه تحتٍٔبٚات 500ثٝ ظشفيت 

 ثب سا َیاسدة ٚ لبئٗ ٜ،یاسْٚ یٞب سٌٚبٜٖی تیٔبِه صاٌشع، یسٖٚی دیتَٛ ؿشوت ثٛدٜ ٚ
 یٞب سٌٚبٜٖی  یسیلشاسي ثٝ تٛجٝ ثب .داسد یسیيیح دػت دس سیتٛاٖ ؿشوت ٔـبسوت

ٔٛفك  94ػبَ یاثتذا دسؿشوت ػٙب  ،ؿشوت یا تٛػؼٝ یٞب یاػتشاتظ دس سیپز دیتجذ
.  ؿذ ٍٔبٚات 100ٔجٕٛع تیظشف ثٝثبدی  ٔضاسع احذاث پشٚا٘ٝ ثٝ وؼت

 

 

   95دسػبَ  IMI-100دس ؿبخص فشٚؽ دس ٘ٛصدٕٞيٗ ستجٝ ثٙذی 196وؼت ستجٝ  -1 

         ٖیٞجذٞٓ دس یا٘شط سٌشٜٚیص دس فشٚؽ یثبصدٜ ؿبخص اَٚ ستجٝ وؼت -2
 94 ػبَ دس IMI-100 یثٙذ ستجٝ

 ػبَ دس آثبد یػُ سٌٚبٜٖی دیتَٛ تیظشف ثٝ یآٔبدي ؿبخص دس ٘خؼت ستجٝ وؼت -3
 ؿشوت یساٞجش ٔؼبٚ٘ت یػٛ اص وـٛس سٌٚبٜٖی ٖیتش ٘بٖیاطٓ لبثُ ا٘تخبة ٚ 94
 ساٖیا ؿجىٝ تیسیٔذ

 دس یٚس ثٟشٜ یُٔ جـٙٛاسٜ یٌزاس ٜیػشٔب ٌشٜٚ دس یٚس ثٟشٜ سؿذ ثشتش ستجٝ اخز -4
 94 ٚ 93 یاحیح ػبَ دٚ

 ػّٕىشد تیسیٔذ وٙفشا٘غ ٖیػْٛ اص 86 ػبَ دس سیتمذ ِٛح افتیدس -5

 

 

 

(021) - 88515069 

SANA Co. (Iran Plant Investment Company) 

www.sanainvest.com 

تاریخچه 
ایــران - سنا در ســال 1383در  نیروگاهــی  شــرکت ســرمایه گــذاری 
از  تعــدادی  و  ســاتکاب  شــرکت  مشــارکت  بــا  بــرق  صنعــت 
شــرکت های ســرمایه گــذار در ایــن صنعــت تاســیس شد. درحال حاضر 
سنا با سرمایه 2441 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه 
گذاری صنعت برق فعالیت می کند. دراواخر سال 1387ســهم شــرکت های 
ســهم  و  ســازی  ســازمان خصوصــی  طریــق  از  توانیــر  و  ســاتکاب 
صنایــع  شــرکت  بــه  اجتماعــی  تأمیــن  گــذاری  ســرمایه  شــرکت 

بــرق و انــرژی صبــا )وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان( واگــذار شد.

شرکت های زیر مجموعه
و  برداری  بهره  آباد،  خرم  نیروی  مولد  آذرخش،  نیروی  تولید  های  شرکت 
می باشند.  سنا  شرکت  مالکیت  تحت  زاگرس  نیروی  تولید  و  سنا  تعمیرات 
شرکت تولید نیروی آذرخش مالک نیروگاه گازی 1000مگاواتی علی آباد است 
و شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا، بهره برداری آن را بر عهده دارد. تبدیل 
این نیروگاه به سیکل ترکیبی به ظرفیت 500 مگاوات در دست اقدام است. 
تحت  500مگاوات  ظرفیت  به  اول  فاز  در  آباد  خرم  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
مالکیت شرکت تولید نیروی خرم آباد در دست ساخت بوده و شرکت تولید 
مشارکت  با  را  اردبیل  و  قائن  ارومیه،  های  نیروگاه  مالکیت  زاگرس،  نیروی 
شرکت توانیر در دست پیگیری دارد. با توجه به قرارگیری  نیروگاه های تجدید 
پذیر در استراتژی های توسعه ای شرکت، شرکت سنا در ابتدای سال94 موفق 

به کسب پروانه احداث مزارع بادی به ظرفیت مجموع100 مگاوات شد .

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 IMI -100 کسب رتبه 196در شاخص فروش در نوزدهمین رتبه بندی 

درسال 95  
 کسب رتبه اول شاخص بازدهی فروش در زیرگروه انرژی در هجدهمین         

رتبه بندی IMI -100 در سال 94
 کسب رتبه نخست در شاخص آمادگی به ظرفیت تولید نیروگاه علی آباد 
از سوی معاونت  نیروگاه کشور  انتخاب قابل اطمینان ترین  در سال 94 و 

راهبری شرکت مدیریت شبکه ایران
 اخذ رتبه برتر رشد بهره وری در گروه سرمایه گذاری جشنواره ملی بهره 

وری در دو سال پیاپی 93 و 94
 دریافت لوح تقدیر در سال 86 از سومین کنفرانس مدیریت عملکرد

چشم انداز ما
 یکي از برترین شرکت هاي سرمایه گذاري در صنعت تولید برق از منظر 
با دستیابي به حداقل ظرفیت 5000 مگاوات تولید طي 5  بازده اقتصادي، 

سال آینده.
و مسئولیت  انگیزه، خالق، متخصص  با  انساني  با سرمایه هاي   شرکتي 
پذیر  سازماني یادگیرنده و چابک با بهره گیري از رویکردهاي نوین مدیریتي 

و زیر ساخت هاي یکپارچه فناوري اطالعات و ارتباطات

شركت سرمایه گذاری 
نيروگاهی ایران - سنا

www.sanainvest.com

مأموریت ما
)هلدینگ(  مجموعه  یک  سنا   - ایران  نیروگاهي  سرمایه گذاري  شرکت   
تجاري  فعالیت هاي  و  در کشور  برق  انرژي  تأمین  و  تولید  در  سرمایه گذاري 

و اقتصادي مرتبط مي باشد.
 این شرکت با به کارگیري منطق اقتصادي و با تکیه بر سرمایه هاي انساني 
کارآمد، به دنبال کسب سود پایدار و مطمئن براي سهامداران بوده و ارزش 

آفریني براي جامعه و مشتریان خود را دنبال مي کنند. 
برخوردار  اقتصادي و صنعتي کشور و  به توسعه   فلسفه وجودي ما کمک 

کردن مردم از انرژي برق ارزان و پاک مي باشد.
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
اولیه  سرمایه  با   1314 شهریورماه   16 در  ایران  بیمه  سهامي  شرکت 
سال  همان  آبانماه   15 در  را  خود  فعالیت  و  تأسیس  ریال  میلیون   20
بیمه  فعالیت  آغاز  کرد.  آغاز  دولتي  و  ایراني  بیمه  شرکت  نخستین  به عنوان 
کرد. تلقي  کشور  در  بیمه  صنعت  شدن  ملي  مي توان  تعبیري  به  را   ایران 

 شرکت سهامي بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیتش 62 %  بازار بیمه 
کشور را در اختیار بگیرد و سهم شرکت هاي خارجي را از 100 % به 38 % کاهش 
دهد. بیمه ایران در حال حاضر در کلیه رشته هاي بیمه زندگي و غیرزندگي فعالیت 
مي کند و با عرضه بیمه هاي تجاري و خانواده شامل بیمه هاي اتومبیل، اشخاص)عمر، 
حادثه، درمان(، آتش سوزي، هواپیما، کشتی و حمل کاال، مهندسي و مسئولیت بالغ بر 

41 % از سهم بیمه هاي بازرگاني کشور را به خود اختصاص داده است.

مأموریت ما
بیانیه مأموریت : تامین آرامش خاطر و اطمینان براي جامعه

شركت سهامي
 بيمه ایران

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 دریافت گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی در سال 1388
 دریافت تقدیرنامه 2 ستاره تعالی سازمانی در سال 1389
 دریافت تقدیرنامه 3 ستاره تعالی سازمانی در سال 1390
 دریافت تقدیرنامه 3 ستاره تعالی سازمانی در سال 1392
 دریافت تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی در سال 1394

 دریافت تندیس بلورین تعالی سازمانی در سال 1395
 حضور در ارزیابی تعالی سازمانی بنیاد EFQM در سال 1396

چشم انداز ما
بیانیه چشم انداز : بیمه ایران سرآمد در غرب آسیا

“ شرکت سهامي بیمه ایران با گسترده ترین شبکه فروش و خدمات و با استفاده 

از پیشرفته ترین زیرساخت های فناوري اطالعات، بزرگ ترین شرکت بیمه در غرب 
آسیا خواهد بود. بیمه ایران با برخورداري از باالترین توانگري مالي، گزینه اول بیمه 
اتکایي در غرب آسیا است. در آستانه صد سالگي بیمه ایران، هر ایراني دست کم 
یک بیمه نامه بیمه ایران خواهد داشت و نیمي از پورتفوي شرکت به بیمه هاي 

زندگي اختصاص دارد.”

ارزش هاي سازمان
 مشتري مداري

   تعهد و وفاداري سازماني    
  نوآوري و خالقیت

برترین تجارب
تدوین  بر  مبتنی   )1393 سال  )از  استراتژیک  ریزي  برنامه  جامع  نظام   

استراتژی و جاری سازی آن بر اساس مکانیزم کارت امتیازی متوازن. 
 نظام جامع برنامه ریزي و بودجه بندي )از سال 1383(.

 نظام ارزیابي و رتبه بندي استان ها و شعب تهران )از سال 1383(، این نظام 
در سال 1393 با بهره گیري از مدل DEA مورد بازنگري قرار گرفته است.

 سامانه جامع درمان الکترونیک - سدا )از سال 1394(.
 ایجاد مرکز مدیریت ارتباط با ذی نفعان )SRM( )از سال 1393(.

 پیاده سازی و استقرار Core Insurance )از سال 1393(.
 پیاده سازی سامانه هوش تجاری BI )از سال 1393(.

 نظام دریافت و پرداخت الکترونیک )از سال 1393(.

ارقام کليدي
 حق بیمه صادره :  93005663   میلیون ریال

 تعداد بیمه نامه های صادره :  19374301  عدد
 خسارت پرداختی : 65851770  میلیون ریال

 تعدادپرونده های خسارتی :  19308702  عدد
 سهم بازار :  %41/13

 ضریب خسارت :  %70/13

www.iraninsurance.ir
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تاریخچه 
طرح های  سیمان  تأمین  برای   1369 سال  در  خوزستان  سیمان  شرکت 
عمرانی استان خوزستان با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال تحت پوشش 
مرکز  کیلومتری   112 در  واقع  شرکت  این  شد.   تأسیس  صنایع   وزارت 
به  زمینی  در  هفتکل  و  رامهرمز  شهر  دو  بین  )اهواز(  خوزستان  استان 
 1372 سال  در  کارخانه  اول  فاز  است.  احداث شده  هکتار  یکصد  مساحت 
به بهره  با ظرفیت تولید 3000 تن کلینکر در روز  آغاز و در اسفند 1376 
و  آغاز   1385 سال  اردیبهشت  از  خوزستان  سیمان  دو  فاز  رسید.  برداری 
بهره برداری  به  روز  در  کلینکر  تن   5000 ظرفیت  با   1388 ماه  دی  در 
و  فارس  سیمان  هلدینگ  پوشش  تحت  این شرکت  حاضر  حال  در  رسید. 
خوزستان و سیمان تامین می باشد. نزدیکی کارخانه به آب های خلیج فارس 
عمرانی  عظیم  طرح های  اجرای  همچنین  عراق  کشور  با  مشترک  مرز  و 
برجسته  بسیار  موقعیت  پتروشیمی  و  نفت  های  پروژه  و  سدها  بخصوص 
با  در حال حاضر  کارخانه  این  است.  کرده   فراهم  این شرکت  برای  را  ای 
تولید 2/500/000 تن سیمان در سال یکی از بزرگ ترین کارخانجات تولید 
کشور  غربی  جنوب   در  سیمان  تولید  کارخانه  بزرگ ترین  و  کشور  سیمان 
می باشد. سیمان خوزستان توانائی تولید انواع مختلف سیمان های تیپ 1 
و تیپ 2 و تیپ 5 و سیمان های حفاری  چاه نفت)کالس G( و سیمان  های 

پوزوالنی و سرباره ای با کیفیت بسیار باال را دارا می باشد. 

مأموریت ما
شرکت سیمان خوزستان با تولید انواع سیمان بر اساس موقعیت و مزیت های 
رقابتی خود،  به دنبال خلق ارزش پایدار، ایجاد ثروت و فرصت های کسب و 

کار با سرمایه انسانی سرآمد برای ذی نفعان می باشد.

شركت
 سيمان خوزستان

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 دریافت گواهینامه تعهد به تعالی در سال های 1386 و 1390

 دریافت تقدیرنامه 2 ستاره در سال های 1392 و 1393
 برنامه ریزی دریافت تقدیرنامه 4 ستاره در سال  1395

 برنامه ریزی دریافت تندیس بلورین در سال 1396
 دارنده گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان خوزستان

 گواهینامه استاندارد مدیریت آزمایشگاه ISO 17025  در سال 1394
 صادر کننده نمونه استان خوزستان از طرف سازمان صنعت ، معدن ، تجارت 

در سالهای 1393 و 1394
 دارنده گواهینامه تعهد سبز )سطح 3( از طرف انجمن مدیریت سبز ایران

چشم انداز ما
ایجاد ارزش پایدار برای ذی نفعان از طریق سرآمدی فرآیندهای سازمان.

ارزش هاي سازمان
 مسئولیت پذیری

 مشارکت
 تعلق سازمانی 

 شایستگی 

برترین تجارب
 رهبری هزینه ها در تمامی فرآیندهای شرکت

 ارزیابی مهارت مدیران
 مدیریت ذی نفعان

 تدوین نقشه راه منابع انسانی
 مدیریت ریسک کسب و کار

 مدیریت فرآیندها
 مدیریت ارتباط با مشتری

ارقام کليدي

www.khcco.com

 تولید بیش از 2،300،000 تن کلینکر در سال 1394
 فروش بالغ  2،260،000 تن کلینکر و سیمان در سال 1394

 صادرات  1،131،000 تن کلینکر و سیمان در سال 1394 و کسب مقام 
سوم در صادرات طی سال های 1393 و 1394 بین کارخانجات سیمان کشور.

امارات  کویت،  قطر،  عراق،  های  کشور  به  کلینکر  و  سیمان  صادر کننده   
متحده عربی
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تاریخچه 
شرکت طراحي مهندسي و تأمین قطعات ایران خودرو از تغییر نام و اساسنامه 
شرکت سهامي خاص خدمات اتومبیل سلپیک ایران در سال 1372 ایجاد شده 
است. شرکت سهامي خاص خدمات اتومبیل سلپیک ایران در سال 1359 به 
منظور ارائه خدمات فني جهت خودروهاي ساخت شرکت ایران خودرو تاسیس و در 
سال 1372 با تغییر نام به شرکت طراحي مهندسي و تأمین قطعات خودرو داخلي 
به شماره ثبت 36676 ، عمال منحل شد. توضیح اینکه بر اساس مصوبه مجمع 
عمومي فوق العاده طي سال 1378 نام این شرکت از “شرکت طراحي مهندسي و 
تأمین قطعات خودرو داخلي )سهامي خاص( به شرکت طراحي مهندسي و تأمین 

قطعات ایران خودرو – ساپکو )سهامي خاص( “ تغییر کرده  است.

مأموریت ما
تأمین مواد، قطعات و مجموعه هاي خودرو براي گروه ایران خودرو و بازارهاي 
هدف داخلي و جهاني از طریق مدیریت مؤثر فرآیند تأمین، از طراحي تا مونتاژ 
و شناسایي و ارتقاء مزیت هاي رقابتي شبکة تأمین تا سطوح جهاني برای دست 

یابي به اهداف استراتژیک گروه ایران خودرو

شركت طراحي مهندسي 
و تأمين قطعات 

ایران خودرو- ساپکو 

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 هدف گذاري تثبیت تندیس سیمین در جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1396 

 هدف گذاري کسب تندیس سیمین در جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1395
 خودارزیابي تعالي سازماني به روش شبیه سازي محدود فرایند اخذ جایزه )براي 

اولین بار در ساپکو(-سال 1394
 تندیس بلورین جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1390

 تقدیرنامه R4E پنج ستاره از EFQM اروپا )به همراه پتروشیمي بندر امام اولین 
بار در ایران(-سال 1387

 تندیس بلورین جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1386
 تندیس بلورین جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1385

 تقدیرنامه R4E از EFQM اروپا )اولین در ایران( و تندیس بلورین جایزه ملي 
)به همراه فوالد مبارکه اولین بار در ایران(-سال 1384

 تقدیرنامه جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1383
 گواهي تعهد به تعالي جایزه ملي تعالي سازماني-سال 1382

چشم انداز ما
بزرگ ترین تأمین کننده قطعات و مجموعه هاي خودرو در منطقه با کسب 1.3 % 
سهم تیراژي و 0.6 % سهم ارزشي بازار جهاني قطعات OEM خودرو تا سال 1404

ارزش هاي سازمان
 سرآمدي )ارزش بنیادین(

 مشتري مداري
 استقرار مدیریت مشارکتي

 یادگیري، خالقیت و نوآوري
 احساس مسئولیت اجتماعي

 رعایت قوانین و مقررات دولتي
 صداقت، تعهد و وفاداري متقابل پرسنل و شرکت

 شفافیت درمناسبات کاري، تجاري مالي با ذي نفعان
 عدالت و شایسته ساالري در رابطه برد-برد با تأمین کنندگان و کارکنان

برترین تجارب
 تندیس بلورین جایزه ملي تعالي سازماني در سال 1390

 اخذ نشان برنز سمند جایزه سرآمدي منابع انساني گروه صنعتي ایران خودرو 
در سال 1394

 تندیس سیمین جایزه ملي نظام پیشنهادها در سال 1387
 ISO 50001 ، OHSAS 18001 ، ISO 14001  ،ISO 9001 تمدید گواهینامه 

ISO 10015 در سال 1394 
 نظام تعالی سازمانی

 نظام تعالی منابع انسانی
 نظام پیشنهادها

IMSنظام مدیریت یکپارچه 

ارقام کليدي
 حجم فروش: 131.661.556 میلیون ریال

 تعداد و نوع محصوالت: تأمین قطعات محصوالت خانواده پژو 405، پژو پارس، پژو 
206، سمند، دنا، پژو 207، پژو 208، پژو 301، پژو 2008، وانت آریسان

ارزشي )محصوالت  بازار  بازار تیراژي )کل( و 56% سهم  بازار: 50% سهم   سهم 
سواري(

 صادرات: 7.013 میلیون ریال   تعداد پرسنل: 1355 نفر

www.sapco.com
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
شرکت فوالد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فوالد در ایران به روش 
احیای مستقیم و کوره  قوس الکتریکی است که از سال 1367 در شهر اهواز 
و در زمینی به مساحت 3/8 کیلومتر مربع فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده 
است .این شرکت با تولید 3438 هزار تن شمش فوالد در سال 1394 رتبه 
دوم تولید و رتبه اول عرضه کننده شمش فوالد را به خود اختصاص داد و در 
حال حاضر 20/6 در صد سهم بازار را دردست دارد . فوالد خوزستان اولین 
شرکت سازنده کوره پاتیلی در ایران و تنها شرکت دارنده تکنولوژی ساخت 
کارخانه تولید اسفنجی به روش میدرکس در سطح خاورمیانه با ظرفیت باالی 
یک میلیون تن است. از اهداف بلند مدت فوالد خوزستان دستیابی به سطح 

تولید 13/6  میلیون تن فوالد خام و محصوالت فوالدی است .

مأموریت ما

شركت 
فوالد خوزستان

نشانه هاي راه در سفر تعالي
شرکت فوالد خوزستان حرکت به سوی مسیر تعالی خود را از سال 1367 آغاز کرده و 
تاکنون موفق به استقرار نظام های بهپویی، سیستم های استاندارد مدیریت، مدیریت 
استراتژیک، مدیریت فرایندها، 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.

چشم انداز ما
 یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت نیمه نهایی و نهایي فوالدي در منطقه

برترین تجارب
 1380-1370:  طراحی و استقرار نظام گشت های VIP  /کسب تندیس زرین 
 QCC استقرار نظام پیشنهادات و گروه های / GQM مدیریت کیفیت جهانی
)اولین فوالد ساز کشور ( /گواهینامه نظام مدیریت کیفیت ISO 9001  ) اولین فوالد 

MIS ساز کشور ( / طراحی و استقرارسیستم
 1381-1385: کسب گواهینامه ISO14001  / دریافت پروانه تحقیق و توسعه از 
وزارت صنایع و معادن / تقدیر نامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی /گواهینامه

OHSAS18001  / گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزارت بازرگانی / 
انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه استان توسط استاندارای خوزستان 

 1390-1386 : دریافت شناسنامه جهانی محصوالت از شرکت GSI / لوح تقدیر 
ویژه جایزه سرآمدی شرکت های برتر مسلمان از اتاق بازرگانی کشور / افزایش 
ظرفیت تولید از 2/4 میلیون تن به 3/2 میلیون تن / لوح تقدیر کنفرانس تخصصی 
پایش وضعیت و عیب یابی CMFD2008  / تندیس بلورین جایزه ملی تعالی 
سازمانی / گواهینامه امنیت اطالعات ISO 27001  / گواهینامه مدیریت آموزش 
ISO 10015 / تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان /  نشان برنزی جایزه تعالی 

منابع انسانی و رتبه اول کشوری 
 1394-1391 : حضور موفق در بازارهای صادراتی هدف شامل اروپا ، آسیا ، افریقا 
، آمریکای شمالی و جنوبی / دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی/ 
دریافت تندیس طالئی رعایت حقوق مصرف کنندگان/ تقدیر نامه از شرکت های 
سالزگیتر آلمان، مسقط استیل عمان و رام اهلل اردن در زمینه کیفیت محصول ، 

تحویل به موقع و تنوع  

ارقام کليدي

www.ksc.ir

 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

3.43میزان تولید شمش فوالدی )میلیون تن( 
1.36میزان صادرات شمش فوالدی )میلیون تن(

2.19میزان فروش داخل شمش فوالدی )میلیون تن(
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
شرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فوالد بعد از انقالب در 
و در  بندرعباس  کیلومتری غرب شهر  در 13  به مساحت 95 هکتار  زمینی 
است.  شده  واقع  فارس  خلیج  فلزی  و  معدنی  اقتصادی صنایع  ویژه  منطقه 
طرح احداث این مجتمع فوالدی در سال 1385 آغاز شد. واحد احیاء مستقیم 
)کارخانه آهن سازی ( با ظرفیت ساالنه 1650 هزار تن آهن اسفنجی در مدت 
32 ماه اجرا و در مهر ماه 1387 وارد فاز راه اندازی سرد و در اسفند ماه همان 
سال با حضور ریاست محترم جمهور راه اندازی شد. در سال 1389 واحد فوالد 
سازی نیز وارد فاز تست گرم گردید و در 26 فروردین ماه سال 1390 اولین 
تختال آزمایشی شرکت فوالد هرمزگان تولید گردید. شرکت فوالد هرمزگان 
دارای ظرفیت اسمی 1.5 میلیون تن تختال)اسلب( به ضخامت 200 و 250 
میلی متر، عرض 900 تا 2000 میلی متر و طول 6000 تا 12000 میلی متر 

می باشد.

مأموریت ما
ایفای نقش راهبردی در توسعه صنعتی، اقتصادی  و اجتماعی در منطقه جنوب 

کشور با رویکرد توسعه پایدار به عنوان سازمانی سرآمد در صنعت فوالد

شركت فوالد 
هرمزگان جنوب 

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 گواهی تعهد  جایزه تعالی مدیریت دانش
 گواهینامه تعهد به تعالی مبارکه

 گواهینامه اهتمام جایزه تعالی آموزش
شرکت فوالد هرمزگان در مسیر رشد، بالندگی و تعالی برای توسعه کارکنان و 
سرآمدی سازمان تیم های تخصصی خود را در حوزه مدیریت دانش تقویت و در 

جایزه MAKE سال95 شرکت خواهد کرد. 
همچنین در زمینه آموزش تا مهر ماه 95 استاندارد ISO10015  را در حوزه 
مشارکت  با  و  گواهینامه(  اخذ  بدون   ( داده  استقرار  آموزش  مدیریت  سیستم 
فعال در جایزه تعالی سازمانی حضورخواهد داشت. برنامه ریزی اجرای مدیریت 
استراتژیک، دریافت گواهینامه ISO9001/2015 و اجرای پروژه های بهینه کاوی 

از دیگر برنامه های سال 95 شرکت فوالد هرمزگان می باشد.

چشم انداز ما
پیشرو در بهره وری و سرآمدی صنعت فوالد منطقه جنوب کشور و دستیابی به 

سهم  5.5 درصدی از تولید فوالد کشور

ارزش هاي سازمان
قبال  در  پذیری  مسئولیت   .3 مشارکت  فرهنگ  توسعه   .2 مداری  1.مشتری 

کارکنان و جامعه 4.حفظ کرامات انسانی
5.توانمند سازی کارکنان 6.وفاداری

برترین تجارب
 نرخ بازگشت سرمایه به روش ROI در آموزش

IDP برنامه توسعه فردی 
CBT تعیین شایستگی تخصصی مشاغل 

ارقام کليدي

www.hosco.ir
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در تاریخ 1382/01/23 به صورت شرکت 
سهامی عام تأسیس شد و طی شماره 1592 مورخ 1382/01/23 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی کیش به ثبت رسیده است. در تاریخ 1386/05/29 
با دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شرکت های فعال 
اسفندماه   23 تاریخ  در  و  پیوست  پرداخت  خدمات  ارائه  دهندگان  صنعت  در 

1390 در بورس و اوراق بهادار بازار دوم پذیرفته شده است. 
فعالیت شرکت در زمینه ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه فروش و سایر ابزارهای 
پرداخت، پذیرش بانک ها، صدور انواع کارت های اعتباری با هدف گسترش 
و  بیمه  صنعت  بانکی،  نظام  به  الکترونیک  پرداخت  خدمات  فعالیت های 

بازارهای مالی می باشد.

مأموریت ما
ما برآنیم تا با ارائه راه حل های مبتنی بر پرداخت الکترونیک، به اتکای گنجینه  
سطح  ارتقا  منطقی،  سود  از  برخورداری  ضمن  خود،  کارکنان  دانش  ارزشی 
تکنولوژی داخلی، رعایت کامل قوانین  و  مقررات و  بهداشت محیط کار و 
حفظ مسئولیت های اجتماعی برای کسب رضایت مشتری، ارائه خدمت کنیم.

شركت كارت اعتباری 
ایران كيش

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 تشکیل کمیته های تعالی سازمانی )7 کمیته(

 برگزاری مستمر جلسات کمیته ها
 دریافت گواهی تعهد به تعالی

 تعریف پروژه های مختلف بهبود
 شرکت در سطح تقدیرنامه تعالی

چشم انداز ما
شبکه  وسیع ترین  با  ممتاز،  جایگاهی  با  و  مقتدر  و  سرآمد  شرکتی  عنوان  به  ما 
ابزارهای پرداخت، ارائه بهترین محصوالت و سریع ترین خدمات با ستادی متخصص 

و به کارگیری کارکنان بهره ور و وفادار در ایران و جهان خواهیم درخشید.

ارزش هاي سازمان

برترین تجارب
 ایزو 9001 در زمینه مدیریت کیفیت 

 ایزو 10015 در زمینه نحوه سازماندهی فرآیند آموزش
 ایزو 20000 در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطالعات

 ایزو 27001 در زمینه مدیریت امنیت اطالعات
 تندیس بلوغ هوش تجاری در زمینه استقرار سامانه هوش تجاری

ارقام کليدي

www.irankish.com

825000تعداد پایانه های فروشگاهی منصوبه

2800تعداد درگاه اینترنتی فعال

924 نفرتعداد پرسنل

3967 ریالقيمت سهام

پشتیبانی از 9 برند تنوع محصوالت
با بیش از 30 مدل 

مختلف

توسط )كد متقاضي 
مرکس تعالی سازمانی 

 (شود تكميل مي
 
   

 فرم تقاضا جهت حضور در
 تعالی سازمانیجایسه مّلی 

 
1395 

 

 
 1صفحه 

 
 :ّا درج خَاّذ شذ دقت فرهاییذ چَى دقیقا تر ایي اساس در ٍیژُ ًاهِ تِ صَرت خالصِ اطالعات ایي جذٍل ثثتدر 

 (:Mission)هاهَریت سازهاى   -1
 سَز اس زاریربزذَ ضوي،ذَز کبرکٌبى زاًص ارسضی گٌجیٌِ یاتکب بِ الکتزًٍیک، پززاذت بز هبتٌی ّبی حل راُ ُایار بب تب ًینبزآ ام

 جْت زر اجتوبػی ّبی هسئَلیتحفظ ٍهحیطکبربْساضت ٍ هقزرات ٍ ىقَاًی کبهل رػبیت زاذلی، تکٌَلَصیحسط ارتقب هٌطقی،
.ینیًوب ذسهت یِارا هطتزی، رضبیت کسب

 (:Vision)اًذاز سازهاى  چشن  -2
 تزیيعسزی ٍ هحصَالتبْتزیي ُیارا پززاذت، ابشارّبی ضبکِ تزیي ٍسیغ بب ، هوتبس جبیگبّی بب ٍ ضزکتیسزآهسٍهقتسرػٌَاى بِ هب

.جْبىذَاّینزرذطیس ٍ ایزاى زر ٍفبزار ٍ ٍربْزُ کبرکٌبى بکبرگیزیٍهترصصستبزی بب ذسهبت

 (:Values)ّاي سازهاى  ارزش  -3

 
 

 ( 10خط تا فًَت سایس  10حذاكثر در ) ّا ٍ زهیٌِ كاري سازهاى  عوذُ فعالیتتاریخچِ شاهل سال تاسیس،   -4
ثبتازارُزر23/01/1382هَرخ1592ضوبرُطیٍضستأسیسػبمسْبهیضزکتصَرتبِ23/01/1382تبریدزرکیصایزاىاػتببریکبرتضزکت
زرفؼبلّبیضزکتبِایزاىاسالهیجوَْریهزکشیببًکاسهجَسزریبفتبب29/05/1386تبریدزر.استرسیسُثبتبِکیصصٌؼتیهبلکیتٍّبضزکت
.استضسُپذیزفتِزٍمببسار–بْبزارٍاٍراقبَرسزر1390اسفٌسهبُ23تبریدزرٍپیَستپززاذتذسهبتزٌّسگبىارایِصٌؼت

ببّسفگستزشّبیاػتببریصسٍراًَاعکبرتّب،،پذیزشببًکسبیزابشارّبیپززاذتفؼبلیتضزکتزرسهیٌِایجبزٍپطتیببًیضبکِپبیبًِفزٍشٍ
.ببضسهیبًِظبمببًکی،صٌؼتبیوٍِببسارّبیهبلیذسهبتپززاذتالکتزًٍیکّبیفؼبلیت

 ارقام كلیذي سازهاى در قالة جذٍل یا ًوَدار   -5
 (انذ به روز ضذه 1395بهمن  12 تاهای جذول زیر  داده)
 

 825000 ّاي فرٍشگاّی هٌصَتِ تعذاد پایاًِ
 2800 فعال تعذاد درگاُ ایٌترًتی
 نفر 924 تعذاد پرسٌل
 ریال 3967 قیوت سْام

 مذل مختلف 30برنذ با بیص از  9پطتیبانی از  تٌَع هحصَالت
 
 

ّبیارسش
بٌیبزیي

تَسؼِ
پبیسار

ّوکبری
ٍّوسلی

ًَآٍریٍتؼْس
ذالقیت

کیفیت
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
شماره  تحت   1379/5/5 تاریخ  در  خاص(  )سهامی  دی  بانک  کارگزاری  شرکت 
164960 و با نام شرکت کارگزاری سهم اندیش در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسید و سپس تحت نامه شماره 10604 مورخ 87/2/23 نزد 
با  تاریخ1391/01/15   از  این کارگزاری  ثبت شد.  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
دریافت اجازه انتقال مالکیت و پس از انتقال سهام شرکت کارگزاری سهم اندیش به 
بانک دی با نام "کارگزاری بانک دی" فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگزاری در 
راستای تکمیل زنجیره خدمات و ارزش بانک دی تشکیل و با شعار "کارگزاری 
بانک دی، کارگزاری ارزش آفرین" در زمینه معامالت و خرید و فروش سهام 

و سایر اوراق بهادار فعالیت می کند.
در حال حاضر این شرکت به عنوان یکی از خوشنام ترین کارگزاری های بورس 
اوراق بهادار کشور با سرمایه 100 میلیارد ریال و با راه اندازی 17 شعبه و نمایندگی 
معامالتی فعال در بورس اوراق و کاال در سطح کشور، حائز کسب رتبه "الف" در 

بین شرکتهای کارگزاری است.
موضوع فعاليت شرکت:

طبق ماده 3 اساسنامه، موضوع فعالیت و خدمات قابل ارائه شرکت مشروط به اخذ 
مجوز مربوطه از سوی سازمان بورس به شرح زیر است:

الف( خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازگردانی
ب( خدمات مالی و مشاورهای 

مأموریت ما
اثربخش ترین  و  شایسته ترین  دارد  ماموریت  دی  بانک  کارگزاری  شرکت 
خدمات مالی در حوزه بازار سرمایه را به جامعه هدف عرضه کند. این شرکت 
ارائه گستره ای از خدمات اعم از خرید و فروش  با  قصد دارد رسالت خود را 
تشکیل  و  مالی  تأسیس صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مشاوره  سهام، 
سبد اختصاصی سرمایه گذاری، عرضه محصوالت در بورس کاال و انرژی و  

عرضه و پذیرش در بازار سرمایه عملی کند.

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 تهیه و تدوین برنامه استراتژیک

 تالش برای استقرار نظام آراستگی
ISO 9001:2015 استقرار نظام مستندسازی و استاندارد 

 استفاده از مشاوران مجرب برای استقرار نظام تعالی سازمانی
 تالش برای استقرار نظام تعالی سازمانی

چشم انداز ما
قرارگیری در جمع  10 کارگزار برتر در زمینه ارائه خدمات نوین و پیشرو برای 
ابزارهای متنوع مالی با اتکا به فرهنگ ارزش آفرینی و خدمت به جامعه هدف.

ارزش هاي سازمان
 صداقت در گفتار و کردار

  حفظ حرمت انسانی در برخورد با ارباب رجوع و همکاران
  آراستگی و وقت شناسی در انجام امور به ویژه در برخورد با ارباب رجوع
  سازگاری با محیط زیست در فرایند ارائه خدمات و محصوالت سازمان

  توجه به انگیزش و ارتقا سطح رفاه منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان
  جلب اعتماد ارباب رجوع  با ارائه اطالعات صحیح و با رعایت سرعت و دقت 

  برگزاری برنامه های آموزشی برای آماده سازی افراد و داشتن بهترین استعدادها و ارتقا 
سازمان

  بهبود مستمر روش های ارائه خدمات
  استفاده از پیشنهادها و انتقادهای ارباب رجوع برای بهینه سازی روند انجام کار

  تحقیق و پژوهش برای تحقق اهداف اجتماعی سازمان
  ایجاد محیطی برای کارکنان که روحیه همکاری، صداقت و صمیمیت را افزایش دهد

  تطبیق منشور اخالقی متناسب با تغییرات شرایط محیطی

برترین تجارب
ISO 9001:2015 استقرار نظام مستندسازی و استاندارد 

 تالش برای استقرار نظام مدیریت کیفیت
 استقرار نظام کنترل داخلی و تدوین فرایندها و رویه های عملیاتی و اجرایی

ارقام کليدي

شركت كارگزاری 
بانک دی 

)سهامی خاص(
www.daybankbroker.com
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 

مأموریت ما
گروه مپنا یک گروه صنعتی با تمرکز بر حوزه نیرو، نفت و گاز و حمل و نقل 
ریـلی و سایر حوزه های مرتـبط به انـرژی و دارای هم افـزایی می باشد که به 
 عنوان تولیدکننده تجهیزات، انجام دهنده پروژه های EPC، ارائه دهنده خـدمات،

 Developer،Operator و سـرمـایه گذار عمل میکند و در توسعه اقتصاد 
ملی و پایداری سازمانی و سودآوری سهامداران مشارکت و کمک می نماید.

برترین تجارب

شركت 
گروه مپنا

نشانه هاي راه در سفر تعالي
 تقدیرنامه دو ستاره سال 1386

 تقدیرنامه چهارستاره 1389
 کسب رتبه های زیر در طرح IMI100 در فاصله سال های 84 تا 94

• شرکت هیجدهم سال 85 • شرکت چهاردهم سال 84 
• شرکت هفدهم سال 87 • شرکت بیست و دوم سال 86 

• شرکت هیجدهم سال 89 • شرکت یازدهم سال 88  
• شرکت چهل و دوم سال 91 • شرکت سی ام سال 90  

• شرکت بیست و نهم سال 92
• شرکت بیست و هشتم سال 93 و 94

 نشان برنز جایزه تعالی منابع انسانی سال 89
 تندیس بلورین در سال های 89، 90 و 93

 جایزه ملی مدیریت دانش در سه دوره متوالی در سال های 89، 90 و 91
چشم انداز ما

در  ریلی  نقل  و  حمل  و  انرژی  حوزه  در  صنعتی  مرجع  گروه  یک  مپنا  گروه 
خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای همسایه تا سال 1400 خواهد بود. 

ارزش هاي سازمان
با سرواژه »من تا ما« شناخته می شوند و عبارتند از:

 تمرکز بر مشتری
 نوآوري

 تعالي سازماني و نتیجه گرایي
 ایمني و دوستي با محیط زیست

 مسئولیت پذیری: کار تیمي، پاسخگویي، روحیه اشتراک دانش
 اخالق کسب و کار

ISO 10015 استاندارد   ISO 9001 استاندارد 
HSE-MS استاندارد   ISO 14001 استاندارد 

ISO 14031 استاندارد  ISO-TS 29001 استاندارد 
OHSAS 18001  استاندارد  ISO-IEC 27001 استاندارد 

IRIS استاندراد   ISO 10004 استاندارد 

ارقام کليدي

 حجم فروش در سال 1394:  36.224 میلیارد ریال
 قیمت سهام مپنا در تاریخ 1394/2/6 : 9.607 ریال

 سود خالص پس از کسر مالیات در سال 1394 : 6.812 میلیارد ریال
 EPS در سال 1394: 681 ریال

مالی حسابرسی شده سال 1394  توضیح، سود خالص براساس صورت های 
تهیه شده است.

www.mapnagroup.com

گروه مپنا، مجموعه ای یکپارچه از بنگاه های اقتصادی، متشکل از شرکت مادر و 41 
شرکت زیرگروه است که با همکاری پیمان کاران داخلی و خارجی در زمینه توسعه 
و ساخت پروژه های نیروگاه حرارتی، نفت و گاز، حمل و نقل ریلی و صنایع مرتبط 
دیگر، به صورت پیمان کار اجرایی کلید دردست)EPC(، سرمایه گذار خصوصی و 
همچنین به عنوان سازنده تجهیزات مرتبط فعالیت می کند. این مجموعه در سال 
1372 به دنبال تجربه حاصل از اجراي پروژه نیروگاه شهید رجایي و تشخیص 
ضرورت ایجاد یک شرکت پیمانکار عمومي )مدیریت پروژه(، شرکت مدیریت 

پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا( براي تحقق اهداف زیر تشکیل شد:
ایجاد نهادهاي مدیریت پروژه در کشور، انتقال دانش مدیریت پروژه به نیروهاي 
و  ایجاد  نیروگاه/  عملیات مختلف  زمینه  در  کار آمد  نیروهاي  پرورش  و  داخلي 
سازماندهي سازندگان تجهیزات نیروگاهي در داخل کشور و ارتقاء توان داخلی/ 
ساخت  توان  ارتقاء  براي  ساختماني  پیمانکار  شرکت هاي  سازماندهي  و  ایجاد 
واحدهاي صنعتي بزرگ در کشور/ ایجاد شرکت هاي جدید براي انجام عملیات 
نصب تجهیزات نیروگاهي)تجهیزات صنعتي بزرگ(/ بهره گیري از ظرفیت هاي 
بالقوه و بالفعل سازندگان و شرکت هاي داخلي برای تولید تجهیزات مورد نیاز 
پروژه ها/ پرورش و ارتقاء نیروهاي متخصص داخلي در خصوص مدیریت عملیات 

طراحي و مهندسي پروژه.
محصوالت گروه مپنا را می توان به انواع زیر تقسیم بندی کرد:

نیروگاههای سیکل ترکیبی، گازی و بخاری، تأسیسات جانبی در صنایع نفت و گاز  
)Utilities & offsite(، تجهیزات نیروگاهی شامل توربین های گازی و بخاری 
و تجهیزات کمکی آن ها، توربوکمپرسور، پره توربین، ژنراتورهای حرارتی و آبی، 
بویلرهای بازیافت حرارتی )HRSG( و معمولی، سیستمهای کنترل و الکتریک 
نیروگاه خدمات شامل خدمات پس از فروش، طراحی و مهندسی و ... نیز تجهیزات 
غیر نیروگاهی شامل لوکوموتیوهای باربری، مسافری، تونلی و واگن مترو، خدمات 

حفاری و سرویسهای مربوطه در صنایع باالدستی نفت و گاز.
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
خاورمیانه  معدنی  صنایع  و  معادن  توسعه  )هلدینگ(  مادرتخصصی  شرکت 
)سهامی عام( 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 شد. 
اهداف عملیاتی و برنامه های هلدینگ میدکو در دو فاز برنامه ریزی و اجرای 
از  این شرکت  طرح ها و فاز بهره برداری و تولید می باشد. سهامداران عمده 
شرکت  پاسارگاد،  بانک  خاورمیانه،  مبنای  شرکت های  پاسارگاد،  مالی  گروه 
سرمایه گذاری بانک پاسارگاد )سهامی عام( شرکت بین المللی بانک پاسارگاد 
)خصوصی( که حدود 87% سهام را در اختیار دارند و همچنین حدود 7% سهام 
در اختیار سهامداران حقوقي وحدود 6% دیگر در اختیار حدود 12000 سهامدار 
حقیقي و در فرابورس می باشد. سرمایه اولیه  1.000 میلیارد ریال بوده که 
به تدریج تا 22.000میلیارد ریال افزایش یافته است. براساس مطالعات انجام 
شده هم اکنون 23 پروژه در تولید کنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، 
فوالدسازی، تولید مس و لوله کاتد و فروسیلیسیم و کک سازی و واحدهای 
تأمین ماده اولیه با حدود 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری در مرحله احداث و بیش 
از نیمی از طرح ها به بهره برداری رسیده است. هم اکنون 16 شرکت در زیر 
مجموعه هلدینگ میدکو در زمینه احداث طرح ها، تولید، خدمات ساختمانی، 

مهندسی، بـازرگانی، اکتشافات و حمل و نقل فعال می باشند.

شركت مادرتخصصی 
)هلدینگ( توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورميانه 

)ميدكو(

نشانه هاي راه در سفر تعالي

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

و در ادامه به شرکت هاي زیر مجموعه خود تسري داد. 
مراحل سفر تعالی میدکو در ادامه تشریح شده است:

 دریافت گواهی تعهد به تعالي در سال 1388 
 دریافت تقدیرنامه2 ستاره در سال 1389 

 دریافت تقدیرنامه 3 ستاره در سال 1390 
 دریافت تقدیرنامه 4 ستاره در سال 1391

 دریافت تندیس بلورین در سال های 1392 و 1393 و 1394

ارقام کليدي

www.midhco.com

مأموریت ما
و  اجرا  از طریق طراحی،  برای سهامداران  بلندمدت  و  پایدار  ارزش  ایجاد   

توسعه معادن و صنایع معدنی
 ایجاد مدل براي توسعه معدن و صنایع معدنی کشور

 ارتقاء سطح مدیریت، فناوري و سهم در تولید ناخالص داخلی

برترین تجارب
 تدوین و به روز نمودن سند استراتژی هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه با توجه به 

BSC مدل بهترین شرکت معدني 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 هاي زیر مجموعه

 پیاده سازی سیستم های مدیریتی 5S، سیستم مدیریت یکپارچه)IMS(، استانداردهای 
ERP ها، 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 خارجي

سند  تهیه  و  تکنولوژی  توسعه  و  انتقال  سیاست های  تدوین  و  تکنولوژی  مدیریت   
تکنولوژي و بکارگیري تکنولوژي هاي پیشرفته

 برقراری طرح جامع ICT در هلدینگ میدکو و شرکت هاي زیر مجموعه
 تأمین منابع مالی

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

ارزش هاي سازمان
 صداقت و درستکاري: راستگویی، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن

 احترام: استقالل، حریم شخصی
 تعهد و مسئولیت پذیری: پاسخگویی

 عدالت: پرهیزکاری، بیطرفی، جدیت، انصاف
 یکپارچگي و کارگروهي: یکپارچگي و با هم بودن و یگانگي، کار تیمي

 تعالي: بهبود مستمر، تکاپو براي بهترین بودن، توانمندسازي خود و ذي نفعان، 
خالقیت و نوآوري

بهداشت،  و  ایمني  زیست،  محیط  حفظ  قانون مداری،  شهروندی:  روحیه   
خدمات و مسئولیت اجتماعی

تولید طرح های به بهره برداری رسیده

6.508.342 تنكنسانتره ها

884.464 تنآهن اسفنجی

539.870 تنكك

486.308 تنفرآوری ذغال

19.162  تنفروسیلیسیوم
 کسب رتبه 37 در 100 شرکت برتر جهانی

 رتبه 3 در فرابورس
 تقدیر ویژه ریاست جمهور،   معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت و 

افتتاح 7 طرح بزرگ به عنوان مدل و رکورد زماني توسط این مقامات ارشد
 انتخاب مدیرعامل  میدکو به عنوان مدیر برجسته کشور، در بخش صنعت و معدن

 انتخاب یکی از مدیران ارشد میدکو به عنوان یکی از 2 پژوهشگر جایزه بهره وری 
منطقه آسیا و اقیانوسیه )منتخب سازمان بهره وری آسیایی APO( که هر 5 سال یکبار 

انتخاب می شوند.
 انتخاب یکی از مدیران ارشد میدکو  به عنوان مهندس برجسته صنایع متالورژی کشور

 انتخاب یکی از مدیران ارشد میدکو به عنوان پژوهشگر اول بخش صنعت و معدن
 ثبت اختراع روش جدید تولید مس در جهان
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
از  یکی  به عنوان  )مکو(  مپنا  کنترل  و  برق  ساخت  و  مهندسی  شرکت 
شرکت های گروه مپنا و اولین شرکت طراح و سازنده انواع سیستم  های کنترل 
توربین،  نیروگاهی اعم از گازي، بخاري و سیکل ترکیبي، حفاظت  بخش 
سیستم هاي برقي و حفاظتي  همچنین  راه  انداز توربین  و  ژنراتور  تحریک 
نیروگاه  ها در سال 1383در منطقه فردیس کرج تاسیس شد. این شرکت از 
سال1384شریک تجاری معتبری برای شرکت هایSIEMENS آلمان در 
زمینه تولید سیستم های تحریک و راه  انداز و تجهیزات سیستم  های کنترل 
توربین های گاز V94.2 و بخار E-Type و نیز ABB سوییس در زمینه 
تولید سیستم های تحریک، راه انداز و حفاظت بوده است که تاکنون موفق به 
طراحی، تولید، تست، نصب، راه اندازی و اجرای بیش از 150 واحد سیستم 
برق، کنترل، حفاظت و تحریک نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی و بخار 
بومی سازی  بر  تمرکز شرکت  نیز  است. از سال 91  و کوچک شده  بزرگ 
از طریق یکپارچه سازی  نیروگاهی و توسعه محصول  سیستم برق و کنترل 
در  شرکت  فعالیت  های  حوزه  در  تنوع  و  کنترل  و  برق  سیستم های  سایر 
خارج از صنعت نیروگاهی بوده است. بومی سازی سیستم اتوماسیون و کنترل 
های  پروژه  در  آن  به کارگیری  و   MAPCS تجاری  نام  با  مپنا  فرایند 
نیروگاهی همچنین  یکپارچه سازی سیستم های برق و کنترل توربوکمرسور 
پاالیشگاهی)پارس جنوبی(، طراحی و ساخت هماهنگ کننده ساعت مرکزی 
نیروگاه با نام تجاری  MAPCLOCK و راه اندازی خط اسمبلی بوردهای 

الکترونیکی)SMD( از جمله مهم ترین دستآوردهای این دوره بوده است.
تنوع  و  سازی محصوالت طراحی شده  تجاری  و  فنی طراحی  دانش  کسب 
محصول از جمله اهداف پیش روی شرکت بوده که یکپارچه سازی سیستم 
کنترل توربوژنراتور بادی و نیروگاه  های DG، بومی سازی کانورتورهای بادی 
مرکز  راه  اندازی  و  ساخت   ،MAPEXتحریک سیستم  طراحی   ،DFIG

پایش وضعیت آنالین نیروگاه  های مپنا MAPCM در دستور کار قرار دارد.

شركت مهندسی
 و ساخت برق

 و كنترل مپنا )مکو(

نشانه هاي راه در سفر تعالي
شرکت از ابتدای تاسیس توجه ویژه ای به نظام های مدیریتی در حوزه های مختلف 
داشته بر همین اساس اقدام به اجرای سیستم  های مدیریتی و اخذ گواهینامه  های 

زیر کرده است:
 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 در سال 1385

 OHSAS 18001:2007 گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه  ای 
در سال 1387

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

IMS)OHSAS 18001:2007،ISO 14001:2004  درسال 1388
 گواهی نامه تعهد به تعالی در سال 1388

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

 تقدیرنامه برای تعالی )سه ستاره( در سال 1390

ارقام کليدي

www.mapnagroup.com

برترین تجارب
ERP-SAP  استقرار سیستم 

BSC برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد 
)PST( ارزیابی بلوغ فرایندهای منابع انسانی 

 پروژه مهندسی ارزش کابل  پیاده سازی نظام ارتقای حرفه ای
 داشبورد اطالعات مدیریت  سیستم مدیریت یکپارچه
 اخذ گواهی نامه شرکت دانش بنیان توسط نهاد ریاست جمهوری 

 تقدیرنامه برای تعالی )چهار ستاره( در سال 1391
 اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست برمبنای کتابچه 

راهنمای وزارت نفت) HSE MS( در سال 1393

چشم انداز ما
 تا سال 1400 شمسی، شرکت مکو پیشرو در طراحی و یکپارچه  سازی سیستم  ها 

و محصوالت برق و کنترل در بازار داخلی با یک رد پای بین  المللی خواهد بود.

ارزش هاي سازمان
 مشتری )تمرکز بر مشتری( 

 نوآوری
 تعالی )تعالی سازمانی و نتیجه گرایی(

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

 اخالق )اخالق کسب و کار(

 میزان کل فروش محصوالت و خدمات:  1340837 میلیون ریال
 فروش سرانه: 2574  میلیون ریال

 حاشیه سود:%14
 تعداد محصوالت بومی شده: 6 عدد

 تعدا پرسنل :492 نفر

دستاوردها
ABB و SIEMENS کسب دانش یکپارچه سازی از شرکت های 

)MAPCS( موفقیت در بومی سازی و تجاری سازی شدن سیستم کنترل 
 یکپارچه سازی سیستم های برق و کنترل توربوکمرسور پاالیشگاهی

 DG نیروگاهای  و  بادی  توربوژنراتور  کنترل  سیستم  سازی  یکپارچه   
)4-40MW( 

 SMD راه اندازی خط اسمبلی بوردهای الکترونیکی 
MAPCLOCK طراحی، ثبت اختراع و تولید 

 یکپارچه سازی سیستم های جمع آوری اطالعات هوشمند و مدیریت انرژی 
)SCADA/EMS/PMS(
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تاریخچه 
شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان جزو هفت شرکت دارای پروانه ارائه 
خدمات ماهواره ای می باشد که از سال 1383تاسیس شده است. شرکت  به عنوان 
بزرگ ترین مجموعه بخش خصوصی ارائه کننده خدمات انتقال داده ها از طریق 
ماهواره با ایجاد و راه اندازی شبکه های اختصاصی در داخل و خارج از کشور 
از  بهره گیری  با  است  توانسته  تصویر  و  دیتا، صوت  انتقال  کاربردهای  برای 
پیشرفته ترین و به روزترین تکنولوژی های ارتباط ماهواره ای، نیروهای کارآمد و 
متخصص و ایجاد بزرگ ترین شبکه ماهواره ای کشور دسترسی به سرویس های 

ارتباطی را برای مشترکین در سطح کشور و خارج از کشور فراهم سازد.
طبق پروانه دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت به 
ارائه خدمات عمومی انتقال داده از طریق ماهواره می پردازد. در حال حاضر 
شرکت  بزرگ ترین  شده  ارائه  باند  پهنای  و  ایستگاه  تعداد  لحاظ  از  شرکت 

ارائه دهنده خدمات ارتباطات ماهواره ای )SAP(کشور محسوب می شود. 
می باشند.  شرکت  مشتریان  جز  کار  و  کسب  حوزه های  از  وسیعی  طیف 
اضطراری  شبکه های   ،GSM Backhaul شبکه های  همانند  حوزه هایی 
و  تجاری  و  صنعتی  شرکت های  پژوهشی،  و  تحقیقاتی  بحران،  مدیریت  و 
... ازجمله بازارهای مصرف کننده خدمات شرکت محسوب می شوند. در حال 
حاضر دو گروه اصلی بانک ها و شرکت های حوزه نفت و گاز جز اصلی بازار 
کارگران،  رفاه  ملی،  مسکن،  بانک های  می آیند.  حساب  به  شرکت  هدف 
ملی  شرکت  همچون  سازمان های  و...   صادرات  تعاون،  و  توسعه  سامان، 
حفاری ایران، پژوهشگاه زلزله شناسی و... از جمله مشتریان شرکت می باشند.

مأموریت ما
انتقال داده ها و تسهیل ارتباطات به منظور بهبود کیفیت زندگی

گروه ارتباطات 
ماهواره ای سامان

نشانه هاي راه در سفر تعالي
شرکت با پشتوانه و کسب تجارب شرکت در جایزه تعالی در بخش فاوا برای 
اولین بار در سال 1393 در جایزه ملی تعالی حاضر و موفق به اخذ سطح تقدیرنامه 
دو ستاره تعالی سازمانی و در سال 94 موفق به اخذ سطح تقدیرنامه سه ستاره 

تعالی سازمانی شد.
مابین  شده  برگزار  ارتباطات  فناوری  و  اطالعات  جشنواره  پنج  در  همچنین 
سال های 1390 الی 1394 به عنوان برترین شرکت انتخاب شده و همواره در 
شش دوره ارزیابی های انجام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی رتبه اول را کسب کرده است. مهم ترین دستاوردها و افتخارات سازمانی 

به شرح زیر تقدیم می شود.
 افزایش 80 درصدی شبکه تحت پوشش شرکت در سال 94

 افزایش سرمایه شرکت از 81 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال
 حفظ جایگاه برترین اپراتور SAP برای 5 سال پیاپی در جشنواره فاوا )عدم 

اعالم برگزیده فاوا 96(
 حفظ جایگاه برترین اپراتور SAP برای 6 سال پیاپی در ارزیابی سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی
)بازه  ستاره  دو  تقدیرنامه  کننده سطح  دریافت   SAP شرکت  اولین  و  تنها   

امتیازی 350-400( در ارزیابی سال94 سازمان تنظیم مقررات 
 اخذ سطح تقدیرنامه دو ستاره و سه ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی به ترتیب 

در سال های  93 و 94
حقوق  »رعایت  ملی  لوح  دریافت کننده   SAP شرکت  اولین  و  تنها   

مصرف کنندگان« )در سال های 93، 94 و 95(
 دریافت  لوح استانی »رعایت حقوق مصرف کنندگان« در چهار سال متوالی 92 

تا 95 با باالترین امتیاز استانی
 اخذ رتبه "سیمین سه ستاره" در طرح ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران

  ICT کسب عنوان صادرکننده برگزیده استان تهران در حوزه صادرات خدمات 
در سال 93

 رتبه یک »شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی« از شورای عالی انفورماتیک 
کشور، از سال 92 تا کنون

 رتبه دو »خدمات پشتیبانی« از شورای عالی انفورماتیک کشور در سال 93 و 
ارتقا به رتبه 1 در سال94

چشم انداز ما
ارائه خدمات ارتباطی ماهواره ای هم تراز با شرکت های پیشرو جهان

ارزش هاي سازمان
 نوآوری و خالقیت
 مسئولیت پذیری 

 مشتری مداری
 صداقت در گفتار، سالمت در رفتار

 تعلق سازمانی
 ارزش افزایی برای ذی نفعان

 تکریم کارکنان به عنوان ارزشمندترین دارایی شرکت 

برترین تجارب
مدیریت  عمومي  دانش  بر  مبتنی  سازمان  فرایندهای  توسعه  و  بازنگری   
فرایندهاي کسب و کار BPM-CBOK  و با یادگیری از مدل هاي فرآیندي 

در حوزه ICT  مانند eTOM .ITIL .ISO 20000-4 ، APQC و..(
مدیریت  )همچون  سازمانی  فرایندهای  مکانیزه  سیستم  توسعه  و  طراحی   

عملیات، داده های بازاریابی، مدیریت جذب و...(
)ERM( )شامل مدیریت ریسک های  استقرار نظام مدیریت ریسک جامع   

استراتژیک و فرآیندی(
تحقق  منظور  به   COSO مدل  بر  مبتنی  داخلی  کنترل  سیستم  استقرار   

حاکمیت شرکتي
 تعریف مدل شایستگي هاي رهبران سامان ماهواره

 استقرار نظام مدیریت بهره وري با استفاده از تحلیل شاخص های بهره وری 
)با الهام از سازمان ملی بهره وری ایران(

 استقرار نظام جامع برنامه ریزي استراتژیک مبتني بر مدل 2008 نورتون و 
کاپالن

 استقرار نظام مدیریت عملکرد با تاکید بر شاخص هاي عملکردي مرتبط

www.samansat.ir
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

سمینارهای بازآموزی جلسه شورای راهبری جایزه ملی تعالی سازمانی

مراسم سوگند ارزیابانجلسات کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی

حضور در نمایشگاه هافعالیت های ترویجی و اطالع رسانی

جایزه مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

بازدید از محل شرکت های متقاضی بازدید از محل شرکت های متقاضی

همایش تعالی سازمانی جلسه کمیته داوری

جلسات ارزیابی تیمی جلسات افتتاحیه ارزیابی ها

جایزه مّلی تعالی سازمانی به روایت تصویر
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تبادل تجربه 
و آموزش های تعالی سازمانی
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

گزارش تبادل تجربه و آموزش های تعالی سازمانی

همایش های فصلی 

تورهای تعالی
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

 آرزو موسوي، مسئول اجرايی آموزش های مركز تعالي سازماني 

تبادل تجربه
 و آموزش های تعالی سازمانی

ــات  ــادل تجربی ــرای تب ــی ب ــق آمــوزش و ایجــاد فضای ــی ســازمانی از طری ــم تعال ــی ســازمانی، گســترش مفاهی یکــی از رســالت های مرکــز تعال
ــه اســت.  ــر ادامــه یافت ــه شــرح زی ــز ب اســت. در همیــن راســتا از ســالیان گذشــته برنامه هــای متعــددی طراحــی و اجــرا شــده و در ســال 1395 نی

1( آموزش های تعالی سازمانی
پــرورش متخصصــان تعالــی ســازمانی و اعطــای گواهینامه هــای حرفــه ای تعالــی ســازمانی در ســال جــاری نیــز بــه روال گذشــته ادامــه یافــت و 

دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا شــرایط زیــر ارائــه شــد:
مدت دورهسرفصل کارگاه آموزشی مربوطهمخاطب اصلیسطح

کارگاه سطح 1 تعالی سازمانی 
اعطای گواهینامه 

متخصص تعالی سازمانی - سطح 1
OEP-1

مدیران و کارشناسان
در همه بخش های سازمان

 مفاهیم بنیادین و معیارهای الگوی تعالی سازمانی
 ارزیابی بر مبنای الگوی تعالی سازمانی

 کارگاه های تخصصی و ارزشیابی توسط استاد
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

 کلیاتی از الگوی تعالی سازمانی و خودارزیابی
 نحوه تدوین اظهارنامه تعالی )دو روش 82 و 94+(

 کارگاه های تخصصی و ارزشیابی توسط استاد
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

الف( دوره های آموزشی سطوح تعالی برگزار شده در محل مرکز تعالی سازمانی در سال 1395:
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح2 )25و 26 فروردین(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 )22و 23 اردیبهشت(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 )22و 23 تیر(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 )23و 24 تیر(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 )29و 30 تیر(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح2 )12و 13مرداد(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح3 )26و 27مرداد( - دوره تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی
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 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح3 )9و 10شهریور(- دوره تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح3 )27و 28مهر( - دوره تربیت ارزیاب ویژه جایزه ملّی تعالی سازمانی

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1 )4و 5 آبان(

ب ( دوره های آموزشی برگزار شده در محل سازمان مشتری در سال 1395:
  متخصص تعالي سازماني- سطح1  ویژه مجتمع فوالد خراسان  )23و 24 تیر(

 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح1  ویژه دانشگاه آزاد اسالمی )16و17 شهریور(
 کارگاه متخصص تعالي سازماني- سطح2  ویژه دانشگاه آزاد اسالمی )23و24 شهریور(

 سمینار آشنایی با مدل  تعالي سازماني- ویژه شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان )8 و15 مهر(
 کارگاه متخصص تعالی سازمانی –  سطح 1 و2 ویژه مجتمع گاز پارس جنوبی )11 الی 13 بهمن(

 برگزاری آزمون تعیین سطح برای مدیران و کارشناسان وزارت دفاع به  منظور حضور در دوره های سطوح تعالی
2( تورهای تعالی 

ــه شــرح زیــر ادامــه یافــت کــه گــزارش آن در  برگــزاری تورهــای ســازمانی و بازدیــد از تجربیــات ســازمان های ســرآمد نیــز در ســال جــاری ب
ادامــه بــه تفصیــل آمــده اســت:

ــا اســتفاده از رویکــرد کارت امتیــازی فــردی / گروهــی و اتصــال  ــا اســتراتژی های ســازمان ب ــا موضــوع “هم ســویی اهــداف فــردی ب  تور تعالــی ب
بــه سیســتم مدیریــت عملکــرد کارکنــان” در شــرکت فــوالد خوزســتان

  تــور تعالــي بــا موضــوع “ارزیابــي اثربخشــي ماشــین آالت و تجهیــزات )انــدازه گیــري شــاخص OEE و بهبــود آن(” در شــرکت مهندســي و ســاخت 
توربیــن مپنــا )تــوگا( 

  تور تعالي با موضوع “ارتباط تجربه مشتری و وفاداری مشتری” در مجتمع فوالد مبارکه
3( همایش های فصلی

برگــزاری همایش هــای فصلــی و تبــادل تجربیــات تعالــی نیــز در ســال جــاری بــه شــرح زیــر ادامــه یافــت کــه گــزارش آن در ادامــه بــه تفصیــل 
آمــده اســت:

 همایش فصلي با موضوع  "دریافت انتظارات و پیشنهادهای شرکت های متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی در سال 95"
 همایش فصلي با موضوع "دریافت انتظارات و پیشنهادهای ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی در سال 95 " 

 همایش فصلي با موضوع  "طراحی و اعمال رویکرد دانشی در نظام مدیریت استراتژیک و ارائه تجربه بانک پاسارگاد"
 همایــش فصلــي بــا موضــوع  "طــرح ریــزی و اســتقرار نظــام مهندســی ارزش و ارائــه تجربــه شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا 

)مپنــا بویلــر("
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همایش های فصلی

ميعادگاه تبادل تجربيات 
و ارتقای دانش ارزیابان و مدیران تعالی

از رسالت های مرکز تعالی سازمانی به روزآوری و ارتقای دانش ارزیابان و مدیران تعالی سازمان هاست. 
برنامه همایش های فصلی به همین منظور طراحی و از سال 84 تاکنون به صورت منظم برگزار شده است. 
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. همایش های 

فصلی در دو بخش ارائه تئوری های نوین و ارائه تجربه سازمان های برتر اجرا می شود. 
بخش اول توسط یکی از اساتید برتر حوزه مربوطه و به دنبال آن تجربه سازمان توسط یکی از مدیران سازمان 

که متولی اجرای برنامه مورد بحث است، ارائه می شود.
به روز آوری دانش و اطالعات ارزیابان و مدیران تعالی، توسعه فرهنگ تبادل 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 و در سال جاری چهار همایش فصلی برگزار شده است. 
در ادامه خالصه اي از گزارش های مرتبط را  مي خوانید. عالقه مندان مي توانند گزارش کامل این همایش ها را از 

مرکز تعالي سازماني تهیه کنند.  
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69 ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

دریافت انتظارات و پیشنهادهای 
شرکت های متقاضی جایزه مّلی تعالی سازمانی

مركز تعالی سازمانی

مقدمه
انتظارات و پيشنهادهای شرکت های  با موضوع دریافت  چهل و چهارمين همایش فصلي 
متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی در روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1395 در سالن 
شرکت هاي  کارشناسان  و  مدیران  ارزیابان،  حضور  با  صنعتي  مدیریت  سازمان  پویش 

مختلف برگزار شد.
در  اسماعيلی رخ  مهدی  دکتر  آقاي  جناب  سخنراني  به  همایش  این  نخست  بخش 
خصوص"مروری بر فعاليت های جایزه ملّی تعالی سازمانی " اختصاص یافت. در بخش 
قالب  در  تا  کردند  دعوت  از حاضرین  جنامی نيا  مهندس جعفر  آقاي  جناب  همایش  دوم 
نقطه  جمع بندی  و  گفتگو  و  بحث  به  نسبت  تخصصی  گروه های  و  پيشنهادی  محورهای 
بر محورهای  تبادل نظر  برای  اقدام کنند.  بدین ترتيب گروه های چهارگانه  نظرات خود 
تعيين شده تشكيل و در پایان جلسه نماینده هر یک از گروه ها به صورت حضوری به ارائه 

نظرات پرداختند. پایان جلسه نيز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

لی
ص

 ف
ی

ها
ش 

مای
ه

محورهای مورد بحث
در این همایش محورهای زیر برای بحث و تبادل نظر در قالب کارگروهی 

مشخص شد:
 روش های ارزیابی در جایزه ملی تعالی سازمانی 

 توانایی های علمی، فنی و مهارت های اجتماعی ارزیابان
 ارزیابی بر اساس روش 94+ 

 چارچوب و کیفیت گزارش های بازخورد  
در ادامه یافته های مرتبط با هر محور آمده است.

نگاه  از  سازمانی  تعالی  ملی  جایزه  در  ارزیابی  روش های 
متقاضيان

درخصوص روش های ارزیابی در جایزه ملی تعالی سازمانی گروهی 5 نفره 
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تشکیل شد که به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات پرداختند و چالش ها 
و پیشنهادهای زیر به عنوان جمع بندی ارائه شد.

 لزوم پرهیز هرچه بیشتر از شیوه های مرسوم ممیزی و توجه به رویه ها، 
مفاهیم و آموزه های ارزیابی تعالی

ارزیابان در هر تیم و کاهش ناهماهنگی   یکسان سازی سطح توانمندی 
میان آن ها

 لزوم متناسب سازی سرمایه گذاری و هزینه شرکت ها در بحث تعالی با 
ارزش ایجاد شده

و  سازمانی  تعالی  ملّی  جایزه  رویه های  در خصوص  داخلی  خودارزیابی   
تعریف و اجرای برنامه های بهبود 

برنامه های  به  پایبندی  و  ویزیت  سایت  هنگام  در  دقیق تر  برنامه ریزی   
اعالمی توسط ارزیابان

توانایی های علمی، فنی و مهارت های اجتماعی ارزیابان از نگاه 
متقاضيان

درخصوص هم اندیشی در مورد توانایی های علمی، فنی و مهارت های اجتماعی 
ارزیابان گروهی 7 نفره تشکیل شد که به بحث و تبادل نظردرباره موضوعات 

پرداختند و چالش ها و پیشنهادهای زیر به عنوان جمع بندی ارائه شد.
مهارت های  توسعه  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری  باالی  اهمیت   

اجتماعی و رفتار حرفه ای ارزیابان
 لزوم توجه بیشتر ارزیابان به محدودیت ها و فضای کسب و کار سازمان ها 

در فرایند ارزیابی
 تاکید بر اهمیت حضور حداقل یک فرد متخصص و حرفه ای از  صنعت 

مربوطه در تیم ارزیابی

روش ارزیابی 94+ از نگاه متقاضيان
در ارتباط با  این موضوع گروهی 4 نفره تشکیل شد که به بحث و تبادل 
نظر درباره موضوعات پرداختند و چالش ها و پیشنهادهای زیر به عنوان جمع 

بندی ارائه شد.
 تبیین دقیق تر موضوع و نقاط تمرکز ارزیابی از طریق آموزش به ارزیابان 

و سازمان های متقاضی
 لزوم اعالم نقاط تمرکز ارزیابی به مدیر تعالی سازمان ارزیابی شونده قبل 

از انجام بازدید از محل
 لزوم توافق کامل ارزیابان بر نقاط تمرکز ارزیابی 

 لزوم آشنایی سازمان ها با روش ارزیابی براساس نقاط تمرکز
 حل مشکالت ناشی از فشردگی زمان  به علت حضور تمامی ارزیابان در 

تمام جلسات
قابل  زمینه های  و  قوت  نقاط  استخراج  درخصوص  ارزیابان  توجیه  لزوم   

بهبود قبل از بازدید از محل
از  بازدید  ارزیابان در زمان  ارزیاب ارشد به اهمیت مشارکت سایر   توجه 

محل

چارچوب و کيفيت گزارش های بازخورد از نگاه متقاضيان
درخصوص چارچوب و کیفیت گزارش های بازخورد گروهی 6 نفره تشکیل 
و  چالش ها  و  پرداختند  موضوعات  درباره  نظر  تبادل  و  بحث  به  که  شد 

پیشنهادهای زیر به عنوان جمع بندی ارائه شد.
 تأخیر در تحویل گزارش بازخورد به سازمان های متقاضی

تبیین  برای  گزارش،  ارائه  هنگام  در  محتوایی  ویرایش های  انجام  لزوم   
مناسب مطالب

 لزوم ایجاد تناسب میان تعداد نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود با امتیاز 
زیر معیار

سایر پيشنهادها
 تدوین مدل شایستگی ارزیابان و ارزیابی عملکرد آن ها 

از طریق  تعالی  برای سازمان های حاضر در مسیر   تخصیص تسهیالتی 
نهادهای تصمیم گیر

 تقویت ارتباط مرکز تعالی سازمانی با مدیران تعالی به عنوان تسهیل کننده 
مفاهیم تعالی سازمان ها

 اعالم و انتشار تجربه های موفق سازمان های ایرانی در 13 سال گذشته 
از طریق مرکزتعالی سازمانی
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71 ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

دریافت انتظارات و پیشنهادهای 
ارزیابان جایزه مّلی تعالی سازمانی

مركز تعالی سازمانی

مقدمه
چهل و پنجمين همایش فصلي با موضوع دریافت انتظارات و پيشنهادهای ارزیابان جایزه 
ملّی تعالی سازمانی در روز سه شنبه 29 تير ماه 1395 در سالن پویش سازمان مدیریت 

صنعتي با حضور ارزیابان، برگزار شد.
در  اسماعيلی رخ  دکترمهدی  آقاي  جناب  سخنراني  به  همایش  این  نخست  بخش 
یافت. در بخش  اختصاص  تعالی سازمانی"  ملّی  فعاليت های جایزه  بر  خصوص"مروری 
قالب  در  تا  کردند  دعوت  حاضرین  از  اثنی عشری  احمد  دکتر  آقاي  جناب  همایش  دوم 
نقطه  جمع بندی  و  گفتگو  و  بحث  به  نسبت  تخصصی  گروه های  و  پيشنهادی  محورهای 

نظرات خود اقدام کنند. پایان جلسه نيز، به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.
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محورهای مورد بحث
در این همایش محورهای زیر برای بحث و تبادل نظر در قالب کارگروهی 

مشخص شد:
 نظام آموزش و جذب ارزیابان

 فرایند تخصیص در تیم های ارزیابی و ارزیابی ارزیابان
 روش های ارزیابی نظارت بر فرایندهای ارزیابی 

 الگوی تعالی سازمانی و مشارکت ارزیابان 

در ادامه یافته های مرتبط با هر محور آمده است.

نظام آموزش و جذب ارزیابان 
درخصوص محور های مورد بحث گروهی 6 نفره تشکیل شد که به بحث 
و تبادل نظر درباره موضوعات پرداختند و چالش ها و پیشنهادهای زیر به 

عنوان جمع بندی ارائه شد.
  اهمیت برنامه ریزی تخصصی در جذب ارزیابان
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 برگزاری کارگاه های شبیه سازی شده در سازمان برای ارزیابان جدید قبل 
از ورود به روند ارزیابی ها

 توجه به کارراهه ارزیابان و آموزش های الزم برای توسعه ارزیابان 

فرایند تخصيص در تيم های ارزیابی و ارزیابی ارزیابان
در خصوص این موضوع گروهی 8 نفره تشکیل  شد که به بحث و تبادل 
نظر درباره موضوعات پرداختند و چالش ها و پیشنهادهای زیر به عنوان جمع 

بندی ارائه شد.
 تدوین مدل شایستگی برای ارزیابان 

 هم تراز نبودن تیم های ارزیابی در حوزه های مختلف )خدماتی/تولیدی(
 بازنگری در نظام ارزیابی عملکرد ارزیابان و لزوم رویه ای شفاف  در ارائه 

نتایج تفکیکی به ارزیابان
 افزایش تعداد ارزیابان در مقایسه با شرکت های متقاضی جایزه

 انتخاب ارزیابان سال اولی به عنوان کارآموز و انتخاب ارزیابانی به عنوان 
کارشناس صنعت

روش های ارزیابی نظارت بر فرایندهای ارزیابی 
در خصوص این موضوع گروهی 8 نفره تشکیل شد که به بحث و تبادل 
به عنوان  زیر  پیشنهادهای  و  چالش ها  و  پرداختند  موضوعات  درباره  نظر 

جمع بندی ارائه شد.
 تبیین اهداف روش ارزیابی مدل 94+

 تبیین روش شناسایی سه نقطه تمرکز ارزیابی 
 اهمیت آموزش مناسب روش ارزیابی در مدل 94+ 

 حل معضل اظهارنامه های نامناسب و تکراری بودن مطالب ارائه شده در 
اظهارنامه ها

 صرف زمان زیاد در ارزیابی انفرادی در مقایسه با وقت سایت ویزیت و 
اجماع

 لزوم استفاده ازنتایج گزارش بازخوردهای سال های گذشته
 آموزش شرکت های متقاضی نسبت به روش ارزیابی 94+ 

تیم  با  به چالش های صنعت همراه  آشنا  اهمیت حضور یک متخصص   
ارزیابی

الگوی تعالی سازمانی و مشارکت ارزیابان 
در خصوص این موضوعات گروهی 8 نفره تشکیل شد که به بحث و تبادل 
عنوان  به  زیر  پیشنهادهای  و  چالش ها  و  پرداختند  موضوعات  درباره  نظر 

جمع بندی ارائه شد.
شبکه  در  عضویت  از  فهم  همه  و  اعتنا  قابل  مبنایی  هویت  ایجاد   
از  ای  مشخصه  و  ای  حرفه  فعالیت  یک  عنوان  به  ملی  جایزه  ارزیابان 

فردی هویت 
حرفه ای  ارزیابان  مجموعه  برای  مستقل  و  صنفی  تشکل  برای  تالش   
شبکه  یک  ایجاد  و  سازمانی  تعالی  مرکز  حمایت  و  هدایت  با  ملی  جایزه 
حرفه ای ارزیابان با هدف ثبت تجربیات، ایجاد کار گروه تخصصی، تعامالت 

رسمی و غیر رسمی، ثبت دانش و تسهیم آن بین ارزیابان 
 لزوم درک درست اعضای شبکه از جایگاه خود در توسعه فرهنگ ملی 

تعالی سازمانی 
 لزوم سازماندهی فعالیت های حوزه  مشاوره و همکاری در جاری سازی 
تعالی درسازمان های ایرانی و ایجاد نظام بهره گیری از خدمات مشاوره ای و 

آموزشی شبکه ارزیابان در ارتقا سطح تعالی سازمان ها
 لزوم برنامه های ارتباطی مدون و مستمر با سازمان های ایرانی به منظور 

توسعه و ترویج فرهنگ تعالی سازمانی
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طراحی و اعمال رویکرد دانشی 
در نظام مدیریت استراتژیک

مركز تعالی سازمانی

مقدمه
اعمال  و  طراحی   " موضوع  با  تعالي  مدیران  و  ارزیابان  فصلي  همایش  و ششمين  چهل 
در  ماه 1395  آبان  روز دوشنبه 10  در    " استراتژیک  نظام مدیریت  در  دانشی  رویكرد 
سالن پویش سازمان مدیریت صنعتي با حضور ارزیابان، مدیران و کارشناسان شرکت هاي 

مختلف برگزار شد.
 بخش نخست این همایش با سخنراني جناب آقاي دکتر غالمرضا نصيرزاده در خصوص
" مدیریت دانش و استراتژی کسب و کار " آغاز شد. وي به مرور مفاهيم بنيادین پرداخت.

در بخش دوم همایش سرکارخانم فرحناز ميرزازاده کارشناس تحقيق و توسعه و بازاریابی 
نيز به ارائه تجربه بانک پاسارگاد پرداخت.
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  د: چارچوب اروپایی مدیریت دانش: در این چارچوب مدیریت 
از  دانش فرآیند شناخت، خلق، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و استفاده 
دانش در سازمانی است که دانشگران قابلی در خود دارد و ماموریت، چشم 
مدیریت  به  مربوط  های  فعالیت  سازمان،   های  فرآیند  و  استراتژی  انداز، 

دانش را تسهیل می کند.

  
 استراتژی کسب و کار و استراتژی دانشی

مدیریت دانش را بایستی در راستای مقوله رقابت پذیری مورد توجه 
کاربرد  که  دریابند  اقتصادی  بنگاه های  که  معناست  بدان  این  داد.  قرار 
دانش جمعی و مدیریت آن، عامل تعیین کننده ای در مسیر رقابت پذیری 
استراتژی  استراتژی کسب و کار و  اینجاست که همراستایی  بنگاه هاست. 
توجه  قابل  در سال 2000  تیوانا  این سخن  شاید  می یابد.  اهمیت  دانشی 
باشدکه بدون ارتباط معنی داری بین استراتژی کسب و کار و مدیریت دانش 
نمی توان در فرآیند مدیریت دانش انتظار موفقیت داشت. بنابراین بایستی 
اهداف و استراتژی های مدیریت دانش بیانگر و منعکس کننده استراتژی های 
باشد که دانش  قابل توجه  بیان  این  این چارچوب شاید  باشد. در  سازمان 
استراتژی را شکل می دهد و استراتژی، شکل دهنده مدیریت دانش است. 

مدیریت  اجرای  آميز  موفقيت  اجرای  در  کليدی  عوامل 
دانش

در این مسیر میتر و گارتنر  پنج عامل کلیدی موفقیت در زمینه اجرای 
مدیریت دانش را به شرح زیر مطرح می کنند: 

 مدیریت دانش بایستی همراستای مسیر استراتژی های بنگاه باشد.
 مدیریت دانش مستلزم نوعی فرهنگ سازمانی است که به اشتراک گذاری 
دانش را موجب شود، همکاری های جمعی در میان کارکنان و واحدهای 
برای  نیاز  مورد  نوآوری های  بروز  موجب  و  کند  تسهیل  را  کار  و  کسب 

موفقیت بنگاه می شود.
 مدیریت دانش باید توسط فرآیندهای موثر کسب و کار و فعالیت های 

انسانی تقویت و حمایت شود.
 مدیریت دانش مستلزم استفاده از مجموعه ای از تکنولوژی هایی است 
که همکاری بین دانشگران را حمایت و پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش 

را تسهیل کنند.
 پیاده سازی مدیریت دانش،  مستلزم نگاه گسترده ای در سازمان است 
سازمانی  فعالیت های  مجموعه  در  را  رسمی  غیر  و  رسمی  ارتباطات  که 

ترغیب کند.
استراتژی  که  است  الزم  که  می کند  ادعا  خوبی  به  باتر،  مجموع  در 
دانش  مدیریت  زمینه  در  برنامه هایی  شکل گیری  موجب  دانش  مدیریت 
شود که این برنامه ها همراستای آمال و آرزوها و استراتژی های بنگاه بوده و 
تکنیک ها، تکنولوژی ها، مسئولیت ها، نقش آفرینی ها، منابع و فرهنگ مورد 

استفاده از اهداف کسب و کار را پشتیبانی کند. 

بخش نخست: مدیریت دانش و استراتژی کسب و کار
استراتژی  همراستایی  لزوم  و  دانش  مدیریت  چيستی 

مدیریت دانش و استراتژی کسب و کار
رویکردهای مدیریت دانش را در چهار محور می توان معرفی کرد:

الف:  دو مقوله کلی از مدیریت دانش: مقوله اول ایجاد ارتباط 
بین انسان ها برای تبادل دانش به ویژه با استفاده از تکنولوژی و مقوله دوم 
مستندسازی تجربیات، جمع آوری مستندات و ایجاد امکان دسترسی انسان 

ها به مستندات از بانک های اطالعاتی است.

تکنولوژی.  و  فرآیند ها  کارکنان،  پایه های مدیریت دانش:  ب:  
کارکنانی که به لحاظ فرهنگی آمادگی به اشتراگذاری دانش خود را دارند، 
اشتراک  به  و  رقابت های فردی، همکاری جمعی  به جای  فرآیندهایی که 
گذاری دانش را تشویق می کنند و تکنولوژی هایی که جمع آوری تجربیات 

قبلی و ارتباط کارکنان و سایر ذی نفعان را تسهیل می کنند. 

مديريت دانش
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نوناکا، خلق  بر اساس مدل شناخته شده  ج: روش خلق دانش:  
دانش از طریق اجتماعی سازی )گفتگو و ارتقای دانش پنهان(، برونی سازی 
)تبدیل دانش پنهان به دانش آشکار(، ترکیب )تجمیع دانش آشکار( و درونی 
مستمر  و  پیوسته  به صورت  پنهان(  دانش  به  آشکار  دانش  )تبدیل  سازی 

صورت می پذیرد.
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استراتژی  و  کار  و  کسب  استراتژی  که  داشت  بیان  باید  نهایت  در 
تدوین  دست اندرکاران  و  داشته  یکدیگر  با  متقابلی  رابطه  دانش  مدیریت 
استراتژی  مختلف  ابعاد  از  به خوبی  است  الزم  دانش  مدیریت  استراتژی 
کسب وکار آگاه بوده به گونه ای که استراتژی مدیریت دانش موجب تقویت 

روزافزون استراتژی کسب و کار شود.

اعمال  و  طراحی  در  پاسارگاد  بانک  تجربه  دوم:  بخش 
رویكرد دانشی در نظام مدیریت استراتژیک

رویكرد مدیریت دانش درکارت های امتيازی متوازن
با  در این بخش راه کاری که برای تنظیم کارت های امتیازی متوازن 
رویکرد دانش محور و نیز استخراج دانش موردنیاز در بانک پاسارگاد استفاده 

شده، آمده است.
مدیریت  از  بهره گیری  با  و  روش  این  با  کرد  اظهار  چنین  می توان 
دانش از طریق ارزیابی کارت های امتیازی متوازن می توان به موفقیت های 
سازمان دست یافت. در این روش هدف ایجاد توانمندي در تنظیم و بازنگری 
کارت های امتیازی متوازن از منظر شناخت دانش موجود و رسیدن به دانش 
مطلوب و درنتیجه هدایت چالش ها و پرسش ها براي رسیدن به چشم انداز 

بانک است.
راه کار ارائه شده ورودی خود را از BSC حوزه ای دریافت می کند و پس 
از تدوین راه کار مناسب و استخراج دانش مورد نیاز برای انجام اقدام متناظر 
با آن، برای پر کردن شکاف استراتژیک )فاصله بین اینکه کجا هستیم و به 

کجا باید برویم( در سازمان دو خروجی خواهد داشت. 
فرآیند  به صورت  است که مجدد  استخراج شده  اقدام های  اول:   خروجی 
ابالغ  مدیره  هیئت  تصویب  از  اهداف حوزه ای پس  تحقق  برای  چرخشی 

می شود.
 خروجی دوم: محاسبه ریسک دانشی حوزه ها و اولویت دهی به پرکردن 
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موردنظر  اقدام  انجام  برای  اگر  که  بدین ترتیب  بود  خواهد  دانشی  شکاف 
دانش مرتبط در حوزه دانشی متناظر موجود و شناسایی شده باشد، برنامه 
عملیاتی اجرا می شود. در غیر این صورت ابتدا دانش مرتبط بررسی شده و 
از راه کارهای عنوان شده در بانک تأمین و از این طریق شکاف دانشی کمتر 

می شود. با کاهش شکاف دانشی، ریسک دانشی آن نیز کاهش می یابد. 
 	

جدول رویكرد مدیریت دانش محور در تنظيم کارت های 
امتيازی متوازن در بانک پاسارگاد

شرحمراحل

شناسایی و تدوین اهداف استراتژیک هر حوزهمرحله اول

شناسایی و مشخص کردن چالش  های اهدافمرحله دوم

جدول مرحله سوم اساس  بر  دانشی  چالش های  انتخاب 
طبقه بندی چالش های دانش

مرحله چهارم 
ارائه راه کار مناسب در راستای برطرف نمودن 
از  کار  انجام  چگونگی  دانشی)  چالش های 

طریق افراد، فرآیند و تكنولوژی(

تهیه برنامه عملیاتی برای هر یک از اقدام هامرحله پنجم 

برنامه های خلق مرحله ششم شناسایی حوزه ای مرتبط و 
دانش و ارتباط آن با ریسک حوزه ها
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طرح ریزی و استقرار 
نظام مهندسی ارزش

شركت  مپنا بویلر

مقدمه

چهل و هفتمين همایش فصلي ارزیابان و مدیران تعالي با موضوع" طرح ریزی و استقرار 
سازمان  سالن چشم انداز  در   1395 ماه  دی   6 دوشنبه  روز  در  ارزش"  مهندسی  نظام 

مدیریت صنعتي با حضور ارزیابان، مدیران و کارشناسان شرکت هاي مختلف برگزار شد.
بخش نخست این همایش با سخنراني جناب آقاي دکتر سيد عليرضا مير محمد صادقی در 

خصوص طرح ریزی و استقرار نظام مهندسی ارزش آغاز شد. 
در بخش دوم همایش نيز آقای مهندس روحانی ملک و آقای مهندس بسيم به ارائه تجربه 

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهيزات مپنا )مپنا بویلر( پرداختند. 
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بخش نخست: طرح ریزی و استقرار نظام مهندسی ارزش
مروری بر مفاهيم

سازمان  است  تالشي   ،)Value Engineering(ارزش مهندسي 
زمان  از  طرح،  یک  فعالیتهاي  تمام  تحلیل  و  بررسي  هدف  با  که  یافته 
و  راه اندازي  سپس  و  اجرا  و  طراحي  مرحله  تا  اولیه  تفکر  شکل گیري 
ترین  کارآمدترین و مهم  از  به عنوان یکي  و  انجام مي شود  بهره برداري 

روشهاي اقتصادي در عرصه فعالیتهاي مهندسي، شناخته شده است.
قابلیت  که  است  قدرتمند  و  کارکرد گرا  تکنیک  یک  ارزش  مهندسي 

کاهش هزینه پروژه ها را با حفظ کیفیت و یا ارتقاي آن ها دارد. بازده باالي 
این تکنیک باعث به کارگیري آن در بسیاري از کشورهاي جهان شده است، 
به گونه اي که حتي کشورهاي منطقه و خلیج فارس به خوبي آن را پذیرفته و 

موفق به صرفه جویي هاي بسیار در پروژه هاي خود شده اند.

برنامه کاري مهندسي ارزش 
با دریافت اطالعات پروژه یا محصول، ورودی مورد نیاز مهندسی ارزش 
به عنوان  جایگزین  گزینه های  و  راه حل ها  آن،  انجام  از  و پس  فراهم شده 
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خروجی مهندسی ارزش به منظور کاهش هزینه و ارتقای کیفیت پروژه یا 
محصول ارائه می شود.

که  است  فعالیت هایي  مجموعه   شامل  ارزش  مهندسی  برنامه کاري 
براي انجام مطالعات مهندسي ارزش به کار گرفته مي شود. موفقیت مهندسي 
ارزش مستلزم اجراي دقیق برنامه کاري آن است.  این برنامه داراي سه 

مرحله مي باشد:
الف- مطالعات مقدماتي - مرحله پیش مطالعه

ب- کارگاه مهندسي ارزش
ج-انجام فعالیت هاي تکمیلي

1- مرحله پيش مطالعه 
هدف از این مرحله برنامه ریزی و سازماندهی مطالعه ارزش می باشد. 
برخی فعالیت های الزم  برای حصول این هدف عبارتند از:  1- اخذ موافقت 
2-توسعه  مسئولیت ها  و  نقش ها  کار،  برنامه  از  حمایت  و  ارشد  مدیریت 
محدوده و اهداف مطالعه ارزش 3- اخذ داده ها و اطالعات پروژه 4- اخذ 
مستندات کلیدی مانند تعریف محدوده کار، نقشه ها، مشخصات، گزارشات 
نظر  مورد  راهبردی  مسائل  اولویت بندی  و  تعیین   -5 پروژه   ارزیابی  و 
6-  تعیین محدوده و اهداف مطالعه 7- توسعه برنامه زمانی مطالعه 8- انجام 
ارزش 10- حصول  تیم  تعیین اعضای  رقابتی1  9-  تحلیل های معکوس 
بررسی   -11 پروژه  اهداف  به  دستیابی  جهت  تیم  منتخب  اعضای  تعهد 

1  Competitive Benchmarking Analyses

هزینه های پروژه 12- جمع آوری اطالعات مورد نیاز کاربر مشتری در مورد 
شرکت  برای  ذی نفعان  مشتریان،  کنندگان،  تأمین  از  دعوت   -13 پروژه 
تیم   اعضای  بین  اطالعات  توزیع   -14 نیاز  صورت  در  ارزش  مطالعه  در 
برای بررسی 15- توسعه نمودارها و مدل های اطالعاتی پروژه 16- تعیین 
تاریخ، زمان، محل و سایر نیازهای مطالعه 17- تعریف شفاف نیازمندی های 
مطالعه با مدیریت ارشد برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز مطالعه ارزش.

ارشد،  مدیریت  نیازمندی های  از  درکی شفاف  مرحله  این  نتیجه مطلوب 
اولویت های راهبردی و چگونگی افزایش ارزش سازمانی به واسطه بهبود 
است.  در طی این مرحله این دیدگاه شکل می گیرد که آیا گام های بعد 
ایجاد می کند. ممکن  را  مطالعه  توجیه هزینه  برای  کافی  ارزش  احتمااًل 
باشد.  مطالعه  پارامترهای  کاهش  یا  افزایش  به  نیاز  زمان  این  در  است 
اعضای تیم نسبت به اهداف پروژه مطلع بوده و برای دستیابی به آن ها 

می باشند. متعهد 

2- کارگاه مهندسی ارزش
زیر  کاری  مراحل  در  و  پیوسته  به صورت  ارزش  مهندسی  کارگاه 

برنامه ریزی و اجرا می شود:
1. فاز اطالعات

در فاز اطالعات مساله  بصورت دقیق و کامل تعریف و به بخش هاي 
قابل مطالعه تفکیک مي  شود. در این مرحله، تمامي اطالعات مربوط به طور 

دقیق ومعني دار جمع آوري مي شود تا در تصمیم گیري کمک کند. 

شکل)1(: شمای کلی مطالعه ارزش 

شکل)2(: مراحل مطالعه ارزش
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2. فاز تحلیل کارکرد 
تعاریف  قالب  در  پروژه  اجزاي  و  مشخصات  کارکرد،  تحلیل  فاز  در 
کارکردهاي اصلي و فرعي در ترکیب دو کلمه فعل واسم بیان می شود. اولي 
بیانگر عملي است که جزء مورد نظر انجام مي دهد و اسم بیانگر شيء مورد 

عمل یا آن چیزي است که عمل روي آن صورت مي گیرد.
3. فاز هم اندیشي و خالقیت

درفاز خالقیت، روش هاي خلق ایده هاي جدید به کارگرفته مي شود. 
فرآیندها،  با محصوالت،  رابطه  ایده ها در  از  انبوهي  براي خلق  این روش 
روش ها و ... براي رسیدن به کارکرد و یا کارکردهاي تعریف شده به کار 

مي رود.
4. فاز ارزیابي)تجزیه و تحلیل(

و  عقاید  مي شود.  وادار  فعالیت  به  قضاوت گرا  ذهن  ارزیابي،  فاز  در 
وترکیب  اصالح  تصفیه،  است،  شده  ایجاد  خالقیت  فاز  در  که  ایده هایي 

مي شود تا پیشنهاد مورد نظر حاصل شود.
5. فاز بسط وتوسعه

ایده هاي خالقي که در باال تصفیه، ارزیابي ومقایسه شد، در فاز بسط و 
توسعه در معرض تجدید نظر قرار مي گیرند. با کمک گرفتن از مشاورین و 
در طي یک فعالیت گروهي راه حل هاي منطقي و عملیاتي پیشنهاد مي شود.

6. فاز ارائه
در این فاز پیشنهادات بسط یافته جمع بندي شده و تیم در قالب یک 

گزارش بهترین گزینه ها و نتایج حاصل را ارائه مي کند.

3- فعاليت های پس مطالعه 
گام اجرا 

هدف از این گام حصول اطمینان از اجرایی شدن گزینه های ارزش 
پذیرفته شده و تحقق و تأیید مزایای برنامه ریزی شده مطالعه ارزش است. 
برخی فعالیت های الزم برای حصول هدف این گام عبارتند از 1- بررسی 
گزارش اولیه 2- برگزاری یک جلسه با موضوع پیاده سازی برای  تعیین 
اجرایی  ایجاد طرح های  ارزش 3-  گزینه های  از  بندی هر یک  صورت 
گزینه های  پذیرفته شده و مستند نمودن دالیل اصلی  برای گزینه های 
مردود 4- اخذ ضمانت اجرا 5- تعیین یک بازه زمانی برای بررسی و اجرای 
هر یک از گزینه های ارزش 6- پیگیری دستاوردهای ارزش منتج از گزینه 
های اجرا شده 7-تحویل اقالم قابل تحویل 8-تائید اعتبار منافع تغییرات 
انجام شده 9- اطمینان از لحاظ شدن تجربیات جدید با ایجاد و مدیریت 

یک طرح اجرایی
 نتیجه:  ذی نفعان پروژه تعیین می کنند که چه مواردی در پروژه به 
اولیه  مفهوم  در  تغییراتی  این ها  تغییرمی کنند.  ارزش  مطالعه  نتیجه  عنوان 
و  شده  منتج  ارزش  گزینه های  از  که  هستند  مطالعه  یک  مبنای  طرح  یا 
در توسعه پروژه در طرح های آتی و یا فعالیت های توسعه محصول با آن 

ترکیب می شوند.
فعاليت های پيگيری مطالعه ارزش

بهبود  و  ارزش  مطالعه  نتایج  اجرای  پیگیری  فعالیت ها  این  از  هدف 
کاربرد روش شناسی ارزش برای مطالعات آتی می باشد.  برخی فعالیت های 

الزم برای حصول هدف این فعالیت ها عبارتند از: 
1-  تهیه گزارش از نتایج مطالعه، درس آموخته های گذشته، یا سایر 
موارد ثبت و یا پیگیری شده در اجرا 2- تعیین نقاط فرصت های از دست 

رفته 3- مشخص نمودن موانع نوآوری و یافتن علت وجود آن ها 4- کسب 
اطالعات و ثبت درس آموخته ها 4- یکپارچه سازی نتایج مطالعه ارزش با 
درس آموخته ها یا گزارش برنامه سازمان 6-  بازگشت به مطالعه ارزش و 

تفکر در مورد نحوه توسعه تجربه با قابلی

و  استقرار  در  بویلر  مپنا  تجربه شرکت  ارائه  دوم:  بخش 
جاری سازی رویكرد مهندسی ارزش

جامع  هزینه  مدیریت  سيستم  در  ارزش  مهندسی  جایگاه 
)TCM(: مدیریت هزینه جامع یک رویکرد روشمند برای مدیریت هزینه 
می باشد.  سرویس  یا  و  طرح  تجهیز،  پروژه،  محصول،  عمر  چرخه  در  ها 
به کارگیری  از  است،  شده  بنا   PDCA چرخه  پایه  بر  که  سیستم  این 
مهندسی هزینه، اصول مدیریت هزینه و مجموعه متدلوژی های پشتیبان از 
 TCM فرایندهای مدیریتی در یک چارچوب مدون استفاده می کند. در واقع
کلیه هزینه های کسب و کار را بصورت جامع و یکپارچه در نظر می گیرد. 
شکل 1 ساختار و چارچوب کلی مدیریت هزینه جامع و جایگاه مهندسی 
پروژه طرح ریزی و  نمایش می دهد.  را  این هدف کالن  در تحقق  ارزش 
شرکت  نظر  مورد  جامع  رویکرد  با  همسو  ارزش  مهندسی  نظام  استقرار 
گروه مپنا و همچنین  اهداف استراتژیک شرکت مپنابویلر شامل »مدیریت 
هزینه های کلیدی« و » قیمت رقابتی« در سال 94 به اتمام رسید. اهداف 
پیشبینی شده این پروژه، کاهش هزینه پروژه ها و کاهش قیمت تمام شده 

محصوالت می باشد.

 )TCM( شکل1- چارچوب مديريت هزينه جامع
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فازهای اجرایی پروژه مهندسی ارزش در مپنابویلر:
 فاز1- فرهنگ سازی، آموزش سطح یک مهندسی ارزش و برگزاری دوره 

آموزشی مدول یک مهندسی ارزش 
 فاز2- تدوین نظام نامه، کتاب راهنما و دستورالعمل های مهندسی ارزش 
شاخص  »افزایش  موضوع  با  ارزش  مهندسی  اول  مطالعه  انجام  فاز3-   

ارزش« 
با موضوع »افزایش شاخص  ارزش  انجام مطالعه دوم مهندسی  فاز 4-   

ارزش سیستم آب تغذیه بویلر در یک بلوک سیکل ترکیبی نیامی«

ــی  ــک مهندس ــطح ی ــوزش س ــازی، آم ــاز1- فرهنگ س ف
ارزش و برگــزاری دوره آموزشــی مــدول یــک مهندســی ارزش 

ــه مقــاالت   انجــام امــور فرهنگ ســازی از طریــق پورتــال، ارائ
مرتبــط در گاه نامــه، انتشــار بروشــور، اســتند و ...

 برگزاری دوره آموزشی: 
- در این فاز آموزش های زیر  برگزار شد:

- سمینار آشنایی با مهندسی ارزش )2 ساعت(
- دوره آموزشی سطح یک مهندسی ارزش )8 ساعت(

- دوره آموزشی مدول یک مهندسی ارزش )40 ساعت( 

و دستورالعمل های  راهنما  کتاب  نظام نامه،  تدوین  فاز2- 
مهندسی ارزش:

شرکت  در  ارزش  مهندسی  رویکرد  نظام مند  استقرار  راستای  در 
و  راهنما  کتاب  نظام نامه،  شامل  مربوطه  مستندات  آن،  جاری سازی  و 

دستورالعمل های مهندسی ارزش، تدوین شد.

با شرایط هر  از جمله دستورالعمل های مهمی که می بایست متناسب 
شرکت بومی سازی شود می توان به موارد زیر  اشاره کرد:

- دستورالعمل انتخاب، اولویت بندي و زمان انجام مطالعات مهندسي ارزش
- دستورالعمل آموزش و نحوه انتخاب تیم مهندسي ارزش

- دستورالعمل تصویب، ابالغ و پیگیري تحقق نتایج مهندسي ارزش
- دستورالعمل تهیه درس آموخته ها و مستند سازي نتایج مهندسي ارزش
- دستورالعمل پایش و ممیزي مطالعات و نتایج کارگاه مهندسي ارزش

ارزش و ممیزي  تیم مطالعات مهندسي  پاداش کارشناسان  - دستورالعمل 
کارگاه ها

ایجاد دفتر مهندسی ارزش:
این دفتر متشکل از نمایندگان واحدی مهندسی ارزش بوده تا اجرای 
وظایف و ماموریت های مصوب کمیته راهبری مهندسی ارزش را تسهیل و 

در این خصوص همکاری کنند. 
از جمله مهم ترین ماموریت های دفتر مهندسی ارزش به شرح  زیر می باشد:

- برنامه ریزی و اولویت بندی موضوعات برای برگزاری مطالعات مهندسی 
ارزش 

- راهبری و تسهیل گری کارگاه های مهندسی ارزش پس از کسب تجارب 
الزم 

- فراهم ساختن ترتیبات الزم براي برگزاري منظم جلسات کمیتة راهبری 
مهندسي ارزش و تغذیه اطالعاتي کمیته راهبری 

- شناسایي ظرفیت هاي مشاوره و آموزش در زمینه مهندسي ارزش برای 
)Vendor List استفاده از آن ها در موارد مقتضي )تهیه

بیشترین  ایجاد  به منظور  تخصصي  گروه  هاي  میان  هماهنگي  ایجاد   -
هم افزایي میان آن ها در قالب مطالعات مهندسي ارزش و ...

ایجاد کميته راهبری مهندسی ارزش:
حضور  با  ارزش  مهندسی  راهبری  کمیته  جلسات  برگزاری  و  ایجاد 

مدیرعامل و برخی معاونین بصورت ماهیانه با اهداف زیر :
- سیاست گذاری، تصویب و پیگیری طرح های فرهنگ سازی، آموزشی و 
با  مطالعاتی در راستای توسعه مهندسی ارزش در سطح شرکت هم راستا 

سیاست های کمیته راهبری گروه مپنا و نظارت بر حسن اجراي آن ها
- هدف گذاری تعداد برنامه سالیانه انجام مطالعات مهندسی ارزش 

- تصویب موضوعات الویت بندی شده از طرف دفتر مهندسی ارزش برای 
برگزاری کارگاه ها و ارسال به دبیرخانه کمیته راهبری گروه مپنا در مورد 

موضوعات درون شرکتی/ فراشرکتی
- بررسی، تصویب و ابالغ نتایج حاصل از کارگاه های مهندسی ارزش برای 

اجرا در سطح سازمان و ...

فاز3- انجام مطالعه اول مهندسی ارزش با موضوع » افزایش 
شاخص ارزش هارپ«:

ــدف  ــا ه ــارپ ب ــاخص ارزش ه ــوص ش ــات در خص ــام مطالع انج
ــا قیمــت تمــام شــده از طریــق کاهــش مصــرف  کاهــش هزینــه ی

ــد، نصــب، ...(.  ــان )تولی ــش زم ــه و کاه ــواد اولی ــر م ــا تغیی ی

 تعداد کل ایده ها: 86 ایده
 تعداد ایده هاي منتخب اولیه در فاز ارزیابي: 17 ایده

 تعداد ایده هاي منتخب نهایي در فاز ارزیابي: 14 ایده
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 دســتاورد ایــن مطالعــه کاهــش 1.7% هزینــه هــا در تولیــد یــک 
واحــد بویلــر بــوده اســت.

موضــوع  بــا  ارزش  مهندســی  دوم  مطالعــه   -4 فــاز 
ــر در  ــه بويل ــتم آب تغذي ــاخص ارزش سیس ــش ش »افزاي
يــك بلــوک ســیکل تركیبــی نیامــی«: ایــن مطالعــه به دلیــل 
ــر  ــه بویل ــره و تامیــن آب تغذی ــاالي سیســتم ذخی ســهم قیمــت ب
)شــامل پمپ هــا و ...( بــه قیمــت تمــام شــده کل بویلــر، و وجــود 
 Frame Agreement ــا و ــن پمپ ه ــت تامی ــم و محدودی تحری

ــت.  ــرار گرف ــر ق ــه دوم مدنظ ــوان مطالع به عن

در این راستا تجهیزات ذیل در محدوده مطالعه قرار گرفتند:
)Boiler Feed Water Pump(پمپ های آب تغذیه بویلر 

 )Dearator( هوازداها
 )Feed Water Storage Tank( مخزن ذخیره آب 

از دستاوردهای این مطالعه می توان به 33% صرفه جویی در سیستم 
ذخیره و تامین آب  تغذیه بویلر و 6% صرفه جویی در یک واحد بویلر اشاره 

کرد.

سخن آخر:
    مهندسي ارزش به عنوان یک رویکرد خالقانه، گروهي، کارکردگرا 
و سامان یافته،  هدف شناسایي و حذف هزینه ها و بخش هاي  غیرضروري  
ما،  کشور  در  نیز  و  دنیا  در  موجود  تجارب  مي کند.  دنبال  را  ها  پروژه  در 
غیرضروري،  هزینه هاي  کاهش  بر  عالوه  روش  این  به کارگیري  مورد  در 
پیامدهاي مثبت دیگري نیز به همراه داشته که مي توان به  مواردي از قبیل 
شناسائي و تحلیل دقیق و کامل پروژه و خصوصیات آن،  افزایش هماهنگي 
ها بین اعضاي سازمان اجرایي پروژه، شفاف شدن نیاز ها و اهداف کارفرما 

و آشکار شدن مشکالت و مسایل پروژه را به همراه داشته باشد. 
شرط موفقیت فرآیند مهندسي ارزش انتخاب پروژه مناسب، تیم مناسب 
و اجراي دقیق فرآیند کاري مهندسي ارزش مي باشد. فرآیند مهندسي ارزش 
یک فرآیند سه مرحله اي است که در طول این فرآیند پروژه مورد مطالعه 
مطرح  پروژه  اهداف  به  رسیدن  براي  مناسب  گزینه هاي  و  مي گیرد  قرار 
محدودیت هاي  مطالعات،  محدوده  تعریف  به  باید  فرآیند  این  در  مي شود. 
ارزش  کارگاه مهندسي  براي  اهدافي که  و  معیارهاي تصمیم گیري  پروژه، 
تعریف مي شود، توجه دو چندان کرد. این موارد در طول جلسات فاز پیش 
مطالعه مشخص و مقدمات براي ورود به مطالعات مهندسي ارزش فراهم 

مي شود.

درس آموخته های مطالعات مهندسی ارزش:

بهبود های حاصل شدهیادگیری حاصل شده گام های مطالعات مهندسی ارزش

کارگروهیپیش کارگاه مهندسی ارزش
توانایی درک موضوعات مطالعه

تعریف و تشریح مبانی، اهداف، محدوده، فرصت ها و الزامات و موضوع مورد مطالعه مهندسی 
ارزش

کارگاه مهندسی ارزش

کار گروهی
هم افزایی اطالعات برای دستیابی به ایده پردازی در فاز خالقیت

خالقیت

پرورش خالقیت و نوآوری کارکنان 
ایده پردازی برای بهبود طرح مبنا برای تجهیز هارپ

ایده پردازی برای بهبود طرح مبنا برای سیستم آب تغذیه در بویلر های یک سیکل ترکیبی 
نیامی

توسعه ایده ها و کارگروهیپس کارگاه مهندسی ارزش

یکپارچه سازی اطالعات طراحی و فنی با اطالعات مالی در فاز توسعه
HRSG کاهش 8% قیمت تمام شده مجموعه هارپ های یک واحد بویلر
HRSG کاهش 33% قیمت تمام شده سیستم آب تغذیه یک واحد بویلر

کاهش 8%  قیمت تمام شده یک واحد بویلر HRSG از اجرای دو مطالعه مهندسی ارزش

ویژه نامه همایش تعالی سازمانی80
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تبـادل دانـش و تجربیـات موفـق سـازمان ها الزمه حرکت در مسـیر تعالی اسـت. در برنامه هایی که بـه منظور تبادل 
تجربیـات سـازمان ها ارائـه می شـود، سـازمان ها بـا معرفـی تفصیلـی خـود ضمـن بـه اشـتراک گذاشـتن آموخته های 
علمـی و تجربیاتشـان در زمینه مورد بحث، از پیشـنهادات سـازنده سـایر صاحب نظران و عالقمنـدان حوزه های مرتبط 
برخـوردار می شـوند. از سـوی دیگـر، فضایـی برای تبـادل تجربیات بـرای شـرکت کنندگان از طریق تسـهیل ارتباط با 
سـازمان های برتـر کشـور کـه پیشـرفت قابـل توجهـی در مسـیر تعالـی داشـته اند به وجـود می آیـد. تورهـای تعالی با 
هـدف کمـک موثـر به انتقال تجـارب موفق سـازمان های برتر کشـور و معرفی فرآیندهـای توانمندسـاز و نتایج مثبت 

حاصـل از اجـرای آن هـا از سـال 1384 بـا همکاری بسـیاری از سـازمان های ایرانی بـه اجرا در آمده اسـت. 
از سال 1384 تاکنون مرکز تعالی سازمانی با کمک سازمان های برتر 90 تور تعالی را برگزار کرده است و سازمان های 
ایرانی در این تورها با به اشتراک گذاری آموخته های علمی و تجربی گام های موثری در ارتقای فرهنگ تعالی سازمانی 
و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات برداشته اند. گام هایی که نشان بلوغ سازمان های پیشتاز در عرصه اشتراک گذاری 
تجربیات و آموخته هایشان است. امید است در سال های آتی هم با همکاری سازمان های سرآمد ایرانی بتوان گام های 
موثرتری در انتقال تجارب سازمان ها برای حرکت در مسیر تعالی برداشت. در سال جاری سه تور تعالی برگزار شده است 
که  در ادامه خالصه اي از گزارش تورهای تعالي برگزار شده تا تاریخ انتشار این ویژه نامه را مي خوانید. عالقه مندان 

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

تورهای تعالی 

نشان بلوغ سازمان های ایرانی 
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همسویی اهداف فردی با استراتژی های سازمان
 با استفاده از رویکرد کارت امتیازی 

فردی/گروهی و اتصال به سيستم مدیریت عملکرد كاركنان

شركت فوالد خوزستان

مقدمه 

با توجه به اینکه یکی از نشانه های بلوغ و تعالی سازمان ها به اشتراک گذاری دانش و تجربه سازمانی است 
شرکت فوالد خوزستان نیز به سبب جایگاه رفیع خود در این حوزه همانند گذشته با تکیه بر دوراندیشی رهبران و 

دانش و توانمندی کارکنان خود توانست در برگزاری تور تعالی سازمانی حضوری فعال داشته باشد.
تور تعالی فوالد خوزستان در روز چهارشنبه 12 آبان ماه 1395 با حضور 22 نفر بازدید کننده از سازمان های 
مختلف سطح کشور شامل امداد خودرو سایپا، گاز استان مرکزی، فراسان، پتروشیمی رازی، طبیعت زنده، مهندسی 
خدمات صنعتی ایران خودرو، مشاوران تعالی سازان، زر ماکارون، مجتمع فوالد خراسان، مهندسی و ساخت پره 
توربین مپنا و با همکاری مرکز تعالی سازمانی در محل شرکت فوالد خوزستان برگزار شد. در این تور، ضمن 
بازدید از خط تولید، فعالیت های اجرا شده در شرکت فوالد خوزستان در یک پنل تخصصی تشریح و به سواالت 

میهمانان پاسخ داده شد. 

لی
تعا

ور 
ت

فرآیند مدیریت استراتژیک در شرکت فوالد خوزستان
از  یادگیری  و  قبلی  تجارب  به  اتکای  با   89 سال  از  خوزستان  فوالد 
برنامه ریزي و هم سوسازي  )BSC(، فرآیند  امتیازی متوازن  رویکرد کارت 
از  پس  مذکور،  بازنگری  در  )شکل1(.  است  داده  بهبود  را  خود  راهبردی 
 PESTارزیابي و تحلیل محیط  بیرونی و دروني )با استفاده از رویکردهای

عوامل  شناسایي  و  منابع(  بر  مبتني  تحلیل  و  پورتر  رقابتي  نیروي  پنج   ،
استراتژي هاي  رقابتی،  مزیت های  و  محوری  شایستگی های  استراتژیک، 
شرکت با مشارکت جمعي رهبران )طي کارگاه هاي دو روزه( با به کارگیري 
ماتریس BSC-SWOT در قالب چهار منظر BSC و مضامین استراتژیک، 

تدوین و بازنگري شده و سپس به نقشه استراتژی ترجمه مي شود.

ویژه نامه همایش تعالی سازمانی82
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شكل 1 :  فرآیند  برنامه ریزي و همسوسازي راهبردي شرکت فوالد خوزستان

)شکل 2(. در این رویکرد پس از تشکیل کارگروه های تخصصی و برگزاری 
دیدگاه  و  رویه  وحدت  ایجاد  منظور  )به  نیاز  مورد  آموزشی  دوره های 
مشترک(، با تسهیل گری و یادگیری از تجارب سازمان های دیگر، با توجه 
به استراتژی ها و نقشه استراتژی سطح کالن شرکت، با به کارگیری روش 
وظیفه ای  سطح  استراتژی های  هم سوسازی،  منطق  و    BSC-SWOT
تدوین شده و سپس آن ها را به نقشه استراتژی تبدیل می شود. همچنین 

تدوین و توسعه استراتژی ها و خط مشی های پشتيبان
و  تدوین  فرآیند  متوازن،  امتیازی  کارت  رویکرد  به کارگیري  با 
جاری سازی استراتژی های سطح وظیفه ای نیز بازنگری شده است. در حال 
استراتژیک  اهداف  و  استراتژی ها  آبشارگونه  به منظور جاری سازی  حاضر، 
کلیه  براي  استراتژیک،  همسویی  از  اطمینان  حصول  و  شرکت  سطح  در 
کالن فرآیندها ، استراتژی  و نقشه  استراتژی سطح وظیفه ای تهیه مي شود 

شكل 2 : جاری سازی آبشارگونه استراتژی ها در سطح وظيفه ای )کالن فرآیندها(
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پس از تعیین اهداف استراتژیک، شاخص های کلیدی عملکرد )KPI’s( یا 
سنجه های مورد نیاز برای هر یک از اهداف استراتژیک تعیین  شده و سپس 
به  دستیابی  برای  الزم  استراتژیک  اقدامات  سنجه ها،  برای  کمی  اهداف 

اهداف شناسایی، تعریف و اجرا مي شوند.
اجراي  در  کارکنان  نقش  روشن  تبیین  منظور  به   92 سال  از 
تدوین  آن ها،  روزمره  وظیفه  و  کار  به  استراتژي  تبدیل  و  استراتژي 
اهداف سطح فردي با استفاده از رویکرد کارت امتیازي فردي- گروهی 
شده  آغاز  بهره برداري  معاونت  تابعه  بخش هاي  در  پایلوت  صورت  به 

است)شکل 3(. همچنین از سال 94 اتصال کارت های مذکور با سیستم 
و  فردی  اهداف  هم سویی  فرآیند  و  انجام  کارکنان  عملکرد  مدیریت 
مکانیزه  سیستم  بستر  در  شرکت  استراتژی های  و  اهداف  با  گروهی 
براي  حاضر  حال  در  است.  پذیرفته  صورت  کارکنان  عملکرد  مدیریت 
اهداف  کارت  صنعتي«  »خدمات  و  اولیه«  »مواد  بخش هاي  کارکنان 
دیگر  بخش های  در  کارت ها  این  تدوین  و  شده  تهیه   )iBSC( فردي 
معاونت بهره برداری از جمله »احیا« و »فوالدسازی« نیز در دست اقدام 

می باشد که نمونه اي از آن در )شکل4( آورده شده است. 

شكل 3: فرآیند تدوین اهداف سطح فردی/ گروهی

شكل 4 : نمونه اي از یک کارت امتيازي فردي
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اندازه گيری اثربخشی رویكرد
  افزایش عدد شاخص ارزیابی عملکرد کارکنان

 افزایش شاخص رضایت از مدیریت عملکرد
 ارتقا دقت و صحت فرآیند ارزیابی

 افزایش سرعت فرآیند ارزیابی به دلیل مشخص بودن شاخص ها 
 ایجاد حس عدالت به دلیل جلوگیری از ارزیابی سلیقه ای

سخن آخر
تمرکز این تجربه بر سه محور زیر است:

 اتصال استراتژی به عملیات
 جاری سازی عملی استراتژی در سطوح مختلف سازمان تا سطح گروه/ 

فرد

 ایجاد شفافیت در ارزیابی عملکرد کارکنان و سنجش آن ها با خط کش 
استراتژی 

جاری  و  اهداف  هم سویی  به  نیاز  به  توجه  با  تجربه  این  استقرار 
نمودن  مطلع  به  نیاز  سازمان،  مختلف  سطوح  در  استراتژی ها  نمودن 
و  هم سویی  ایجاد  و  سازمان  اهداف  تحقق  در  آن ها  سهم  از  کارکنان 
افزایش دقت  بر  با تمرکز  ارتقا سیستم مدیریت عملکرد کارکنان  به  نیاز 
ارزیابی عملکرد از طریق شاخص های مناسب صورت گرفت و در طراحی 
کتب،  مطالعه  خبرگان،  جمعی  خرد  و  گذشته  تجارب  از   آن   استقرار  و 
مقاالت،  مستندات و منابع معتبر کتابخانه ای، تحقیق کارشناسی در حوزه 
منابع انسانی و بررسی موضوعات مرتبط با ارزیابی عملکرد کارکنان بهره 

برده شده است.
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ارزیابي اثربخشي 
)OEE( ماشین آالت و تجهیزات

 شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا(

مقدمه 

از   95 ماه  آبان   26 تاریخ  در   ”)OEE( تجهیزات  و  ماشین آالت  اثربخشي  “ارزیابي  موضوع  با  تعالی  تور 
ساعت 8 الي 16 با هماهنگي مرکز تعالی سازمانی در محل شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا( با حضور 
25 نفر از شرکت هاي مختلف شامل مجتمع فوالد خوزستان، پتروشیمي رازي، سینره، زر ماکارون، مهندسي و 
ساخت ژنراتور مپنا )پارس(، شرکت مهندسي و ساخت پره توربین مپنا )پرتو(، شرکت مهندسي موادکاران، شرکت 
مهندسي و ساخت تجهیزات سپاهان )STS( و شرکت مهندسي و ساخت بویلر مپنا برگزار شد. در این تور ارزیابي 
اثربخشي ماشین آالت و تجهیزات و مراحل اجراي این پروژه در توگا و بهبودهاي حاصله براي حاضرین تشریح 
شد و ضمن تشکیل پنل تخصصي با حضور معاون و مدیران مرتبط از معاونت تولید و همچنین مشاور پروژه، بحث 
و تبادل نظر انجام و به سواالت حاضرین پاسخ داده شد. همچنین در قسمتي از این برنامه، بازدیدي از سالن هاي 

تولید شرکت توگا به عمل آمد و توضیحات الزم به شرکت کنندگان ارائه شد. 

لی
تعا

ور 
ت

 در تور تعالی شرکت توگا با موضوع ارزیابي اثربخشي ماشین آالت و 
تجهیزات )OEE( ، مفاهیم اصلی و بنیادین OEE و سیر بکارگیری آن در 
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا، نحوه بکارگیری، نحوه اندازه گیری و 
زیرساخت های آن در سازمان، تشریح و چالش ها و مطالعه موردی به شرح 

زیر ارائه شد:

 مطالعة موردي 1 : افزایش راندمان ماشین کاري قطعات توربیني و  بازدید 
از کارگاه هاي تولید   

 مطالعة موردي 2 : کاهش زمان تنظیم دیسک هاي توربین صنعتي
 مطالعة موردي 3 : کاهش 10 درصدي اتالف فرآیند نت
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 مطالعة موردي 4: کاهش رخداد ارتعاشات غیرمجاز کمپرسورها

OEE مروری بر مفاهيم
تولیدکنندگان  آن،  استمرار  و   سطح  باالترین  در  تولید  حفظ  براي 
جامع  بهره ور  نگهداري  به  اضطراري  نگهداري  از  تفکر  تغییر  به   ملزم 

)Total Productive Maintenance( مي باشند. 
افزایش  براي  که  است  و شیوه هایي  از روش ها  TPM مجموعه اي 
 کارایي تجهیزات تولیدي تمرکز دارد. شاخص بهره وري کلي تجهیزات یا 
شاخص  قدرتمندترین   Overall Equipment Effectiveness
جامع،  ور  بهره  نظام  در  که  است  تولیدي  تجهیزات  بهره وري  اندازه گیري 

براي ارزیابي فاصله از هدف تعریف مي شود. 

این شاخص از حاصل ضرب عوامل زیر بدست مي آید.
Availability: نسبتي از زمان است که دستگاه به طور واقعي کار 

مي کند، یعني زماني که تجهیزات متوقف نبوده و در حال تولید هستند.
استاندارد  سرعت  با  را  ماشین  واقعي  سرعت   :Performance

مقایسه مي کند.
Quality: نسبت تولیدات سالم را به کل تولید اندازه گیري مي کند.

تولید،  براي  که  است  زمان  از  نسبتي   :Policy factor
شود  ضرب   OEE در  عامل  این  که  صورتي  در  است.  شده   برنامه ریزي 
دست  به    Total  Effective Equipment’s Productivity  

مي آید. 

OEE محاسبه شاخص

TEEP: B/A×C/B×E/D×G/F
OEE=C/B×E/D×G/F

  بهبود شاخص اثربخشي تجهيزات براي افزایش ظرفيت 
قابليت دسترسي، نرخ اجرا و کيفيت بازدهي:

دسترسي،  قابلیت  افزایش  از  می توان  بهبود  مناطق  نمونه  جمله  از 
شناسایي گلوگاه ها، باالنس جریان، افزایش به کارگیري انعطاف پذیري، افزایش 
زمان  تثبیت  استاندارد،  سیکل  زمان  کاهش  بیکاري،  زمان  کاهش  نرخ، 
سیکل، کاهش زمان هاي تنظیم )که در حال حاضرجزئي از زمان استاندارد 
استاندارد  زمان  از  بخشي  که  ثبت نشده  کوچک  توقفات  کاهش  هستند(، 

هستند نام برد.

 OEE هفت نكته مهم در پياده سازي
 جمع اوري نامناسب داده ها، تحلیل OEE را تحت تاثیر قرار مي دهد.

 اندازه گیري OEE زماني موثر است که بتوان آن را تحلیل و فرصت هاي 
بالقوه بهبود را شناسایي کرد.

 غالبا عدد OEE پایین است و این نشان مي دهد که فرصت هاي بهبود 
براي افزایش ظرفیت تجهیزات موجود، وجود دارد.

 عدد OEE مربوط به یک فرد یا واحد نیست، بلکه عملکرد کل سازمان 
را منعکس مي کند.

 هر یک از کارکنان سازمان دو وظیفه دارد. 1- انجام کار 2- تالش براي 
بهبود کار

 براي بهبود OEE نباید دنبال مقصر بود، زیرا غالبًا سازمان هایي که به 
دنبال مقصرند، فرصت هاي بهبود زیادي را از دست مي دهند.

ارتباط موثر بین واحدهاي  OEE در سازمان، کار تیمي و   الزمه بهبود 
مختلف سازمان مي باشد.

سخن آخر
OEE رویکردي مناسب برای کاهش توقف ها، افزایش سرعت تولید، 
اندازه گیري  است.  تولیدي  تجهیزات  بهره وري  افزایش  و  کیفیت  ارتقاء 
توان  بهبود  سازمان،  مختلف  واحدهاي  عملکرد  باعث   OEE بهبود  و 
قیمت  کاهش  و  تولید  ظرفیت  رفتن  باال  نتیجه  در  و  تجهیزات  عملیاتي 
تمام شده محصوالت مي شود. همچنین تالش براي بهبود OEE موجب 
باال رفتن قدرت تحلیل در سطوح مختلف سازمان و افزایش کار تیمي بین 
واحدهاي مختلف می شود و بازخورد منظمي را در دسترس همه کارکنان 
باشند.  بهبود عملکرد سیستم سهیم  تا هر یک، در  قرار مي دهد  سازمان 
OEE داراي سیستم ثبت اطالعات  در نهایت می توان گفت از آنجا که 
را  نیاز  به اطالعات مورد  و گزارش دهي قوي است و دسترسي مدیریت 

ساده مي کند.
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ارتباط تجربه مشتری 
و وفاداری مشتری

مجتمع فوالد مباركه اصفهان

مقدمه 

با همکاری مرکز تعالی سازمانی در 24 آذر ماه 1395، تور تعالی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان با موضوع 
"ارتباط تجربه مشتری و وفاداری مشتری" با حضور 17 نفر از مدیران و کارشناسان عالقمند به رشد و توسعه 
المللی اصفهان، شرکت  بین  نمایشگاه های  ایران،  از شرکت های مختلف شامل طبیعت زنده، کنسرسیوم دیالیز 
معدنی و صنعتی گل گهر، آلومینیوم ایران، آرین موتور پویا، گلتاش و مپنا برگزار شد. پس از آشنایی و معرفی 
شرکت کنندگان،  مباحث برنامه ریزی شده توسط کارشناسان و مدیران مجتمع فوالد مبارکه  ارائه شد. در این 
ارتباط بازدیدی از محیط کارخانه و فرآیند تولید محصوالت مجتمع فوالد صورت پذیرفت که به روایت تصویر 

ارائه می شود. 

لی
تعا

ور 
ت

مدیریت تجربه مشتری  
در واقع تعریف مدیریت تجربه مشتری یک استراتژی برد _ برد است، 
تمرکز  تجارت  یک  فرآیندهای  روی  بر  مشتری  نیازهای  به  توجه  با  که 
فردی  نیازهای  پیرامون  تجارت  یک  فرآیندهای  و  عملیات  روی  که  دارد 
مشتری، تمرکز می کند. )کاماالدوی( در واقع در مجتمع فوالد، هر کسی که 
با مشتری در ارتباط است می تواند تجربه مشتری را شکل دهد و در تمامی 

نقاط تماس و فرآیندهایی که مشتری با سازمان در ارتباط است، می توان 
تجربه مشتری را شکل داد. 

ارکان اصلی تجربه مشتری 
در مجتمع فوالد از مدل ABBOTT برای مدیریت تجربه مشتری 

استفاده شده است که شش رکن دارد:
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محیط کسب و کار - فرآیندها و رویه ها - رفتارها و آدم ها - محصوالت 
و خدمات – ارتباطات - قیمت و ارزش

در شرکت مجتمع فوالد مبارکه، از سال 1390 مدیریت تجربه مشتری 
شروع شده است. و در آن سال ها فقط از نظر بازاریابان به عنوان نماینده 
انتظارات مشتری، بهره برداری می شد و در  مشتری در راستای شناسایی 
بهبود  برنامه ها  استخراج  و  ارتقاء  برای  نظرسنجی  سیستم  از  حاضر  حال 
استفاده می شود. تعریف مدل مفهومی تجربه مشتری به روش جدید طراحی 
شد و  تالش بر آن شد است به گونه ای رفتار شود تا مشتریان، سازمان را 

به دیگران نیز معرفی کنند.

نمودار زیر روند تغییرات و میزان تجربه مشتری مورد بررسی قرار داده 
است :

داده  نمایش  زیر  به صورت  نیز  مشتری  تجربه  میزان  تغییرات  روند 
می شود :   

همچنین با باز طراحی روش نوین مدیریت تجربه مشتری، ارزش های 
پیشنهادی برای هر دسته از مشتریان در سال 1395 نسبت به سال 1394 

تغییرات زیر را به خود دیده است:

سخن آخر
با توجه به فعالیت های انجام شده مهم ترین مزایای مدیریت تجربه 
به  پاسخگویی  مشتریان،  وفاداری  افزایش  مبارکه  فوالد  برای  مشتری 
نیازهای مشتریان،  افزایش سودآوری از طریق رابطه برد _ برد با مشتری،  
ایجاد مزیت رقابتی از طریق ارائه ارزش پیشنهادی و توانایی نوآوری های 

هدفمند و معرفی محصوالت جدید است.
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ویژه نامه همایش تعالی سازمانی90

کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
 در شرکت فوالد خراسان

کارگاه آموزشی سطح 3 تعالی سازمانی

کارگاه آموزشی سطح 2 تعالی سازمانی

کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
در مجتمع گازپارس جنوبی

کارگاه آموزشی سطح 1 تعالی سازمانی

ارائه تجربیات شرکت های سرآمد در خانه مدیران 
سازمان مدیریت صنعتی

آموزش و تبادل تجربيات تعالی سازمانی به روایت تصویر
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آموزش و تبادل تجربيات تعالی سازمانی به روایت تصویر

91 ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

سال چهاردهم- اسفند 1395سال چهاردهم- اسفند 1395

91 ویژه نامه همایش تعالی سازمانی

تورتعالی در شرکت توگا از گروه مپنا

برنامه های آموزشی مرتبط با تعالی سازمانی

همایش فصلی و ارائه تجربه بانک پاسارگاد

همایش فصلی و ارائه تجربه شرکت مپنابویلر

تورتعالی در شرکت فوالد خوزستان تورتعالی در شرکت فوالد مبارکه
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توسعه تعالی سازمانی
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پروژه ها ی توسعه تعالی سازمانی

توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی ملّی  بیمارستان های ایران

مدل شایستگی ارزیابان اعتبار بخشی بیمارستان های کشور

منطق پرسشگری و ارزیابی رای مند در اعتباربخشی بیمارستان ها
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 علیرضا مالحسنی، مسئول اجرايی پروژه های توسعه تعالي سازماني 

ویژه نامه همایش تعالی سازمانی94

سال چهاردهم- اسفند 1395
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یکی از رسالت های مهم مرکز تعالی سازمانی، به روزآوری و توسعه مفاهیم تعالی سازمانی در کشور است. این امر از طریق تعریف و اجرای پروژه های 
داخلی و بیرونی محقق می شود. در سال 1395 نیز به روال سال های گذشته، موضوع توسعه تعالی سازمانی در دستور کار مرکز تعالی سازمانی قرار داشت 

و فعالیت ها و پروژه های زیر برنامه ریزی و اجرایی شده است:

 تدوین ویرایش 96 الگوی تعالی سازمانی
در طی سال های گذشته، طی 5 مرحله ویرایش های الگوی تعالی سازمانی منتشر شده و در اختیار شرکت ها قرار گرفته است. در بازنگری و تدوین 

ویرایش 96 الگوی تعالی سازمانی که در حال انجام است سیاست های ذیل مد نظر خواهد بود:

سياست های بازنگری و تدوین ویرایش 96سرفصل

بازنگری معیارهای 
الگوی تعالی سازمانی 

 حفظ چارچوب 9 معیار و 32 زیرمعیار ویرایش قبلی
 به کارگیری کلیات و چارچوب الگوهای ملّی موجود در خصوص هر معیار

 به کارگیری الگوها و متدلوژی های معتبر بین المللی مرتبط با هر معیار
 شفاف نویسی، بازنویسی، روان نویسی، فارسی نویسی و ساده نویسی متن زیرمعیار و نکات راهنما

 اشاره شفاف هر نکته راهنما فقط و فقط به یک موضوع، رویکرد یا فرایند 
 بازنویسی نکات راهنما در قالب حداقل 5 و حداکثر 8 نکته راهنما

 در نظــر گرفتــن برخــی خواســته های منطــق ارزیابــی یــا الگــوی تعالــی در زیرمعیارهــای مرتبــط )نظیــر خودارزیابــی، 
الگوبــرداری، درســتی و ...(

بازنگری ارزش ها و 
مفاهیم بنیادین 

 تجمیع ارزش ها و مفاهیم بنیادین 
 توجه به اسناد باالدستی کشور

 تهیه ماتریس ارتباطی با زیرمعیارها

بازنگری منطق ارزیابی
ــام  ــی و پیشــنهاد ن ــز بین الملل ــا بررســی و اســتفاده از روش هــای امتیازدهــی ســایر جوای ــد ب  پیشــنهاد منطــق جدی

فارســی بــرای منطــق ارزیابــی جدیــد
 شفاف نویسی، بازنویسی، روان نویسی، فارسی نویسی و ساده نویسی منطق ارزیابی

 تهیه راهنمای کاربری برای منطق ارزیابی

بازنگری وزن امتیازات
 پیشنهاد ضریب وزن متناسب برای هر زیرمعیار با توجه به اهمیت و حجم رویکردها

 عدم الزام به مساوی بودن امتیاز توانمندسازها و نتایج 
 نظرسنجی از ارزیابان و مدیران تعالی و نهایی سازی وزن های جدید 

تهیه واژه نامه 
 تهیه واژه نامه شامل فارسی و معادل انگلیسی 

 توضیح خالصه اما جامع و مانع
 ذکر مرجع معتبر از مقاالت علمی و یا مدل های بین المللی

پروژه های 
توسعه تعالی سازمانی

 طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی
مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی در راستای ایفای ماموریت خود در توسعه و نهادینه سازی مفاهیم تعالی سازمانی در همه بخش ها طی 
همکاری مشترک با معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به برنامه ریزی و اجرای طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان های 

کشور پرداخته است.
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اعتباربخشي بیمارستاني، تعیین اعتبار بیمارستان توسط یک نهاد نظارتی 
زیرساختی  فرآیندی،  مطلوب  استانداردهای  و  الگوها  از  استفاده  با  بیرونی 
قابل  نقش  که  است  نظام مندی  ارزیابی  اعتباربخشي،  این  است.  پیامدی  و 
توجهی در ارتقاي کیفیت، ایمني، اثربخشی خدمات درمانی و همچنین افزایش 
کارایی سازمان های بهداشتی و درمانی دارد. به منظور اجرای فرآیند ارزیابی 
اعتباربخشی بیمارستان های کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
به عنوان نهاد متولی اعتباربخشی نیازمند استفاده از ارزیابانی است که دانش و 

تجربه کافی در مورد ارزیابی و اعتباربخشی را داشته باشند. 
در همین راستا و در سال 1395، مرکز تعالی سازمانی از طریق برگزاری 
جلسات مختلف با سیاست گذاران و تصمیم گیران در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و ارائه تجارب و توانمندی های حاصل از 14 سال اجرای 
ارزیابان و  ارتقای  جایزه ملّی تعالی سازمانی و همچنین سوابق آموزش و 
این  کرد.  فراهم  را  همکاری  آغاز  زمینه های  سازمانی،  تعالی  متخصصان 
در  مشترک  همکاری  موضوع  با  تفاهم نامه ای  امضای  به  منجر  مذاکرات 
زمینه گزینش و توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی و مشاوره در ارزیابی های 

اعتباربخشی در مهرماه 95 شد. 
الگوی  طراحی  مشترک،  همکاری  اولین  در  نامه،  تفاهم  این  تبع  به 
آموزش های  اجرای  و  اعتباربخشی و همچنین طراحی  ارزیابان  شایستگی 
عمومی و تخصصی ارزیابی برای حدود 400 نفر از عالقه مندان همکاری به 
عنوان ارزیاب اعتباربخشی به مرکز تعالی سازمانی واگذار شد که طبق برنامه 
از ابتدای آبان تا انتهای دی 95 و در گروه های 30 نفره به انجام رسید. 
درکنار این طراحی ها و آموزش ها، آزمون کشوری برای عالقمندان ورود به 
جمع ارزیابان اعتباربخشی و انجام مصاحبه های شناسایی شایستگی، توسط 

تیمی از خبرگان این حوزه نیز برگزار شد.

 طراحی و اجرای دوره های آموزشی مبتنی بر شایستگی های 
عمومی و تخصصی ارزیابان اعتباربخشی 

نظام  تحول  در  خطیری  مسئولیت  بیمارستانی،  اعتباربخشی  ارزیاب 
باالیی  توانمندی های  باید  به همین دلیل  دارد؛ و  بر عهده  سالمت کشور 
شامل شنود مؤثر، سرعت عمل باال، گیرایی سریع و قدرت ردگیری سریع 
الگوی  اینکه  علی رغم  همچنین  باشد.  داشته  اعتباربخشی  نظام  الزامات 
نظر  به  تکرارشونده  است  ممکن  بیمارستان ها  اعتباربخشی  در  ارزیابی 
آن  با  که  موقعیتی  و  بیمارستان  نوع  با  متناسب  باید  ارزیاب  اما  می رسد، 
بر  ارزش های حاکم  از سوی دیگر  و  را مدیریت کند  ارزیابی  مواجه است 
مدل اعتباربخشی، ایجاب می کند که ارزیاب در مسیر بهبود، خود را حامی 
بیمارستان بداند و به جای تمرکز بر بازرسی بر نقاط قابل بهبود تمرکز کند 
خدمات  کیفیت  بهبود  بیمارستانها  ملی  اعتباربخشی  نظام  آنجایی که  از  و 
است،  کرده  تعریف  خود  کالن  اهداف  از  یکی  عنوان  به  را  بیمارستانی 
بازخوردهای حاصل از ارزیابی جایگاهی کلیدی و مهم دارد. بدین صورت 

ارزیابان اعتباربخشی باید بتوانند بازخورهای کیفی واضح، صحیح، دقیق و 
مفید بر اساس منطق تحلیل و ارزیابی ارائه کنند.

بر  عمومی  های  مهارت  ژرف  تأثیر  و  موضوعات  این  به  توجه  با 
مهارت های تخصصی، دوره آموزشی مهارت های عمومی به مدت 3 روز و 
با به کارگیری ترکیبی از ابزارهای متنوع آموزشی شامل ارائه، ایفای نقش، 
عملی،  تمرین های  موردی،  مطالعه  شبیه سازی،  تجربه،  از  یادگیری  بازی، 
تعالی  مرکز  توسط  زیر  سرفصل های  با  و  مصاحبه  و  آزمون  خودارزیابی، 

سازمانی طراحی و ارائه شد:
 شناخت سازمان و منطق ارزیابی و پرسشگری

 مدل شایستگی ارزیابان اعتباربخشی
 مهارت های تفکر نقادانه و ارزیابی

 خودانگیختگی و بهبودطلبی
 کارگاه های شبیه سازی فرایند ارزیابی

همچنین به منظور ارتقای مهارت های فنی و تخصصی ارزیابان دوره 
های آموزشی تخصصی به صورت 3 روزه و با سرفصل های زیر در دو حوزه 
مدیریت و بالینی توسط اساتید وزارت بهداشت طراحی و توسط مرکز تعالی 

سازمانی به اجرا درآمد:

محتوای ارائه شده در قالب سمينار ها و کارگاه ها

بهبود کیفیتتکنیک های اعتبار بخشی 

منابع انسانی و تامینبیمارستان سازمانی پیجیده

کنترل عفونتمدیریت غذایی

استریلیزاسیونمدیریت پاراکلینیک

مراقبت های عمومیمدیریت تجهیزات

مادر و نوزادمدیریت دارویی

حقوق گیرنده خدمتمدیریت خطا و خطر

فناوری اطالعاتمدیریت پسماند

مدیریت پرستاری

اطالعات سالمت

بهداشت حرفه ای

بهداشت محیط و رختشوی خانه

ایمنی بیمار

اورژانس

بیهوشی و جراحی

توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی مّلی
 بیمارستان های ایران

95 ویژه نامه همایش تعالی سازمانی
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 ارقام کليدی دور نخست از اجرای طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی

دوره اول از طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان های کشور با ثبت تجربه ای کم نظیر از نوآوری و کارتیمی اثربخش در سازمان مدیریت 
صنعتی از طریق مدیریت حجم بزرگی از کار در زمانی کوتاه و با کیفیت باال و رضایت حداکثری فراگیران در طی 2 ماه به انجام رسید. در ادامه برخی 

ویژگی ها و ارقام کلیدی طرح آورده شده است:

مدت زمان فعالیت های کارشناسی و طراحی
)مدل شایستگی، دوره ها، مصاحبه ها و آزمون ها(

بیش از 1200 نفر ساعت 
توسط تیمی 10 نفره

فراخوان عالقمندان به ارزیابی و گزینش اولیه فراگیران

بیش از 3000 نفرثبت نام کنندگان در فراخوان وزارت بهداشت
حدود 1100 نفرتعداد دعوت شدگان به آزمون کشوری

659 نفرحاضران در آزمون کشوری

اجرای آموزش های عمومی و تخصصی ارزیابان و انجام مصاحبه ها و آزمون ها

فراگیران 
)عالقمندان به همکاری به عنوان ارزیاب اعتباربخشی(

مدیران، پزشکان، پرستاران و 
پرسنل شاغل حوزه سالمت از سراسر کشور

24 روز  در 6 هفته متوالیمدت زمان ارائه آموزش های عمومی و تخصصی

374 نفرتعداد فراگیران

60 ساعتمدت آموزش های هر فراگیر

22/440 نفر ساعتمجموع نفرساعت آموزش طرح
935 نفر ساعت در هر روزمتوسط نفر ساعت آموزش در هر روز کاری

حدود 560 نفر ساعت ) هر فرد: 1.5 ساعت(نفر ساعت مصاحبه رفتار محور

72  کارگاه عمومیتعداد کارگاه های عمومی برگزار شده

15 سمینار و 10 کارگاه تخصصیتعداد سمینار و کارگاه تخصصی برگزار شده

26 نفرتعداد اساتید و مصاحبه گران همکار

60 مصاحبه 1.5 ساعته در روزتعداد متوسط  مصاحبه در هر روز

6 سری آزمون عمومی و 2 سری آزمون تخصصیتعداد آزمون های برگزار شده 

میانگین رضایت  فراگیران از مدرس و محتوای 
دوره های عمومی

86 درصد

میانگین رضایت  فراگیران از مدرس و محتوای 
82 درصددوره های تخصصی

90درصدمیانگین رضایت فراگیران از اجرای برنامه و مجری طرح
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ویژگی های برجسته طرح:
از طریق  بر سالمت مردم  این طرح  تاثیرگذاری گسترده   پتانسیل 

ارتقای کیفیت حدود 1000 بیمارستان کشور 
 متمرکز شدن بر یکی از خالهای آموزشی جدی در کشور و حساس 

کردن فراگیران به اهمیت موضوع شایستگی های رفتاری و ارتباطی 
شامل  ارزیابان  ارتباطی  و  رفتاری  کلیدی  موضوعات  به  پرداختن   
مهارت های تفکر نقادانه، مهارت های ارتباطی، پرسشگری بخردانه، بهبودطلبی 

و خودانگیختگی
 به کارگیری ترکیبی از ابزارهای متنوع آموزشی شامل ارائه، ایفای 
تمرین های  موردی،  مطالعه  شبیه سازی،  تجربه،  از  یادگیری  بازی،  نقش، 

عملی، خودارزیابی، آزمون و مصاحبه
 طراحی دوره به صورت خاص و سفارشی شده برای بخش سالمت 

و براساس مدل شایستگی ارزیابان اعتباربخشی
 همکاری تیم مصاحبه کننده ای متشکل از اساتید خبره روانشناسی و 

مدیریت با میانگین 35 سال تجربه کاری
 تجربه موفق و کم سابقه در انتقال تجربه بخش صنعت به عرصه 

سالمت از طریق مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی

تيم مدیریت طرح در مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت 
صنعتی

مدیر طرح 
توانمندسازی 

ارزیابان 
اعتباربخشی

مهدی اسماعيلی رخ
مدیر مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت 

صنعتی

مسئول تدوین 
محتوا 

سيدهادی فرحزادی 
مجری بخش تدوین محتوا و انجام مصاحبه ها در 

طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی

مسوول امور 
اجرایی

عليرضا مالحسنی 
مسئول اجرایی و برگزاری آموزش ها در طرح 

توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی

سایر همكاران

مهدی آریافر
 مجری دوره های آموزشی در مرکز تعالی 

سازمانی
آرزو موسوی

 مجری دوره های آموزشی در مرکز تعالی 
سازمانی

محترم ریاضت
 همکار اجرایی در مرکز تعالی سازمانی

زهرا احدی
 مسئول اجرایی جایزه ملّی تعالی سازمانی 

و مدیران و همکاران واحدهای مختلف سازمان 
مدیریت صنعتی که در اجرای طرح ما را یاری 

داده اند.
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معرفی مصاحبه گران و مدرسان:

حوزه ی تخصص      نام و نام خانوادگی

حسين شكرکن
 دکتری روانشناسی صنعتی از دانشگاه برکلی

 مدرس حوزه روانشناسی صنعتی در دانشگاه ها و 
موسسات

مهدی درویش

 دکترای روان شناسی
 روان درمان گر، محقق و مدرس در حوزه ی 

روانشناسی شغلی و مدیریت
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

تقی ناصرشریعتی
 کارشناسی ارشد در دو رشته ی جامعه شناسی و 

علوم سیستم ها
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

سياوش مریدی
 دکتری اقتصاد توسعه از دانشگاه کیل انگلستان

 ارزیاب و مصاحبه گر ارشد مرکز ارزیابی سازمان مدیریت 
صنعتی

 دکترای روابط بین المللاسماعيل مردانی گيوی
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

محمدحسين مشایخی

 دکتری پیوسته مدیریت از دانشگاه اسکس فرانسه
 دکتری اقتصاد از دانشگاه سوربن فرانسه

 مشاور ارشد اقتصادی و ارزیاب و مصاحبه گر ارشد در 
سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیابراهيم بهزادی
 ارزیاب و مصاحبه گر ارشد در کانون های ارزیابی و توسعه

 دکتری مدیریت بازرگانی بین المللعلی هاشمی
 ارزیاب و مصاحبه گر ارشد در کانون های ارزیابی و توسعه

کيومرث افشارپاد

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
 مشاور مدیریت در حوزه مدیریت استراتژیک و عارضه 

یابی سازمانی
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

فریبا برخوردار
 مهندس کامپیوتر و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 مشاوره و مدرس مدیریت در حوزه مدیریت منابع انسانی
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

مهدی اسماعيلی رخ

 دکتری مدیریت از دانشگاه علم و صنعت ایران
 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات از دانشگاه 

تربیت مدرس
 کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

 مدرس دور ه های تعالی سازمانی و نوآوری

 کارشناس ارشد روانشناسی مهدی مناف زاده
 مدرس دوره های مختلف مدیریت و روانشناسی

حميدرضا بابایی مسلمان
 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 

 کارشناس مهندسی صنایع 
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

حوزه ی تخصص      نام و نام خانوادگی

محمد حبيبی

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 
 مشاور مدیریت و مدرس در حوزه مدیریت منابع انسانی 

و ارزیابی
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

سيدبهزاد نورحسينی
 مهندسی مکانیک و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 مشاور مدیریت، مدرس دوره های مدیریتی 
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

شاهرخ قاسمی
 دکتری مدیریت منابع انسانی

 کارشناس ارشد مدیریت 
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

 مهندس برق و کارشناس ارشد مدیریتمحسن وروانی
 طراح، مجری و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

سيدعليرضا شجاعی
 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

 محقق و مدرس در حوزه های مختلف مدیریت
 ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

محمود اقبالی
 دکتری مدیریت بازرگانی

 کارشناس ارشد زبانشناسی
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

داور نظری
 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش هوافضا
 مصاحبه گر و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

 مهندس صنایع و کارشناس ارشد مدیریت اجراییسيدهادی کمالی
 مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی

 مشاور مدیریت  و ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه

هودسا قزوینيان

 کارشناس ارشد مدیریت
 مشاور مدیریت در حوزه ی توسعه منابع انساني )ابعاد 

فردي و سازماني(
 تحلیل گر، ارزیاب و توسعه  گر شایستگي هاي مدیریتي

محمدمهدی هاشمی

 مهندس برق و کارشناس ارشد مدیریت
 مربی مدیریت و مدرس کارگاه های مختلف در حوزه ی 

رهبری
 طراح و مجری کانون های ارزیابی و توسعه

سيدهادی فرحزادی

 مشاور و مدرس ارزیابی و توسعه منابع انسانی
 مشاور و مدرس توسعه سازمان و مدیریت

 دکتری مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران

محمدجواد ثابت
 دکترای مدیریت

 مشاور و محقق در حوزه ی مدیریت
 طراح، ارزیاب و مجری کانون های ارزیابی و توسعه

سيدمجيد جزایری

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 روان درمانگر تحلیلی از انستیتو روانکاوی تهران

 مدرس کارگاه های مختلف در حوزه ی روانشناسی و 
توانمندسازی روانشناختی
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مدل شایستگی ارزیابان اعتبار بخشی
 بیمارستان های کشور

اهداف  با  ایران  بیمارستان های  اعتباربخشی  استانداردهای  نسل سوم 
مدل  یک  به عنوان  ایران  بیمارستان های  کیفیت  توسعه  برای  متعالی 
از  بزرگ  با همکاری جمعی  این مدل ملی  ارائه شده است.  و  تدوین  ملی 
بیمارستان های  از  بسیاری  نظرات  کسب  با  و  تجربه  صاحب  متخصصین 
سراسر کشور تدوین شده است؛ با این وجود به تنهایی نمی تواند دستاوردهای 
مورد انتظار را تضمین کند زیرا افرادی که باید روح این مدل را در فرایندهای 

ارزیابی پیاده کنند، ارزیابان شایسته اعتباربخشی در سطح ملّی هستند. 
بر  ارزیابی  عمومی  و  ارتباطی  مهارت های  شگرف  تأثیر  به  توجه  با 
ناآشنا  ولی  متخصص  ارزیابانی  به کارگیری  فنی،  و  تخصصی  مهارت های 
با ظرایف ارتباطی می تواند آسیبی جدی به اهداف گسترش فرهنگ تعالی 
در بیمارستان ها وارد کند. از این رو با بهره گیری از توانمندی ها و تجارب 
ملی  اعتباربخشی  ارزیابان  شایستگی های  مدل  سازمانی،  تعالی  مرکز 

بیمارستان های ایران با تمرکز بر شایستگی های عمومی تدوین شد. 
ارزیابان  از  انتظار  مورد  ویژگی های  مورد  در  گرفته  صورت  مطالعات 
شایستگی   3 شناسایی  به  منجر  ایرانی،  بیمارستانهای  ملی  اعتباربخشی 

تخصصی و 6 شایستگی عمومی شد. 

الف(  شایستگی های تخصصی:
 شناخت بیمارستان و مدیریت بیمارستانی
 تسلط بر مدل اعتباربخشی بیمارستان ها

 آشنایی با محیط کالن بخش سالمت در ایران

ب( شایستگی های عمومی: 
 تفکر استداللی و مبتنی بر شواهد 

 کل گرایی سیستمی 
 برنامه ریزی  

 هوشمندی ارتباطی  
 خودانگیختگی و بهبودطلبی   

 سرعت عمل  

مدل شایستگی ارزیابان اعتباربخشی بيمارستان های کشور

جوهر مفهومیشایستگی ها
بر  مبتنی  و  استداللی  تفکر  شایستگی 

هوشیاری نسبت به جزئیات، دریافت اطالعات معتبر و ارائه ی استدالل های منطقی و مبتنی بر شواهدشواهد

بررسی موضوعات در زمینه ای گسترده تر، درک به هم پیوستگی اجزای مختلف سیستم و کشف الگوها و روندها شایستگی کل گرایی سیستمی
از خالل داده های پراکنده

نابسندگی نسبت به وضع موجود، انگیزه ی درونی برای رشد و بهبود و حفظ روحیه، تمرکز و تالش در مواجهه شایستگی خودانگیختگی و بهبودطلبی
با مشکالت، مخالفت ها و فشارهای کاری

برقراری ارتباطات سنجیده در راستای ایجاد پذیرش، کسب اطالعات موثق، حفظ مناسبات حرفه ای و دست یابی شایستگی هوشمندی ارتباطی
به توافق

داشتن یک چارچوب برنامه ای پیش از شروع کار و تشخیص اولویت ها، گام های اجرایی، ترتیب و زمان بندی شایستگی برنامه ریزی
آن ها بر اساس شرایط و مقتضیات

انرژی زیاد، شتاب در آغاز و پیگیری برنامه ها و چابکی در مواجهه با انتظارات و شرایط جدیدشایستگی سرعت عمل

دارا بودن دانش، مهارت و نگرش الزم در حوزه های فنی و تخصصی مرتبط با اعتباربخشی بیمارستانیشایستگی های فنی- تخصصی
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به دل بی گناه و به تن بی گزند خنک مرد داننده رای مند 
اسدی توسی

در ارزیابی بیمارستان ها، اغلب کشورهاي درحال توسعه، استانداردهاي 
بین المللي مانند استانداردهای کانادا و امریکا را مورد استفاده قرار مي دهند 
با  متناسب  را  اعتباربخشي  بومي  استانداردهاي  کشورهایي،  معدود  و 
اولویت هاي نظام سالمت خود تدوین کرده اند. در این میان کشور جمهوري 
از  سالمت  عرصه  صاحب نظران  از  کثیري  جمع  تالش  با  ایران  اسالمي 
سال ها پیش فرایند بهره جستن از تجربیات جهاني و تبیین استانداردهاي 
بومي اعتباربخشي بیمارستان ها را اغاز کرد و امسال نسل سوم استانداردهاي 
اعتباربخشي منطبق بر سیاست هاي جاري حوزه سالمت و با لحاظ و تجمیع 
بیش از یکصد دستورالعمل بومي وزارت بهداشت، طراحي و ابالغ کرد که 

اکنون در مرحله اجرا مي باشد. 
وزارت  و  صنعتی  مدیریت  سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه  پیرو 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای سیاست بومی سازی الگوها 
سازمانی  تعالی  مرکز  بیمارستان ها،  اعتباربخشی  ارزیابی  استانداردهای  و 
اعتباربخشی  در  ارزیابی  و  پرسشگری  منظور  به  را  بومی  چارچوبی  نیز 
رای مند1"  ارزیابی  و  پرسشگری  "منطق  عنوان  با  کشور  بیمارستان های 
تدوین کرد که در دوره  های عمومی به تفصیل برای ارزیابان اعتباربخشی 

تشریح شد. 
از  الگوبرداری  و  تلفیق  با  که  مند،  رای  ارزیابی  و  پرسشگری  منطق 
رویکردهای ارزیابی در جوایز بین المللی و مقاالت علمی مرتبط طراحی شده 
است ابزار مدیریتي توانمند و چارچوب ارزیابي پویایي است که رویکردي 
ارزیابی  و  سازمان ها  عملکرد  از  بخردانه  پرسشگري  براي  را  ساخت یافته 

اثربخش ایجاد مي نماید. 

بر موارد  باالترین سطح خود  ارزیابي رای مند، در  منطق 
زیر تاکيد دارد: 

 رویكرد: بیمارستان بایستي تدوین و توسعه مجموعه اي یکپارچه 
از رویکردهاي مناسب را به منظور دستیابي به نتایج مورد انتظار در حال و 

آینده، را به انجام برساند. 
نظام مند،  روشي  به  را  رویکردها  بایستي  بیمارستان  استقرار:   

جاري سازي کند تا از استقرار آن ها اطمینان حاصل شود. 
و  آن ها  شدن  جاري  رویکردها،  از  بایستي  بیمارستان  یادگيری:   
در  باشد.  داشته  یادگیری  سازمانی،  برون   و  درون  نوآوری  های  و  بهبود 
ارزیابی،  الگوبرداری،  پایش،  اندازه گیری،  از طرقی نظیر  بایستی  این راستا 
خالقیت، بهبود و نوآوری، عملکرد رویکردها و استقرار آن ها را ارتقا دهد 
و دانش حاصل از بهبود و نوآوری را مدیریت کرده و با انجام فعالیت هاي 
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یادگیري، تجربیات حاصله را در سراسر سازمان به اشتراک بگذارد. 
  محدوده: بیمارستان بایستی مجموعه اي منسجم از نتایج، شامل 
نتایج کلیدي را شناسایی کند. این نتایج بایستی عملکرد بیمارستان را در 
رابطه با استراتژي، اهداف، نیازها و انتظارات ذي نفعان مربوطه نشان دهند 

و براي فراهم کردن بینشي معني دار، بخش بندي مناسبي شده باشند.
یا  مثبت  روندهاي  نشان دهنده  بیمارستان  نتایج  عملکرد  نتيجه:   
عملکرد خوب است. براي نتایج کلیدي، اهداف مربوطه، در راستاي اهداف 
استراتژیک، تعیین شده اند و به طور مداوم تحقق یافته اند و مقایسه هاي بیروني 
مرتبط و مناسبي انجام شده  است. همچنین این اطمینان وجود دارد که سطوح 

عملکردي بر اساس روابط علت و معلولي ایجاد شده در آینده پایدار بماند.
گزارش گری  روال  و  بیمارستان  توسط  شده  ارائه  نتایج  درستی:   

آن ها، به موقع و قابل اتکا هستند. 

در  رویكردها  ارزیابی  و  پرسشگری  در  مند  رای  منطق 
بيمارستان ها

به منظور کمک به پرسشگری در خصوص رویکردها و انجام ارزیابي  ها 
ارزیابي و  پرسشگری  منطق  عناصر  از  یک  هر  دقیق تر،  تحلیل هاي   و 

 رای مند، به تعدادي ویژگي تفکیک شده و براي هر ویژگي پرسش هایی 
طرح شده است:

راهنمای پرسش گریویژگیعنصر

رویکرد

مناسب 
بودن

 آیا رویکرد دارای فرایندها و گام های تعریف شده 
 است؟

 آیا طراحی رویکرد دارای منطق شفافی است؟
نیازهای ذی نفعان توجه  به   آیا در طراحی رویکرد 

شده است؟

یکپارچگی
 آیا رویکرد، استراتژی ها را پشتیباني مي کند؟

مرتبط،  نواحی  در  رویکردها  سایر  با  رویکرد  آیا   
هم راستا بوده و تناقضی ندارد؟

استقرار
نظام مندی 

به صورت  استقرار رویکرد،  برای   آیا تمهیدات الزم 
منسجم و نظام مند، پیش بینی و فراهم شده  است؟

 آیا در صورت نیاز، مدیریت تغییرات، انعطاف پذیري و 
چابکي الزم در استقرار رویکرد وجود دارد؟

 آیا رویکرد در همه نواحي مربوطه، اجرا می شود؟ اجرا شدن
 آیا رویکرد به موقع مستقر شده است؟

یادگیری

بهبود
ابزارهایی  به کارگیری  با  آن،  استقرار  و  رویکرد  آیا   
ارزیابی، بهبود  الگوبرداری و  اندازه گیری، پایش،  نظیر 

تدریجی می یابد؟

نوآوری
 آیا تغییرات جهشی در رویکرد و استقرار آن، از طریق 
زیرسوال بردن فرضیات زیربنایی آن  و هدایت نوآوری، 

ترغیب می شود؟

دانایی
 آیا دانش تدوین رویکرد، استقرار آن و اجرای بهبودها 
و نوآوری ها، مدیریت و نهادینه شده است و این دانایی 

در نواحی مرتبط به اشتراک گذارده می شود؟
  

منطق پرسشگری و ارزیابی رای مند 
در اعتباربخشی بیمارستان ها

1- رای مند: خداوند رای. باتدبیر. عاقل. خردمند. باعقل. بخرد. 
لغت نامه دهخدا
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منطق رای مند در پرسشگری و ارزیابی نتایج و پيامدها در بيمارستان ها
به منظور کمک به پرسشگری در خصوص نتایج و پیامدها و انجام ارزیابي  ها و تحلیل هاي دقیق تر ، هر یک از عناصر منطق ارزیابي رای مند در بخش 

نتایج و پیامدها، به تعدادي ویژگي تفکیک شده و براي هر ویژگي پرسش هایی درج شده است: 

راهنمای پرسش گریویژگیعنصر

محدوده
کفایت 

 آیا »نتایج کلیدی« که عملکرد سازمان را در رابطه با استراتژي ها، اهداف کالن و ذي نفعان کلیدی نشان 
مي دهد تفکیک و ارائه شده است؟

 آیا نتایج ارائه شده حوزه های مختلف را پوشش می دهد و به صورت مجموعه ای منسجم ارائه شده است؟
 آیا نتایج، براي فراهم کردن بینش معني دار، به صورت مناسبي بخش بندي شده اند؟بخش بندی 

نتیجه

 آیا روندهاي مثبت یا عملکرد خوب پایدار براي سه دوره وجود دارد؟ روندها

 آیا براي نتایج کلیدی، هدف گذاری مناسبی در راستاي راهبردها، صورت گرفته است؟اهداف
 آیا اهداف تعیین شده، به طور مداوم تحقق یافته اند؟

 آیا براي نتایج کلیدی، مقایسه هاي بیروني مرتبط و مناسبي انجام شده  است؟مقایسه ها
 آیا مقایسه ها، وضعیت مطلوبی را در نتایج کسب شده نشان می دهند؟ 

 آیا می توان اطمینان یافت که روند نتایج بر اساس روابط علت و معلولي ایجاد شده و لذا در آینده نیز اطمینان
می تواند پایدار بماند؟ 

درستی
 آیا نتایج، به موقع، جمع آوری و گزارش شده اند؟به موقع بودن

 آیا نتایج گزارش شده، قابل اتکا و صحیح هستند؟قابل اتکا بودن

منطق پرسشگری و ارزیابی رای مند
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بازدید معاون محترم وزیر بهداشت از نحوه اجرای 
آزمون سراسری ارزیابان اعتباربخشی

جلسه هم اندیشی کارفرما و مجری
 طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی

آموزش شایستگی های عمومی
 ویژه ارزیابان اعتبار بخشی

کارگاه های آموزش شایستگی های عمومی 
 ویژه ارزیابان اعتبار بخشی

کارگاه های شبیه سازی بازدید از محل 
ویژه ارزیابان اعتبار بخشی

کارگاه های آموزش تخصصی
 ویژه ارزیابان اعتبار بخشی 

طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی به روایت تصویر
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پنل های تخصصی 
ویژه ارزیابان اعتبار بخشی 

سمینارهای تخصصی 
ویژه ارزیابان اعتبار بخشی 

انجام  مصاحبه رفتارمحور 
با ارزیابان اعتباربخشی

طراحی محتوا و آزمون در آموزش های عمومی  
ارزیابان اعتباربخشی

بازدید مدیران سازمان مدیریت صنعتی 
از مراحل اجرای طرح

برگزاری آزمون های عمومی 
و تخصصی ارزیابان 

طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی به روایت تصویر
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