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پیشرو در نهادینه کردن تعالی سازمانی در کشور
باسمه تعالی
مدیران محترم عامل
شرکت ها و سازمان ها
موضوع :فراخوان مستندسازی و ارائه تجربههای موفق سازمانهای سرآمد در حوزه تعالی سازمانی

با سالم و احترام ،به ا ستح ضار میر ساند یکی از ر سالتهای مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت
صنععتی "ایجاد فضنایی برای تبادل اندیشنه و تجارب موفق" بوده و بالغ بر  051برنامه در قالب همایشهای
ف صلی و تورهای تعالی برای ذیعفعان از جمله مدیران و کارشعاسان شرکتهای مختلف برگزار کرده است .در
شننراید دشننوار ک ننب و کار ،برای بع اهها ه ننتعد که با مدیریت صننح ب و ب رهگ ری درسننت از معابو و
بکارگرفتن قدرت االق ت و نوآوری ،توان ته اند دشواریها را پشت سر ب ذارند .شراید کعونی کشور ،ایجاب
میکعد که مدیران سازمانها و شرکت های داالی ب ش از گذشته ،در قالب یک هم افزایی و همکاری ،ن بت
به انتقال تجرب ات موفق اود به سایر سازمانها و شرکتها اقدام نمایعد.
به هم ن معظور ،و باتوجه به ایعکه یکی از ویژگیهای سازمانهای سرآمد در جایزه ملّی تعالی سازمانی ،آمادگ ی
برای انتقال تجرب ات موفق به سایر سازمان ها و هموطعان عزیز می باشد ،مرکز تعالی سازمانی عالقم عد است
ب تر الزم را برای ا ستفاده از تجارب ارز شمعد آن سازمانها در سال  0318فراهم نماید تا فعال ت های ها ی
ذیل برنامهریزی و اجرا شود:
همایشهای فصلی ،طی مراحل ذیل:
 اعالم آمادگی سازمانها برای ارائه تجربه در همایشهای فصلی ن مروزه
 بررسی ،ارزیابی ،انتخاب و توسعه تجربههای برتر توسد مرکز تعالی سازمانی
 برنامهریزی برگزاری همایش توسد مرکز تعالی سازمانی
 برگزاری همایش ف صلی (عموما در دو بخش ارائه مباحث تو سد ا سات د ابره و مجرب و ارائه تجربه
عملی توسد سازمان مشارکتکععده)
 ت ه گزارش همایش فصلی ج ت انتشار در ویژه نامه تعالی سازمانی
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پیشرو در نهادینه کردن تعالی سازمانی در کشور
تورهای تعالی ،طی مراحل ذیل:
 اعالم آمادگی سازمان متقاضی برای برگزار شدن تورهای یک روزه تعالی در محل سازمان اود
 بررسی ،ارزیابی ،انتخاب و توسعه تجربههای برتر توسد مرکز تعالی سازمانی
 برگزاری تور تعالی در محل سازمان متقاضی
 م تعدسازی تور تعالی و ت ه گزارش نتایج آن ج ت انتشار در ویژه نامه تعالی سازمانی
به هم ن معظور و ج ت ک ب اطالعات ب شتر و انجام هماهع یهای الزم ،همکاران این مرکز از طریق شماره
تلفن  88310330آماده پاسخ ویی و همکاری میباشعد.
بر این اساس پ شع اد می شود آن سازمان محترم که از سازمان های سرآمد در جایزه ملی تعالی سازمان ی
اسننت با معرفی تجرب ات موفق اود در قالب فرم پ وسننت و ارسننال آن تا تاریخ  ، 18/12/05ما را در امر
شعاسایی ،نشر و انتقال تجرب ات برتر در سازمانهای سرآمد کشورمان یاری نماید.
پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزاریم.
با احترام
سید علیرضا شجاعی
مدیر مرکز تعالی سازمانی
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پیشرو در نهادینه کردن تعالی سازمانی در کشور
فرم اعالم آمادگی جهت مشارکت در
برنامههای تبادل تجربه و الگوبرداری مرکز تعالی سازمانی
نام سازمان/شرکت:
تجربه  /نظام مدیریتی (به ترتیب اولویت مورد نظر سازمان)

ردیف
عنوان :

 ارائه تجربه در همایش فصلی

توض ب مختصر از اهم ت ،تاث ر یا نوآوری:

 ارائه تجربه در تور تعالی
 سایر____________ :

1

عنوان :

 ارائه تجربه در همایش فصلی

توض ب مختصر از اهم ت ،تاث ر یا نوآوری:

 ارائه تجربه در تور تعالی

2

 سایر____________ :

عنوان :

 ارائه تجربه در همایش فصلی

توض ب مختصر از اهم ت ،تاث ر یا نوآوری:

 ارائه تجربه در تور تعالی

3

 سایر____________ :

عنوان :

 ارائه تجربه در همایش فصلی

توض ب مختصر از اهم ت ،تاث ر یا نوآوری:

 ارائه تجربه در تور تعالی
 سایر____________ :

4

نام مدیرعامل سازمان:

تلفن تماس:
نشانی:

ارائه تجربه در قالب:

نام مدیرتعالی سازمانی:

کد شهرستان:

کد شهرستان:

نمابر:
ایمیل:
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