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 باسمه تعالی

 
 مدیران محترم عامل

 شرکت ها و سازمان ها

 

 یسازمان یسرآمد در حوزه تعال یهاموفق سازمان یهاو ارائه تجربه یفراخوان مستندساز   موضوع:

 

ضار م     ستح سالم و  احترام، به ا ساند یبا سالت  یکی ر   تیریسازمان مد  یسازمان  یمرکز تعال یهااز ر

های  برنامه در قالب همایش 051و بالغ بر  بوده "تجارب موفق و شنه یاندتبادل  یبرا ییفضنا  جادیا" یصنععت 

صلی و تور  س های مختلف برگزار تعالی برای ذیعفعان از جمله مدیران و کارشعاسان شرکت     هایف در   .تکرده ا

گ ری درسننت از معابو و  ها ه ننتعد که با مدیریت صننح ب و ب رهشننراید دشننوار ک ننب و کار، برای بع اه 

شور، ایجاب  کشراید کعونی ها را پشت سر ب ذارند. بکارگرفتن قدرت االق ت و نوآوری، توان ته اند دشواری

های داالی ب ش از گذشته، در قالب یک هم افزایی و همکاری، ن بت     ها و شرکت کعد که مدیران سازمان می

 ها اقدام نمایعد.  ها و شرکتبه انتقال تجرب ات موفق اود به سایر سازمان

  یآمادگ ،یسازمان یتعال یملّ زهیسرآمد در جا یهاسازمان یهایژگیاز و یکی عکهیمعظور، و باتوجه به ا ن به هم

عد است   عالقم یسازمان  یباشد، مرکز تعال  یم زیها و هموطعان عز سازمان  ریموفق به سا  ات انتقال تجرب  یبرا

سازمان     یب تر الزم را برا  شمعد آن  ستفاده از تجارب ارز سال   هاا   یها یها ت تا فعال دیفراهم نما 0318در 

 و اجرا شود: یزیربرنامه لیذ

 

 :لیمراحل ذ یط ،یفصل یهاشیهما

 روزهم ن یفصل یهاشیارائه تجربه در هما یها براسازمان یاعالم آمادگ 

 یسازمان یبرتر توسد مرکز تعال یهاانتخاب و توسعه تجربه ،یابیارز ،یبررس 

 یسازمان یتوسد مرکز تعال شیهما یبرگزار یزیربرنامه 

 صل  شیهما یبرگزار سات    یف سد ا ابره و مجرب و ارائه تجربه   د )عموما در دو بخش ارائه مباحث تو

 کععده(توسد سازمان مشارکت یعمل

  یسازمان ینامه تعال ژهیج ت انتشار در و یفصل شیگزارش هما ه ت 

 55022/20552005 شماره:

 12/15/1220 خ:يتار
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 :لیمراحل ذ ی، طیتعال یتورها

 در محل سازمان اود یروزه تعال کی یبرگزار شدن تورها یبرا یمتقاض سازمان یاعالم آمادگ 

 یسازمان یبرتر توسد مرکز تعال یهاانتخاب و توسعه تجربه ،یابیارز ،یبررس 

 یدر محل سازمان متقاض یتور تعال یبرگزار 

 یسازمان ینامه تعال ژهیآن ج ت انتشار در و جیگزارش نتا ه و ت  یتور تعال یم تعدساز 

 

شماره    قیمرکز از طر نیالزم، همکاران ا یهایو انجام هماهع  شتر  معظور و ج ت ک ب اطالعات ب  ن به هم

 .باشعدیم یو همکار ییآماده پاسخ و 88310330تلفن 

 

  یسازمان  یتعالملی  زهیسرآمد در جا  یآن سازمان محترم که از سازمان ها   شود یم شع اد  اساس پ  نیبر ا       

، ما را در امر  05/12/18 خیو ارسننال آن تا تار وسننت موفق اود در قالب فرم پ ات تجرب یاسننت با معرف

 .دیمان یاریسرآمد کشورمان  یهابرتر در سازمان ات انتقال تجرب و نشر ،ییشعاسا

 

                                                     .میشما سپاسگزار یاز همراه شیشاپیپ     

 با احترام

 سید علیرضا شجاعی

 تعالی سازمانیمرکز  ریمد
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 فرم اعالم آمادگی جهت مشارکت در 

 یسازمان یمرکز تعال یتبادل تجربه و الگوبردار یهابرنامه

 نام سازمان/شرکت: 

 ارائه تجربه در قالب: تجربه / نظام مدیریتی )به ترتیب اولویت مورد نظر سازمان( ردیف

1 

 عنوان : 

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

 

     یفصل شیهماارائه تجربه در  

     یتعال تورارائه تجربه در  

     :سایر____________ 

2 

 عنوان : 

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

 

     یفصل شیهماارائه تجربه در  

     یتعال تورارائه تجربه در  

     :سایر____________ 

3 

 عنوان : 

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

 

     یفصل شیهماارائه تجربه در  

     یتعال تورارائه تجربه در  

     :سایر____________ 

4 

 عنوان : 

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

 

     یفصل شیهماارائه تجربه در  

     یتعال تورارائه تجربه در  

     :سایر____________ 

 

 نام مدیرعامل سازمان:

 

 نام مدیرتعالی سازمانی:

 

  کد شهرستان:   نمابر:  کد شهرستان:  :تماس تلفن

 ایمیل:  نشانی:

 

 


