شماره:

96223001/568

تاريخ:

1396/01/23

فراخوان مستندسازی و ارائه تجربههای موفق سازمانهای سرآمد
در حوزه تعالی سازمانی و مدیریت
ثب سالم،
ثِ استحضبض هیضسبًس یکی اظ ضسبلتّبی هطکع تعبلی سبظهبًی سبظهبى هسیطیت صٌعتی " ایجبز فضبیی ثطای
تجبزل تجطثیبت هَفق" است ٍ ثِ ایي هٌظَض ،یکی اظ ٍیػگیّبی سبظهبىّبی سطآهس زض جبیعُ هلّی تعبلی
سبظهبًی ،آهبزگی ثطای تجبزل تجطثیبت زض ًظط گطفتِ ضسُ است.
زض ّویي ضاستب ،زض سبلّبی گصضتِ ثطًبهِّبی هتعسزی ثِ اًجبم ضسیسُ است ٍ زض سبل ً 1336یع هطکع تعبلی
سبظهبًی ثٌب زاضز ثطًبهِّبی شیل ضا ثِ هٌظَض تجبزل تجطثِ ٍ تَسعِ الگَثطزاضی ) (Benchmarkingثطًبهِضیعی ٍ
اجطا ًوبیس:
ّ -1وبیصّبی فصلی  ،طی هطاحل شیل:


اعالم آهبزگی سبظهبىّب ثطای اضائِ تجطثِ زض ّوبیصّبی فصلی ًینضٍظُ



اعالم ًظبمّبی هسیطیتی یب تجطثِّبی قبثل اضائِ زض ّوبیص فصلی



ثطضسی ،اضظیبثی ،اًتربة ٍ تَسعِ تجطثِّبی ثطتط تَسط هطکع تعبلی سبظهبًی



ثطًبهِضیعی ضٍظ ثطگعاضی ٍ ثطًبهِ ّوبیص تَسط هطکع تعبلی سبظهبًی



ثطگعاضی ّوبیص فصلی (عوَهب زض زٍ ثرص اضائِ هَضَعبت تئَضیک تَسط اسبتیس ذجطُ ٍ اضائِ
تجطثِ عولی تَسط سبظهبى هطبضکتکٌٌسُ)



تْیِ گعاضش ّوبیص فصلی جْت اًتطبض زض ٍیػُ ًبهِ تعبلی سبظهبًی

 -2تَضّبی تعبلی  ،طی هطاحل شیل:


اعالم آهبزگی سبظهبىّب ثطای ثطگعاض ضسى تَضّبی یک ضٍظُ تعبلی زض هحل سبظهبى



اعالم ًظبمّبی هسیطیتی یب تجطثِّبی قبثل اضائِ ثطای ثبظزیسکٌٌسگبى



ثطضسی ،اضظیبثی ،اًتربة ٍ تَسعِ تجطثِّبی ثطتط تَسط هطکع تعبلی سبظهبًی



ثطًبهِضیعی ضٍظ ٍ ثطًبهِ ثبظزیس ثب هطبضکت هطکع تعبلی سبظهبًی



ثطگعاضی تَض تعبلی زض هحل سبظهبى



هستٌسسبظی تَض تعبلی ٍ تْیِ گعاضش ثبظزیس جْت اًتطبض زض ٍیػُ ًبهِ تعبلی سبظهبًی
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 -3پطٍغُّبی الگَثطزاضی فطایٌسی ،طی هطاحل شیل:


اعالم آهبزگی سبظهبىّب ثطای هطبضکت زض پطٍغُ الگَثطزاضی



اعالم فطایٌسّب یب ًظبمّبی هسیطیتی هَضز ًیبظ هطبضکتکٌٌسگبى ثطای الگَثطزاضی



ثطضسی ٍ یبفتي ضطکبی الگَثطزاضی هٌبست تَسط هطکع تعبلی سبظهبًی



کست هَافقت ضطکبی الگَثطزاضی تَسط هطکع تعبلی سبظهبًی ٍ اهضبی تفبّنًبهِ هطتطک ٍ
قطاضزاز ّوکبضی



جوعآٍضی اطالعبت اٍلیِ هَضز ًیبظ اظ هطبضکتکٌٌسگبى



ثطگعاضی جلسبت یب ثطًبهِّبی ثبظزیس تَسط هطکع تعبلی سبظهبًی



تسٍیي گعاضش الگَثطزاضی ٍ اضائِ ثِ هطبضکتکٌٌسگبى تَسط هطکع تعبلی سبظهبًی

ثِ ّویي هٌظَض ٍ جْت کست اطالعبت ثیطتط ٍ اًجبم ّوبٌّگیّبی الظمّ ،وکبضاى ایي هطکع اظ ططیق ضوبضُ تلفني
 00604331آهبزُ پبسرگَیی ثِ ضوب هیثبضٌس.
ثط ایي اسبؼ پیطٌْبز هیضَز آى سبظهبى هحتطم ًیع ثب هعطفی تجطثیبت هَفق ذَز زض قبلت فطم پیَست ٍ اضسنبل
آى تب تبضید  ، 36/02/15هب ضا زض اهط ضٌبسبیی ٍ ًطط تجطثیبت ٍ زاًص زض سبظهبىّبی سطآهس کطنَضهبى ینبضی
فطهبیس.
پیطبپیص اظ ّوطاّی ضوب سپبسگعاضین.

ثب احتطام
هْسی اسوبعیلی ضخ
هسیط هطکع تعبلی سبظهبًی
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فطم اعالم آهبزگی جْت هطبضکت زض
ثطًبهِّبی تجبزل تجطثِ ٍ الگَثطزاضی هطکع تعبلی سبظهبًی
ًبم سبظهبى/ضطکت:
تجطثِ ً /ظبم هسیطیتی (ثِ تطتیت اٍلَیت هَضز ًظط سبظهبى)

ضزیف

-1

اضائِ تجطثِ زض قبلت:

عٌَاى :

 اضائِ تجطثِ زض ّوبیص فصلی

توضیح مختصر از اهمیت ،تاثیر یا نوآوری:

 اضائِ تجطثِ زض تَض تعبلی
 سبیط____________ :

-2

عٌَاى :

 اضائِ تجطثِ زض ّوبیص فصلی

توضیح مختصر از اهمیت ،تاثیر یا نوآوری:

 اضائِ تجطثِ زض تَض تعبلی
 سبیط____________ :

-3

عٌَاى :

 اضائِ تجطثِ زض ّوبیص فصلی

توضیح مختصر از اهمیت ،تاثیر یا نوآوری:

 اضائِ تجطثِ زض تَض تعبلی
 سبیط____________ :

 اضائِ تجطثِ زض ّوبیص فصلی

 ÷ -4عٌَاى :

 اضائِ تجطثِ زض تَض تعبلی

توضیح مختصر از اهمیت ،تاثیر یا نوآوری:

 سبیط____________ :

ًبم هسیطعبهل سبظهبى:

تلفي توبؼ:
ًطبًی:

ًبم هسیطتعبلی سبظهبًی:

کس ضْطستبى:

ًوبثط:
ایویل:
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کس ضْطستبى:

