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  مجازي(غير حضوري)انجام ارزيابي ها بصورت رويه 
 

با توجه به شيوع ويروس کرونا و شرايط خاصي که کشور با آن مواجه شده است و به منظور حفظ سالمتي 

هاي متقاضي، اعضاء ارکان جايزه کليه ذينفعان جايزه ملي تعالي سازماني اعم از مديران و کارکنان سازمان

همکاران مرکز تعالي سازماني، حداکثر تالش بعمل آمده است تا ضمن تأکيد بر رعايت ملي، ارزيابان و 

هاي مربوطه از جمله حفظ محرمانگي، کليه فرايندهاي مربوط به ارزيابي متقاضيان جايزه کامل پروتکل

ر کملي تعالي سازماني در سال جاري به صورت مجازي(غير حضوري) به اجرا درآيد. بر اين اساس نکات ذ

  :شده در زير رعايت خواهد شد

ها و تبادل اطالعات، تعيين سطوح مرکز تعالي سازماني، امکانات الزم را براي به اشتراک گذاري فايل -١

دسترسي و برگزاري جلسات ارزيابي در تمام مراحل ارزيابي تيمي و بازديد از محل در اختيار ارزيابان و 

  .هاي متقاضي قرار خواهد دادسازمان

ن در اي   هاي ارتباطي در طول فرايند ارزيابي، متعهد به حفظ محرمانگي اطالعات هستند وکليه طرف -٢

  خصوص مرکز تعالي سازماني تمهيدات الزم را از نظر انتخاب بستر ارتباطي امن در نظر گرفته است.

ظهارنامه خود را هاي متقاضي، اهاي چاپي اظهارنامه حذف شده و کليه سازمانتهيه و ارسال نسخه -٣

هاي اعالم شده است، در مهلت iranaward.imi.irطبق ضوابط تدوين اظهارنامه که از قبل در سايت 

و با  Pdf هاي متقاضي خواهد رسيد، در فرمتاي که به اطالع سازمانزماني تعيين شده و براساس رويه

  .نام مشخص شده در اختيار مرکز تعالي سازماني قرار خواهند داد

هاي متقاضي، در هر موقعيت جغرافيايي هاي مربوط به بازديد از محل، براي تمامي سازمانکليه فعاليت   -٤

هاي ارزيابي، به صورت مجازي برگزار خواهد شد. لذا تأمين ارتباط اينترنتي که باشند و با هر ترکيبي از تيم

هاي ارتباطي سازمان متقاضي با سيستمو تجهيزات ضروري با کيفيت مناسب براي برقراري ارتباط کارکنان 

   .هاي متقاضي خواهد بودمرکز تعالي سازماني و ارزيابان برعهده سازمان

هاي متقاضي از سيستم مناسبي براي اجراي برنامه بازديد از محل به صورت در صورتي که سازمان -٥

 ني سازمان مديريت صنعتي، بتوانداي که بنا به تأييد مرکز تعالي سازمامجازي برخوردار باشند، به گونه

 تواند با تأکيد بر حفظ محرمانگي، براي استفاده نيازهاي کامل تيم ارزيابي را برآورده سازد، تيم ارزيابي مي
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هاي سازمان متقاضي، شرايط کافي را دارا نباشند، ريزي نمايد. در صورتي که سيستماز آن سيستم، برنامه

  يد از محل، روي پالتفرم مرکز تعالي سازماني صورت خواهد پذيرفت.هاي برنامه بازدکليه فعاليت

هاي مورد نياز به ارزيابان و ها و آموزشرسانيمرکز تعالي سازماني اقدامات الزم را براي ارائه اطالع -٦

هاي متقاضي، به منظور استفاده بهينه از امکانات مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات، جهت سازمان

  .گزاري فرايندهاي ارزيابي بصورت مجازي، انجام خواهد دادبر

نفعان، هجدهمين دوره جايزه ملي مرکز تعالي سازماني اميد فراوان دارد که با مساعدت و همکاري همه ذي

تعالي سازماني را با رعايت کليه ضوابط و مقررات بهداشتي و در باالترين سطح کيفي برگزار کند و گام 

  .هاي کشورمان در مسير تعالي برداردحرکت پيوسته سازمانديگري در جهت 

  


