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سمه تعالياب  

  
  تعالي سازمانيملّي  جايزه فراخوان شانزدهمين دوره اعطاي

   ايراني سرآمدهاي ها و شركتسازمان هب
  

  ،مدير عامل محترم
  ؛و احترام سالم با

هـاي گذشـته، شـانزدهمين دوره    نيز به روال سـال  1397رساند در سال ضمن تبريك آغاز سال كاري جديد، به استحضار مي
هاي سرآمد كشور در اسفندماه امسال معرفي خواهند ها و شركتآيد و سازمانزه ملّي تعالي سازماني به اجرا در مياعطاي جاي

 شد.
 آنهاسـت  دسـتاوردهاي  و هـا سـازمان  مـديريتي  هـاي نظـام  ارزيابي بر مبتني سازماني تعالي ملّي جايزه است ذكر به الزم 				
پذيرد و اهداف زيـر را دنبـال   بازديد از محل صورت مي و الزم هايفعاليت دقيق يبررس با و صنعتي مديريت سازمان توسط	كه
  كند:مي

  هاي ايراني،ايجاد فضاي رقابتي براي تعالي سازمان
  هاي قابل بهبود خود،ها براي اجراي خودارزيابي و شناخت نقاط قوت و زمينهتشويق سازمان

  ر.ايجاد فضايي براي تبادل تجربيات موفق در كشو
هاي ايراني در بخش هاي مختلف اعم از ساخت و توليد، خدمات، سالمت، آموزش ها و سازمانمه شركته است ذكر به الزم 				

هـاي بهبـود   و بخش دولتي و عمومي، در صورت انجام خودارزيابي بر اساس الگوي تعالي سازماني و به اجـرا گـذاردن برنامـه   
  سازماني باشند.توانند متقاضي جايزه ملّي تعالي مي
بنـدي و  ين راستا، اطالعات تكميلي در خصوص جايگاه جايزه ملّي تعالي سازماني در كشور، نحـوه ثبـت نـام، زمـان    هم در			 	

 www.iranaward.orgو يـا   http://excellence.imi.irها از طريق مستندات پيوست و سايت اينترنتي به نشـاني  هزينه
  قابل دسترسي است.

 موعـد  ايـن  در نـام  ثبت 	.بود خواهد تخفيف شامل نام ثبت هزينه 97 ماه خرداد پايان تا نام ثبت صورت در است رذك به الزم
  .سازدمي فراهم سازماني تعالي مركز براي را تردقيق ريزيبرنامه امكان و است امتنان مزيد
بـا شـماره تمـاس     صنعتي مديريت سازمان در انيسازم تعالي مركز باشد، نياز بيشتري اطالعات به كه صورتي در همچنين 				

  آماده پاسخگويي است. 4140داخلي  88604222و  88604332
  پيشاپيش از حسن توجه شما در اين خصوص سپاسگزاريم.

  
 

 ابوالفضل کياني بختياري 

   مدير عامل سازمان مديريت صنعتي 

  839/97223001    شماره:
 08/02/1397   خ:يتار
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  7139تعالي سازماني در سال ملّي  جايزه
 ماني، بر اساس ارزيابي عملكرد و با توجه به ميزان استقرار نظام هاي مديريتي، نگاه سيستمي و جـامع  تعالي سازملّي  جايزه

هـاي تعيـين شـده    ايراني كه حائز شرايط بوده و به حد نصـاب  سرآمد هاي سازمان داشته و به سازمان هايبه تمام فعاليت
  .  شوددست يابند، اعطا مي

 س ها است كه تقاضا براي هـر  يتقديرنامه براي تعالي و تند سه سطح گواهي تعهد به تعالي،تعالي سازماني داراي ملّي  جايزه
  .  كدام از اين سطوح مستلزم رعايت و دارا بودن شرايط خاص آن سطح است

  :  هاي متقاضي ملزم به رعايت برنامة زماني ذيل هستندها، سازمانبراي سطح تنديس
  97 بهار و تابستان              : ابانينام ارزثبتفراخوان و  
 97 بهار و تابستان      : براي سازمان هاي متقاضي يآموزش عمومو  يترويج ينارهايسم 
 97 و تابستان بهار      : يسازمان يتعال و ارزيابان پرورش متخصصان يآموزش يهادوره  
 97بهار، تابستان و پاييز           : دوره هاي بازآموزي و ارتقاي دانش ارزيابان  
 97مردادماه  31تا             : هاسيان سطح تنديضنام متقاثبت  
 97 مهر ماه 4شنبه چهار        : سطح تنديس ها انين مهلت ارسال اظهارنامه متقاضيآخر 
 97مهر ماه  10          : انتخاب ارزيابان و تشكيل تيم هاي ارزيابي 
 97مهر ماه  16تا  14          : دعوت ارزيابان منتخب و كنترل تضاد منافع 
 97 ماه آبان 8ا تمهر  31                ي: ادانفر يابيارز 
 97آبان ماه  15و  14                : ارزيابي تيمي 
 97آذر  20آبان تا  19از             : سازمان هاي متقاضي د از محليبازد 
 97بهمن از               : دارسال گزارش بازخور  
 97ماه  اسفند        : 1397 سرآمدو معرفي سازمان هاي  يسازمان يش تعاليهما   

 
 افت سطوحيان دريمتقاض براي	محـدوديت زمـاني وجـود نـدارد و      "تعهـد بـه تعـالي    يگواه"و  "رنامه براي تعالييتقد"

مركـز تعـالي   نـد و  يارسـال نما  يسـازمان  يتعـال ملّي  زهي، درخواست خود را به جا1397سال  يدر هر زمان در ط	تواننديم
 . هماهنگ خواهد كرد ييد از محل را با متقاضو بازد يابيالزم زمان ارز يهايپس از انجام بررس سازماني

 1397ماه اسـفند ( كه عالقمند به اعالم نتيجه ارزيابي خود در همـايش تعـالي سـازماني   اين دوسطح هاي متقاضي سازمان (
 . براي دبيرخانه ارسال نمايندهاي ذيل در مهلتاظهارنامه خود را د ايب هستند
  97مهرماه  30تا      : راي تعاليسطح تقديرنامه بمهلت ارسال اظهارنامه 
  97ماه آبان 30تا      : سطح گواهي تعهد به تعاليمهلت ارسال اظهارنامه 

 طوري برنامه ريـزي نماينـد، كـه بـا      "تعهد به تعالي يگواه"و  "رنامه براي تعالييتقد"شود متقاضيان سطوح پيشنهاد مي
مركـز  در اختيـار   1397ظهارنامه خود را در بهار يا تابستان سـال  توجه به فشردگي برنامه هاي ارزيابي در نيمه دوم سال، ا

 . قرار دهند تعالي سازماني
 


