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سمه تعالياب  

 

  تعالي سازمانيملّي  جايزه همین دوره اعطایهفدفراخوان 

  ايراني سرآمدهاي ها و شركتسازمان هب

 

 ،مدیر عامل محترم

 ؛و احترام سالم با

های توسعهه کوعور و بعا هعد      در چارچوب برنامه؛ رساندبه استحضار می ،فرا رسیدن ماه پر خیر و برکت رجبضمن تبریک 

جعایهه   ۲۸۳۱از سعا    ،ایعران اسعیمی  های ها و سازمانهای مدیریت در شرکتوری و توسهه نظامارتقای بهرهی، رقابت پذیر

 79در سعا   د. نامه آن توسط وزیر مربوطه ابیغ گردیع مو نظامهرفی از سوی وزارت صنایع و مهادن وقت ملّی تهالی سازمانی 

مه سازمان ملی بهره وری ایران بعرای جعایهه معذکور بعا  ضعور م عوو ن       ضمن رونمایی از ویرایش جدید نظام نامه، اعتبارنا

 است.مهتبرترین و با قدمت ترین رویداد ملی در  وزه تهالی « جایهه ملی تهالی سازمانی»رونمایی گردید و هم اکنون 

 وریسعح  بهعره   یقعا هعای سعازمانی و ارت  مهمترین اهدا  اقتصادی کوور دستیابی به رشد اقتصادی از طریق توسهه قابلیت

با قدمت بیش از نیم قرن فهالیت در آموزش و تحقیعق و موعاوره در زیعر معموععه سعازمان       و سازمان مدیریت صنهتیاست 

و پیورو در نهادینه کردن تهعالی سعازمانی    اعحای جایهه ملّی تهالی سازمانی گ ترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان متولی

هعایی  های ایرانی از طریق ارزیعابی و مهرفعی سعازمان   سازمانها و بنگاهقابلیت  و ثبات شای تگیدنبا  کمک به اه ب در کوور

 .کوشندتحقق اهدا  مهم توسهه اقتصادی اجتماعی در کوور میم یر تهالی خود و  است که در

هعا  آید و سازمانجرا در میدهمین دوره اعحای جایهه ملّی تهالی سازمانی به اهفهای گذشته، نیه به روا  سا  ۲۸7۳در سا  

 ارزیعابی  بعر  مبتنعی  سازمانی تهالی ملّی جایهه است ذکر به زم  های سرآمد کوور در اسفندماه مهرفی خواهند شد.و شرکت

 و  زم هایفهالیت دقیق بررسی با و صنهتی مدیریت سازمان توسط که آنهاست دستاوردهای و هاسازمان مدیریتی هاینظام

 کند:پذیرد و اهدا  زیر را دنبا  میل صورت میبازدید از مح

 های ایرانی،ایعاد فضای رقابتی برای تهالی سازمان

 های قابل بهبود خود،ها برای اجرای خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینهتوویق سازمان

 ایعاد فضایی برای تباد  تعربیات موفق در کوور.

 33122/10332771   شماره:

 37/13/1210  خ:یتار
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های ایرانی در بخش های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سیمت، آمعوزش و  ها و سازمانمه شرکته یادآور می شود

هعای بهبعود   بخش دولتی و عمومی، در صورت انعام خودارزیابی بر اساس الگوی تهالی سعازمانی و بعه اجعرا گعذاردن برنامعه     

 توانند متقاضی جایهه ملّی تهالی سازمانی باشند.می

بنعدی و  در خصوص جایگاه جایهه مّلی تهعالی سعازمانی در کوعور، نحعوه ثبعت نعام، زمعان        ین راستا، اطیعات تکمیلیهم در

قابعل دسترسعی    www.iranaward.orgو یعا   http://excellence.imi.irها از طریق سایت اینترنتی بعه نوعانی   ههینه

 است.

 ثبعت  .بعود  خواهد 79و همانند سا   فتخفی شامل نام ثبت ههینه ۳7 ماه خرداد پایان تا نام ثبت صورت در است ذکر شایان

 .سازدمی فراهم سازمانی تهالی مرکه برای را تردقیق ریهیبرنامه امکان و است امتنان مهید موعد این در نام

برای حضور در جمع شرکت های سرآمد، خواهشمند است به مرکز  تازا      بیشتر اطالعاتکسب  بهتمایل  صورت در    

و  22370223  جای ه مل  تاا   سازمان ( در سزازما  مزدیریت صزنات  بزه شزماره تمزا        سازمان  )دبیرخانه دائم

، 12راهنمای متقاضیا ، تقویم و برنامه زمان  سال اطالع داده شود تا مستندات مرتبط از جمله  0107داخل   22370333

 بروشور جای ه و ... برای آ  مجموعه ارسال گردد.ا گوی تاا   سازمان ، 

 شما در این خصوص سپاسگهاریم.و عنایت  نظر  ن پیواپیش از 

 

 با تجدید احترام

  سیدعلیرضا شجاعی

 مرکز تعالی سازمانیمدیر 

  سازمان مدیریت صنعتی 
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 8931جايزه ملّي تعالي سازماني در سال 

    هزای مزدیریت ، نگزاه    جای ه ملّ  تاا   سازمان ، بر اسا  ارزیاب  عملكرد و با توجه به می ا  اسزتقرار نازام

ایران  که حائ  شرایط بوده و به حد  سرآمد های سازما  داشته و به سازما  هایسیستم  و جامع به تمام فاا یت

 شود. های تایین شده دست یابند، اعطا م نصاب

  سزت کزه   جای ه ملّ  تاا   سازمان  دارای سه سطح گواه  تاهد به تاا  ، تقدیرنامه برای تاا   و تندیس هزا ا

 تقاضا برای هر کدام از این سطوح مستل م رعایت و دارا بود  شرایط خاص آ  سطح است. 

 های متقاض  مل م به رعایت برنامة زمان  ذیل هستند: ها، سازما برای سطح تندیس

  12 بهار و تابستا       : نام ارزیابا ثبتفراخوا  و 

  12 بهار و تابستا   های متقاض : برای سازما   آموزش عموم و   ترویجسمینارهای 

 12بهار و تابستا      : سازمان  تاا  و ارزیابا  های آموزش  پرورش متخصصا دوره 

  : 12بهار، تابستا  و پایی       دوره های بازآموزی و ارتقای دانش ارزیابا 

 12مردادماه  21تا      : هاسینام متقاضیا  سطح تندثبت 

 12مهرماه  3تا    سطح تندیس ها:  رنامه متقاضیا آخرین مهلت ارسال اظها 

  : 12مهرماه  17     انتخاب ارزیابا  و تشكیل تیم های ارزیاب 

  :12مهرماه  13تا  10     دعوت ارزیابا  منتخب و کنترل تضاد منافع 

  :12 ماه آبا  2ا تمهر  21       ارزیاب  انفرادی 

  : 12 آبا  ماه 11و  10        ارزیاب  تیم 

 12آذر  37آبا  تا  11از      سازما  های متقاض :  بازدید از محل 

 12 دی تا انتهای سال 13از        د: ارسال گ ارش بازخور  

  12ماه اسفند   : 1212و مارف  سازما  های سرآمد  همایش تاا   سازمان  

 
 محدودیت زمان  وجود ندارد  "اا  گواه  تاهد به ت"و  "تقدیرنامه برای تاا  " برای متقاضیا  دریافت سطوح

که عالقمند به اعالم نتیجه ارزیاب  خود در همایش تاا   سازمان  این دوسطح های متقاض  سازما  یكن 

 برای دبیرخانه ارسال نمایند. های ذیل در مهلتاظهارنامه خود را د ایب ( هستند1212ماه )اسفند

  12مهرماه  27تا    : ا  سطح تقدیرنامه برای تامهلت ارسال اظهارنامه 

  12ماه آبا  27تا    : سطح گواه  تاهد به تاا  مهلت ارسال اظهارنامه 

  طوری برنامه ری ی نمایند،  "گواه  تاهد به تاا  "و  "تقدیرنامه برای تاا  "شود متقاضیا  سطوح پیشنهاد م

در  1212مه خود را در بهار یا تابستا  سال که با توجه به فشردگ  برنامه های ارزیاب  در نیمه دوم سال، اظهارنا

 اختیار مرک  تاا   سازمان  قرار دهند. 


