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  هاي سرآمد در حوزه تعالي سازمانيهاي موفق سازمانوان مستندسازي و ارائه تجربهفراخ

سال سابقه حضور موثر در فضاي  ٥٠احترام، همانگونه که مستحضريد سازمان مديريت صنعتي با بيش از   باسالم و  

ل و بهسازي سازمانها و نقش بسزايي در کمک به توسعه ظرفيت مديريت، تحو اقتصادي ،اجتماعي و مديريتي کشور،

شرکتها به منظور دستيابي به اهداف توسعه اي داشته است، در همين راستا مرکز تعالي سازماني همواره تالش داشته تا با 

ايجاد فضايي مناسب داد و ستد انديشه و تجارب موفق و نيز اجراي جايزه ملي تعالي سازماني راه رسيدن به اهداف پيش 

سرآمد در جايزه ملي تعالي سازماني  شرکت هاي  از آنجايي که نها و شرکتهاي پيشرو را تسهيل نمايد،بيني شده در سازما

لذا مرکز تعالي سازمان مديريت صنعتي عالقمند است مسير الزم  ر اين مسير طي نمايد،توانسته است گام هاي مناسبي راد

لذا  را فراهم نمايد، ١٣٩٧را براي استفاده از تجربيات ارزشمند آن شرکت و انتقال به ساير سازمان ها و شرکت ها در سال 

  بدين منظور اهم برنامه هاي سال جاري به شرح ذيل اعالم مي گردد.

  هاي فصلي، طي مراحل ذيل:همايش     

  روزههاي فصلي نيمها براي ارائه تجربه در همايشاعالم آمادگي سازمان         

  هاي برتر توسط مرکز تعالي سازمانيبررسي، ارزيابي، انتخاب و توسعه تجربه          

  ريزي برگزاري همايش توسط مرکز تعالي سازمانيبرنامه         

يش فصلي (عموما در دو بخش ارائه مباحث توسط اساتيد خبره و مجرب و ارائه تجربه عملي توسط سازمان برگزاري هما  

  کننده)مشارکت
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  تورهاي تعالي ، طي مراحل ذيل:

  متقاضي براي برگزار شدن تورهاي يک روزه تعالي در محل سازمان خود اعالم آمادگي سازمان           

  هاي برتر توسط مرکز تعالي سازماني بررسي، ارزيابي، انتخاب و توسعه تجربه         

  برگزاري تور تعالي در محل سازمان متقاضي          

  مستندسازي تور تعالي و تهيه گزارش نتايج آن جهت انتشار در ويژه نامه تعالي سازماني         

شود آن شرکت محترم با معرفي تجربيات موفق خود در قالب فرم پيوست و ارسال تا تاريخ بر اين اساس پيشنهاد مي  

  هاوشرکت هاي سرآمد کشورمان ياري نماييد.، ما را در امر شناسايي، نشروانتقال تجربيات برتر در سازمان ٣١/٠٣/٩٧

همکاران اين مرکز از طريق شماره تلفن  هماهنگي هاي الزم،به همين منظور و جهت کسب اطالعات بيشتر و انجام 

  آماده پاسخگويي و همکارهاي بعدي مي باشند. ٨٨٦٠٤٣٣١

  پيشاپيش از همراهي شما سپاسگزاريم.

  

  

  

  

 ابوالفضل کياني بختياري



 

 
  ۱۴۳۷۸-۳۴۳۳۴ ي/    کدپست    ۶ابان نهم، پالک يخ ،يشناسرانيابان اي، خيجنوب ييخ بهايابان شيتهران، خ
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  فرم اعالم آمادگي جهت مشاركت در 
  يسازمان يمركز تعال يتبادل تجربه و الگوبردار يهابرنامه

  نام سازمان/شركت: 

  ارائه تجربه در قالب:  اولويت مورد نظر سازمان)تجربه / نظام مديريتي (به ترتيب   رديف

  عنوان :   -1
  توضيح مختصر از اهميت، تاثير يا نوآوري:

  

     يفصل شيهماارائه تجربه در   
     يتعال تورارائه تجربه در   
     :ساير____________  

  عنوان :   -2
  توضيح مختصر از اهميت، تاثير يا نوآوري:

  

     يفصل شيهماارائه تجربه در   
     يتعال تورارائه تجربه در   
     :ساير____________ 

  عنوان :   -3
  توضيح مختصر از اهميت، تاثير يا نوآوري:

  

     يفصل شيهماارائه تجربه در   
     يتعال تورارائه تجربه در   
     :ساير____________ 

  عنوان : ÷ -4
  توضيح مختصر از اهميت، تاثير يا نوآوري:

  

     يفصل شيهماارائه تجربه در   
     يتعال تورارائه تجربه در   
     :ساير____________ 

 
 نام مديرعامل سازمان:

 

  نام مديرتعالي سازماني:
 

   كد شهرستان:     نمابر:  كد شهرستان:  :تماس تلفن

 ايميل: نشاني:

 

   3076/97223002  شماره:
 1/3/1397  خ:يتار


	ص اول نامه فراخوان -سایت جایزه
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	پیوست نامه

