
 ین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانیمدر شانزده یک تندیس زرین و دو تندیس سیمین سهم سازمان های متعالی کشور

 مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی:

 رشد بهره وری با تقویت عوامل تولید، رکن مهم اقتصاد مقاومتی است

 
با حضور   اسفند ماه 6،  «در محیط ناپایدار برای تعالی رهبری سازمانی»شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی با موضوع 

 و متخصصان این جمعی از مدیران عامل بنگاه های پیشرو تعالی سازمانی ،مدیران و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت ،مقامات

 . برگزار شد  های بین المللی صدا و سیماحوزه در مرکز همایش

 
 

امتیاز موفق به دستیابی به تندیس زرین جایزه   066الی  656بنا بر این گزارش، شرکت فوالد خوستان با کسب امتیاز الزم در بازه 

هولدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی "و  "مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا"ملی تعالی سازمانی شد. شرکت های 

 امتیاز شدند.  666تا  556سیمین در باره  نیز موفق به کسب تندیس "خاورمیانه

 

ام معظم با اشاره به بیانات مق سازمان مدیریت صنعتی لمدیرعام بختیاریکیانیابوالفضل  شانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی،در 

وری در قراردادن رشد بهرهدر اقتصاد مقاومتی محور  رهبری در خصوص اهمیت اقتصاد مقاومتی در ایران اظهار داشت: از موارد مهم 

ت پذیری اقتصاد است که الزمه آن برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیاقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت

 و رقابت پذیری در تولید است.



  
های واکنش هوشمند، یه اجرای طرحوی خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ جهادی و توسعه مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق ته

وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و همچنین تولید ثروت، بهرهفعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل

 و اشتغال مولد از دیگر زیرساخت های مورد نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی است.

، با بیان این موضوع که نگرش علمی، سیستماتیک و نتیجه گرا به مدیریت، الی سازمانیقائم مقام شورای راهبری جایزه ملی تع

 و "ایجاد ارزش افزوده و ثروت آفرینی"، "تولید رقابت پذیر"، "نوآوری در کسب و کار"ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است، زمینه

 مقاومتی عنوان کرد. را از جمله عوامل تحقق اقتصاد "درونزایی و شکوفایی اقتصاد از درون"

کیانی بختیاری هدف از استقرار نظام تعالی سازمانی را استقرار رویکرد مدیریت سیستماتیک به جای مدیریت مبتنی بر فرد و شیوه 

 و نیز ارتقای بهره وری نهاده های تولید محصول یا خدمت عنوان نمود. سنتی، ارتقای سطح کیفی خدمات و محصوالت

کلیه ذینفعان؛ دستیابی به اهداف ترسیم شده در بهترین سطح؛ ثروت آفرینی و توسعه پایدار و نهایتاً تاثیر وی خلق ارزش برای 

 گذاری مثبت مستقیم یا غیر مستقیم بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را از دیگر اهداف استقرار نظام تعالی سازمانی بیان کرد.

م ترین کاربردهای نظام تعالی سازمانی در اقتصاد مقاومتی گفت: نظام تعالی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در خصوص مه

سازمانی کمک می کند سازمان ها با ابزاری برگرفته از دانش نوپدید مدیریت و با تکیه بر منابع بومی در راستای سیاست های اقتصاد 

 .مقاومتی قدم بردارند

تعالی سازمانی، فرهنگ سازی رویکردهای مدیریتی متعالی از مضامین مستتر تشویقی مانند جایزه  -وی افزود: روش های ترویجی

 اقتصاد مقاومتی است.  در سیاست های



  
کیانی بختیاری با تاکید بر ضرورت استقرار رویکرد های نوظهور مدیریتی برای تعالی سازمانی اظهار داشت: رویکردهای مدرن مدیریتی 

تقویت نظام خالقیت و نوآوری در خلق ارزش  ازجمله افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع؛دارای مزیت هایی برای اقتصاد است 

 و توسعه و استقرار اصول بنیادین مسولیت اجتماعی و توسعه پایدار و نظام های پاسخگویی به جامعه. برای ذینفعان

ه نگرش سیستمی مدیران برای تصمیم گیری و عبور از وی افزود: از دیگر مزیت های استقرار رویکرد های نوین مدیریتی، توسع

و رشد ارزش افزوده در  شرایط بحرانی؛ تقویت سرعت و ابتکار عمل مدیران در انطباق راهبردها با شرایط محیطی با رویکرد علمی

 و شهروندان است. سازمان ها ، شرکت ها و در نتیجه بهره مندی همه ذینفعان از جمله کارکنان، سهامداران، دولت و اقتصاد

صنعت، گفت: تأثیرات مثبت این انقالب افزایش کارایی از  چهارممدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان مفاهیم مرتبط با موج 

یک بهتر، خدمات، ایمنی باالتر، لجست ی پایین ارائهوری، بهبود کیفیت زندگی، تأثیر مثبت در محیط زیست، هزینهمنابع، اعتالی بهره

واضافه شدن خدمات  وکارهای جدید، طراحی محصوالت قابل اتصال به اینترنت اشیاءغییر در بازارهای کار و مهارت، ایجاد کسبت

 دیجیتال برای محصوالت است.

وی در خصوص تحول دیجیتال اظهار داشت: تحول دیجیتال به معنای استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل در فرآیندهای جاری 

 ابعاد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.  ، بلکه تحولی عمیق است که مدل فعالیت و تمامینیست

جدید در  های بسیارکیانی بختیاری ضمن تشریح ابعاد تحول دیجیتال سازمانی یادآور شد: با ورود فناوری نوین و با استفاده از نحوه

و البته  ترهای متفاوتاریابی، فروش، توزیع محصوالت و موارد از این قبیل، راهتوانند برای بازها، متولیان کسب و کار میتأمین نیاز

عالوه بر این دربخش عرضه، بسیاری  .نیز اوضاع بسیار متفاوت خواهد بود تقاضا تری را در پیش گیرند. در زمینهتر و با کیفیتسریع

 .تازه ای برای پاسخگویی به نیازها پیشنهاد می کنند از مشاغل با فناوری های نوینی روبرو می شوند که کامال روش های

ها ها با تسهیل تراکنشصنعت دانست و گفت: پلتفرم 4وی ظهور و رشد و توسعه کسب و کار های پلتفرمی را نمود ورود به موج 

اختن ها با سدیگر، پلتفرمیانبکنند بهوکارهای خطی با تولید کاال یا خدمات، این کار را میکه کسبکنند، درحالیارزش ایجاد می

 کنند.رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش خلق می

باید سعی کنیم مدل تعالی سازمانی را بنا بر ویژگی های کیانی بختیاری در خصوص ضرورت تحول در مدل تعالی سازمانی گفت: 

 .بازپیکره بندی و اصالح نماییم خاص محیط های کسب و کار و براساس نیاز بنگاه ها که مشتریان اصلی این مدل هستند،

وی نتایج بازپیکره بندی و تحول الگوی تعالی سازمانی را تحول در مدل های کسب و کار؛تحول در بکارگیری فناوری در کسب و کار؛ 

تحول در شیوه های خلق ارزش برای مشتریان و تامین کنندگان؛ تحول در ویژگی های سرمایه های انسانی؛ تحول در ویژگی های 



مرکز و توجه بیشتر بر نتایج در راستای تحول دیجیتالی و تطابق شاخص های توانمندساز و عملکردی بنیادین فرآیندهای عملیاتی؛ ت

  مدل با سیاستهای اقتصادی مقاومتی به عنوان مدل بومی عنوان کرد.

 همکاری سه کشور اروپایی برای انتقال فناوری به ایران 

گوهای اقتصاد مقاومتی با دو مولفه درونزایی و برنگرایی اهمیت ویژه ای ابوالفضل کیانی بختیاری گفت: در شرایط تحریم توجه به ال

دارد، از این رو در چندسال گذشته همکاری های در زمینه ارتقای دانش فنی و انتقال فناوری با کشورهای فرانسه، آلمان و اتریش 

 . آغاز کردیم

در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به  سازمانی سازمان مدیریت صنعتی در حاشیه شانزدهمین همایش تعالی مدیرعامل

یکی از برنامه های  :اینکه در حال حاضر که اقتصاد کشور ناپایدار است حرکت بنگاه های کوچک باید در مسیر نوآوری باشد، گفت

کشورهای فرانسه، آلمان و اتریش سازمان مدیریت صنعتی ارتقای همکاری با بنگاه و دانشگاه های خارج از کشور است، از این رو با 

 .در زمینه ارتقای دانش فنی بخش صنعت و همچنین انتقال تکنولوژی به کشور همکاری های داشته ایم

تنها برای کشورهای در حال توسعه نیست، گفت: کشور آمریکا با  ابوالفضل کیانی بختیاری با بیان اینکه تاکید بر اقتصاد مقاومتی

علمی به ویژه در منطقه سلیکون پاور را تجمیع کرد و در نهایت با سرریز فناوری باعث ایجاد اقتصادی با الگوی فراخوان علمی مخازن 

 . تاب آور شد

وری و توانمندی نیروی انسانی در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: همه با تاکید بر اینکه بهره وی

مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است حاکی از پیروی از اصول است. به عبارت دیگر باید سازمانی نوآور  مولفه های که در اقتصاد

 . داشته باشیم تا بتوانیم اقتصادی درونزا داشته باشیم

زمانی در اقتصاد اکیانی بختیاری با اشاره به اینکه برنامه ریزی و ارزیابی پیوسته مولفه اصلی تعالی سازمانی است، تصریح کرد: تعالی س

مقاومتی با روش های تشویقی مورد توجه قرار گرفته و حتی کشورهای دیگر از این الگو استفاده کرده اند، برای نمونه چین با این 

به محصوالتی ارزان و با کیفیت رسید که نشان دهنده افزایش تاب آوری در  0996روش از تولیدات ارزان و بی کیفیت در سال 

 . کشور است اقتصاد این

با تاکید بر اینکه برون نگری از دیگر مولفه های اقتصاد مقاومتی است، گفت: در اوج انقالب چهارم صنعتی تاکید ویژه ای بر  وی

 . برونگری دارد، زیرا مهمترین مولفه همراهی با تغییرات تکنولوژیک در دنیا است

 

 :وری ایرانئیس سازمان ملی بهرهر

  وری برای نجات اقتصاد کشور استاستفاده از قدرت بهره« حکمرانی خوب»

 



 
 
وری ایران در شانزدهمین همایش تعالی سازمانی با تشریح مفاهیم مختلف از جمله تعالی سازمانی و حکمرانی رئیس سازمان ملی بهره 

رانی خوب به معنای استفاده از قدرت باشد، تصریح کرد: حکم« حمکرانی خوب»وری و تعالی باید خوب با بیان اینکه هدف از بهره

 . وری برای نجات اقتصاد کشور استبهره

ها و سازوکارهای آن برای اغلب صاحبنظران و متخصصان آشناست، اما اگر فاطمه پهلوانی گفت: اگر چه مفهوم تعالی سازمانی، مولفه

، نگاهی بیاندازیم باید مدام در تمام مراحل این سوال را با رویکرد حل مساله به وضعیت امروز کشور که محیط ناپایدار اقتصادی است

 از خود بپرسیم که هدف نهایی چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش به تشریح مسیر تعالی با نگاه ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: در مسیر تعالی و توسعه در یک کشور، همه 

فزایش کیفیت، معماری سازمانی، تحول دیجیتال و در نهایت جوایز باید ها و اقدامات زیربنایی از جمله کسب استانداردها و اگام

طور که مشارکت در جوایز ملی یعنی حرکت از نقطه صفر در جهت هدف، یکی از مواردی است که در ذیل همان. مدنظر باشد

 . ر تعالی باشدهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته، اما کسب جایزه نباید تنها هدف ما در مسیسیاست

 

 همه ابزارها در اختیار حکمرانی خوب باشد

های اخیر، مفاهیم متعددی از جمله کیفیت، استانداردسازی، معماری وری ایران در ادامه با بیان اینکه در سالرئیس سازمان ملی بهره

 ایم که از این موارد در مسیر توسعه بهرهوری و تحول دیجیتال مورد توجه بوده و همه تالش کردهسازمانی، تعالی سازمانی، بهره

عنی ها باید برای یک امر مهم یها، ابزارها و روشبگیریم، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این زمینه این است که تمام این تکنیک

 . موردنظر باشد« حمکرانی خوب»تحقق 

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، همه مفاهیم کلیدی تعالی نیز از جمله توسعه مدیریت سازمانی، خالقیت، هدایت به سمت 

اندازها، مدیریت زیرکانه، ارزش آفرینی، جانشین پروری و استعدادیابی در سطوح مدیریتی که در مسیر تعالی مورد توجه قرار چشم



ها برای نیل به یکپارچگی و مدیریت منسجم است که حکمرانی خوب را هدفگذاری کرده یگر روشگیرد، مقدمه اساسی در کنار دمی

 . است

های حکمرانی خوب اشاره کرد و در تعریف این مفهوم گفت: بر اساس تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب پهلوانی در ادامه به مولفه

های اثربخشی دولت، کیفیت شود که شامل شاخصعمومی اعمال می ها و نهادهایی است که قدرت با هدف مصلحتبه معنای سنت

 . قوانین و مقررات، حق اظهارنظر، پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شفافیت است

 وری، اقتصاد و حکمرانی خوبرابطه بهره

وری محور وجود دارد، افزود: کشور محور و بهرهمنبع وری ایران با بیان اینکه در جهان دو رویکرد اقتصادیرئیس سازمان ملی بهره

وری محور است، هر چند ژاپن به دالیل مختلف در حال حاضر از رشد محور و کشور ژاپن مصداق اقتصاد بهرهما مصداق اقتصاد منبع

 . شودوری حاصل میاقتصادی باالیی برخوردار نیست، اما همین اندازه رشد نیز از طریق بهره

همه و همه باید برای تحقق حکمرانی خوب  ،کارهای بهبود و توسعهجمع بندی مطالب خود گفت: تعالی سازمانی و دیگر راه وی در

ریزی و انجام شود. بدین منظور الزم است مدیران در هماهنگی های دولتی، عمومی و خصوصی برنامهو با نگاه جامع مدیران در بخش

 . مدت پرهیز کنندهای کاری و پرداختن صرف به اهداف کوتاهجاد جزیرهبیشتری با هم کار کرده و از ای

 هانمونه موفق پاکستان و یکپارچگی در اخذ و اجرای سیاست

مهندس فاطمه پهلوانی برای تشریح موارد مطرح شده به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: بر اساس آمار و ارقام اعالم شده 

وری درصد رشد اقتصادی خود را از محل بهره 46میالدی توانست  ۰605تا  ۰666وری آسیایی، کشور پاکستان از سال از سازمان بهره

درصد بوده و به عنوان سومین کشور در انتهای جدول در  0که در این دوره زمانی این عدد برای کشور ما به دست آورد، در حالی

 . وری آسیایی قرار داریمکشورهای عضو سازمان بهره

سازی در سیاستگذاری دانست و گفت: کشور وی بخشی از موفقیت کشور پاکستان را در این زمینه ناشی از توجه به اصل یکپارچه

وری، کیفیت و نوآوری( را با هوشیاری در دستور کار قرار داده که اصل آن بر هره)ب PQI اکستان در دو سال گذشته برنامه ملیپ

های مرتبط است و تالش دارد هر یک از این نفوذان و نهادهای تاثیرگذار در بخشها، ذیگیری از همه ظرفیتیکپارچگی در بهره

 . ب به کار گیردعوامل را در جهت حکمرانی خو

 ایران در دستور کار PQI سند

وری ایران با بیان اینکه این سازمان تالش دارد در این قالب به تدوین یک مدل هماهنگ، هدفمند و یکپارچه رئیس سازمان ملی بهره

، یکپارچگی نقش وری محوری حرکت کنیماقدام کند، تصریح کرد: در کشورهایی مثل ما که باید از منبع محوری به سمت بهره

 . کاری خودداری کنیممهمی دارد و باید از پراکنده

د، تصریح انوری ایران شرکت نکردهوری و تعالی که در فرآیند اعتبارسنجی سازمان ملی بهرهوی با انتقاد از جوایز مرتبط با حوزه بهره

 ها برایهای اقتصادی و سازمانای که خود مشوق بنگاهجایزهکرد: اخذ اعتبار برای جایزه تعالی سازمانی از این جهت اهمیت دارد که 

پذیری، شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد و کارایی و اثربخشی بوده ایجاد توسعه زیربنای سازمانی حکمرانی خوب از جمله مسئولیت

 . کمرانی خوب برداشته استوری ایران یک گام بزرگ در تحقق حگری سازمان ملی بهرهاست، امسال با احترام به حق تنظیم

 



 
 سازمانی تعالی مرکز مأموریت

 تعالی مرکز مأموریت اینکه بیان با همایش این ابتدای در صنعتی مدیریت سازمان تحقیق و مشاوره معاون گزارش، این اساس بر

 هایتجربه تبادل و آموزش سازمانی، تعالی ملی جایزه اعطای شامل هاماموریت این :گفت شده، تعریف حوزه ۳ قالب در سازمانی

 هایآموزش ها،تجربه تبادل و آموزش بحث در: داد ادامه نیاشیخ حسن. شودمی سازمانی توسعه هایپروژه اجرای و سازمانی تعالی

 گیریشکل به اشاره با او. است بوده سازمانی تعالی مرکز نظر مورد اهداف جمله ازو ...  سازمانی تعالی توانمندی آموزش تخصصی،

 هابخش سایر تا آن دامنه ادامه در اما کردیم، آغاز صنعت بخش رد 0۳3۰ سال از را خود کار ما :کرد عنوان سازمانی تعالی ملی جایزه

 جایزه این اهداف از: گفت صنعتی مدیریت سازمان تحقیق و مشاوره معاون. کرد پیدا گسترش، خدمات، عمومی و ... سالمت جمله از

 تبادل برای الزم فضای ایجاد همچنین و خودارزیابی عملیات انجام برای هاسازمان تشویق و سازمانی تعالی برای رقابتی فضای ایجاد

 کلید نیز اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی دوره هفدمین همایش، هایبرنامه رصد با همزمان :گفت پایان در نیاشیخ. است هاتجربه

 . است شده داده نیز آن فراخوان و خورد

 



 
 توسعه برای ملی حرکت

 تالطم هنگام معمول، طوربه: گفت سخنانی در سازمانی تعالی ملی جایزه داوری کمیته عضو همایونفر، مسعود سید ادامه، در همچنین

 موفقیت و آموزیتجربه برای بستری را شکست که است خوب چه اما .اندازیممی دیگری گردن به را شکست کار، و کسب محیط

 گیرد،می سازمان از را رقابت توان زیرا شد کار و کسب در متالطم محیط منفی تأثیر منکر تواننمی :افزود وی. بگیریم درنظر آینده

 به اشاره با همایونفر. بگذارد مثبت تأثیر سازمان درونی محیط تغییر بر تواندمی الزم هایاستراتژی اتخاذ و بیرونی محیط رصد اما

 سازمان ۰5 تندیس، برای سازمان 43 همایش این در: اظهارکرد سازمانی تعالی ملی جایزه دریافت برای نام کنندهثبت هایشرکت

 ۰0 ،۳ ترتیب به که کردند ارسال سازمانی تعالی مرکز به را خود اظهارنامه و نامثبت تعالی به تعهد برای سازمان 06 و تقدیرنامه برای

 تالش سال 06 با: کرد تصریح سازمانی تعالی ملی جایزه داوریکمیته  عضو. شدند شناخته جوایز دریافت شایسته سازمان 0۳ و

 ارمغان به وطن برای را آبادانی کشور هایسازمان و شده کشور توسعه و رشد ساززمینه ملی حرکت این داریم ثمربخش، اطمینان

 . آورد خواهند

 

 می تواند اقتصاد را ضعیف یا تقویت کند سیاست های دولت در زمان تحریم

 



 
 

 جذب سرمایه بخش خصوصی در تولید تنها راهکار مقابله با رکود در زمان تحریم 

در شانزدهمین همایش تعالی سازمانی سیاست های دولت مهمترین فاکتور در تقویت یا تضعیف اقتصاد کشور مطرح شد و مشاور 

 . باید در بودجه کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها را در نظر بگیردسازمان برنامه و بودجه گفت: دولت 

سال گذشته به  5با اشاره به اینکه ایران در  همایش تعالی سازمانی شانزدهمین در علی مدنی زاده مشاور سازمان برنامه و بودجه

درستی در کشور اجرا نشد باعث نابسامانی در رفت و به ثبات نسبی رسید، گفت: از آنجایی که برنامه تورمی به  کنترل تورمسمت 

عملکرد بانک ها شد، زیرا از یک سو نقدینگی رشد می کرد و تسهیالت در دسترس نیز کاهش پیدا کرده بود و بعد از اینکه بازگشت 

نهایت با تورم  تحریم ها مطرح شد انتظار جهش ارزی را ایجاد کرد که تصمیم گیری های غلط مسئوالن با این جهش دامن زد و در

 . باالیی روبرو شدیم و این موضوع در ادامه باعث رکود در اقتصاد کشور شده است

را بهتر یا بدتر کند، افزود: دولت باید در بودجه کاهش هزینه ها و  وضعیت اقتصادیبا بیان اینکه سیاست گذاری ها می تواند  وی

هزینه ها با افزایش حقوق کارکنان در تضاد است و همچنین کاهش یا تخفیف افزایش درآمدها را در نظر بگیرد. در این مسیر کاهش 

مالیات با افزایش درآمدهای دولت در تضاد است و این مسئله چرخه ناممکنی ایجاد کرده است و تنها راه آن ایجاد اجماع برای 

اینکه امید و اجتماعی داشت. باید توجه داشت اصالحات اقتصادی است. اما باید توجه داشت که این اصالحات امکان پذیر نیست مگر 

های درصدی داشته و باید برنامه ۳666که در قرن بیستم کشورهای زیادی در این مسیر قرار گرفته اند، برای نمونه کشور برزیل تورم 

در  نهایت برنامه های موفقینیز رخ داده، اما در  کنترلی باعث ایجاد ثبات در این کشور شد. همین مشکل در کشور شیلی، ترکیه و...

 . این کشور بکار رفت

مدنی زاده با تاکید بر اینکه در دو سال آینده با چالش های جدیدی مواجه خواهیم شد، افزود: مهمترین مشکل نااطمینانی است که 

 . شرکت ها با آن روبرو می شوند و با کاهش تقاضا سرمایه در گردش بنگاه ها کاهش می یابد



 چرا، با اشاره به اینکه در یک دوره ای جهش تورمی خواهد داشت، تصریح کرد: امروز باید قسمت های خالی لیوان را دیدمدنی زاده 

که امروز کارهای بر زمین مانده زیادی در کشور داریم و امروز باید از فناوری و نوآوری استفاده کرد و روی ساختارهای شکل نگرفته 

د در اقتصادی نداشته و امروز می توان هد، زیرا تا پیش از این تولید بسیاری از محصوالت در کشور توجیبازارهای مالی کشور تاکید کر

 . کرد تقویت را کشور تولید شود و بعد مجموعه زنجیره تولید

 مالی دولت با تاکید بر اینکه امروز ظرفیت باالیی برای جذب سرمایه های مردمی وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر منابع وی

 . محدود شده و فرصتی برای تقویت بخش خصوصی است

های ژاپنی تعدیل مدنی زاده با اشاره به اهمیت وفاداری سازمانی گفت: در زمان جنگ جهانی دوم همه انتظار داشتند برخی شرکت

دریافت کردند تا به شرایط  نیرو کنند اما شاهد بودیم در برخی شرکت ها همچون پاناسونیک کارکنان برای مدتی حقوق کمتری

 . ها جبران کردپایداری رسیدند و در نهایت شرکت نیز برای آن

 . کند می فراهم را ها بنگاه رشد زمینه اصالحات این: گفت دهد، می رخ انرژی قیمت اصالح  با بیان اینکه احتماال وی

با اشاره به اینکه ناوبری در فضایی که هیچ فاکتوری قابل کنترل  علم و صنعت ایرانحمیدرضا نورعلی زاده عضو هیات علمی دانشگاه 

نیست، گفت: در حال حاضر عوامل جدیدی در اقتصاد بروز خواهد کرد و حتی رفتار این عناصر متفاوت با گذاشته خواهد بود. در این 

رایط تفکر کرد. نخست باید نسبت به ش مند به نتیجه گیری مثبت کمک می کند که باید به سه دسته ریسک توجهشرایط تفکر نظام

 . نی بر فروضات آینده باشدتداشت تا راهبردها مب

های کوچک با تاکید بر اینکه مسیر حرکت و مدیریت اقتصاد سازمان باید به صورت نرم باشد، گفت: در حال حاضر باید برای بنگاه وی

 داشته باشند. اپایدار عملکرد مثبت تری بین برنامه و اجرا فاصله ها حذف شود تا بتوانند در شرایط ن

شریف با اشاره به اینکه در شرایط مبهم اطالعاتی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر صنعتی بابک علوی عضو هیات علمی دانشگاه 

ی یدگی هایچیحتی نمی توان نتیجه یک تصمیم گیری را پیش بینی کرد، از این رو باید روی سناریوها کار کرد و امروز نوسانات و پ

 . وجود دارد که نمی توان برنامه ریزی مبتنی بر نتیجه داشت

ست است، گفت: در شرایط فعلی امیدواری هدف نی پذیر با بیان اینکه مدیریت اقتصاد در شرایط ناپایدار نیازمند مدیران مسئولیت وی

 . لبه کنندو دولت مردان باید مدیران سازمان را دعوت کنند و اهداف آن سازمان را مطا

بینی  تی پیشدرس به را آینده باید ها بنگاه مدیران اینکه به اشاره با  کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانیمنوچهر نجمی عضو 

کنند، گفت: درواقع یک مدیر عالوه بر اینکه باید سازمان را به پیش ببرد، چگونگی هدایت کارکنان نیز اهمیت باالیی دارند. امروز هر 

 . محیط کالن کشور ناپایدار باشد سازمان ها باید ریسک ها را ارزیابی کنند چقدر

 

 برنامه دانشگاه های آلمان تربیت دانشجو مبتنی بر نیاز سازمان ها و بازار

 



 
 

این درصد فارغ التحصیالن  90با اشاره به اینکه آلمان حمید دوست محمدیان مشاور رئیس دانشگاه اف اچ ام در ادامه همایش، 

های فنی و حرفه ای کار می کند، گفت: بومی سازی الگوهای موفق یکی از برنامه های کشور بوده است، از دانشگاه که روی آموزش

 . به ایران داشتیم هاSMEی با کشور آلمان برای انتقال الگوهای موفق یاین رو در سه سال گذشته همکاری ها

فعالیت خود را در این بخش « جهانی فکر کن و منطقه ای عمل کن»انی که می گویند با بیان اینکه طبق شعار بنگاه های آلم وی

ادامه دادیم، تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین تمرکز آلمانی ها در گام نخست تقویت بنگاه های کوچک مقیاس به شرکت های 

  .بزرگ و بین المللی است که گام نخست آن ارتقای عملکرد منطقه ای سازمان است

 :باید با محور کسب و کار انجام شود، گفت بنگاه های کوچک و متوسطپروفسور مرک از دانشگاه اف اچ ام با اشاره به اینکه مدیریت 

براساس این استراتژی دانشگاه اف اچ ام شکل گرفته تا بنگاه های کوچک را به بنگاه های بزرگ تبدیل کند. در واقع اگر دانشجوهای 

بنگاه ها موفق خواهند شد و همین مسئله باعث می شود دانشگاه به اهداف خود برسند و ما بتوانیم در این مسیر  موفقی تربیت شوند

 . بنگاه های نوآوری داشته باشیم

 تبا بیان اینکه مدیریت و رشد شرکت های اس ام ای نیازمند برنامه های پایداری نیاز دارد، افزود: اگر بنگاه ها با این ایده مدیری وی

 . شوند که متعلق به فرد است به سمت نوآوری خواهد رفت و نتایج مثبتی برای بنگاه خواهد داشت

این دانشگاه روی سازمان ها و تقاضای مردم تمرکز کرده است، گفت:  اینکه به اشاره با آلمان  پرفسور ویکبرگ از دانشگاه اف اچ ام

برنامه دانشگاه های آلمانی از توجه به دو فاکتور تقاضا و توانمندی سازمان ها این است که بتواند بر مبنای پاسخگویی نیازها به سمت 

ر بودن است. در واقع ایجاد تغییر در محصوالت با پذی رقابت و ینوآوری برود و محور دیگر کمک به سازمان ها برای انعطاف پذیر

ارتباط نزدیک با یکدیگر  ها توجه به تغییرات تکنولوژی و نیاز مردم یکی از چالش های سازمان های امروز است. امروز اکثر شرکت

های زیادی  اشت در آینده فرصتایجاد کرده اند تا بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات تقاضا واکنش نشان دهند. بنابراین باید توجه د

 . برای شرکت ها وجود دارد



 

 راز موفقیت

 

 
 

ضمن تشریح روند رو به رشد این  «راز موفقیت»تبادل تجربه با عنوان محمد کشانی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در پنل 

 د. عوین قرار داشرکت در مسیر تعالی، تجربیات فوالد خوزستان در سالهای اخیر را در اختیار سایر مد

با اشاره به اینکه استراتژی فوالد خوزستان بعنوان سازمان سرآمد کشور یک برنامه دراز مدت را شامل می شود، اظهار داشت:  وی

میلیون تن به اقصی نقاط جهان صادر  ۰/۰میلیون تُن گذر خواهد کرد و از این رقم،  ۳/3تولید فوالد خوزستان تا پایان سال از مرز 

خواهد شد. در سال آینده نیز با حفظ این رقم تولید و با همت و تالش کارکنان بدنبال تولید ورق های خاص هستیم و با تکمیل 

زنجیره ارزش خود و تملک فوالد اکسین خوزستان، در کنار محصوالت شمش فوالد خام و ساختمانی، ورق های خاص موردنیاز 

 . نعت نفت و صنایع دفاعی را تولید و همچنین در بازار صادراتی تنوع بیشتر محصول را شاهد خواهیم بودص

افزود: مجموعه فوالد خوزستان به واسطه برخورداری از منابع و قابلیت های ویژه ای نظیر سرمایه های انسانی متخصص و  کشانی

های فوالدی متنوع، دسترسی به آبهای آزاد، برخورداری از اسکله اختصاصی  متعهد و توانایی تولید محصوالت تخت و طویل و گونه

و صادرات محصوالت با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، توانسته علیرغم تمامی محدودیت های بین المللی و داخلی به روند 

 . پایدار تولید و حضور موفق در بازارهای هدف صادراتی دست یابد

 گفت:سال گذشته  05همکاران طی مدیران و قدردانی از تالش و کوشش شبانه روزی همه با زستان در پایان مدیرعامل فوالد خو

  .اینک همه با هم مفتخریم به حضور در باالترین سطح تعالی سازمانی کشور و خداوند منان را بابت اینهمه لطف و عنایت شاکریم



پروژه های بهبود در مسیر و ر زمره سازمان های تعالی محور قرار گرفته بصورت تخصصی د 0۳3۳مجموعه فوالد خوزستان از سال 

تعالی موجب شد تا شرکت فوالد چابک تر از گذشته در این مسیر گام بردارد و پس از شش سال متوالی کسب تندیس سیمین، اینک 

 شود. مفتخر به دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی در کشور  90در سال 

 

 : ن مطرح کردشهردار اصفها

 قابل تحقق است  "تعالی سازمانی"اداره ارزان شهر با رویکرد 

شانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: شهرداری اصفهان تعالی « راز موفقیت»پنل قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان در 

ه وسیع شهرداری تعمیم داده است. شهرداری اصفهان سازمانی را با یک نگاه جامع در همه سازمان ها دنبال کرده و آن را به بدن

موفق شد خود را در معرض قضاوت علمی کارشناسان مبرز قرار دهد. ما از ابتدا با برنامه وارد میدان ارزیابی تعالی سازمانی شدیم و 

  .می هستند، به شمار می روداین کار، گام مهمی برای ارزیابی سازمان ها و موسسات عمومی غیردولتی که مسئول ارائه خدمات عمو

وی تصریح کرد: شهرداری ها دارای وظایف متعددی هستند به نحوی که هیچ شهروندی از دایره شمول خدمت شهرداری ها خارج 

 تواند، مانع خدمت رسانی شهرداریها در ارائه خدمات نمی توانند هیچ تبعیضی قائل شده و هیچ مسئله اجتماعی نمینیست. شهرداری

 . توده مردم شودبه 

استفاده بسیاری می شود بهره وری  "وریبهره"شهردار اصفهان با اشاره به موضوع بهره وری، ادامه داد: با وجود اینکه همیشه از واژه 

یکی از مظلوم ترین واژه هاست. بهره وری مبتنی بر اثربخشی و کارایی اما در عین حال یک حلقه گمشده در سازمان ها و مدیریت 

آمدیم که برای این موضوع ناگزیریم به اثربخشی و کارایی اتکا کنیم؛ به همین دلیل  "اداره ارزان شهر"ست؛ بنابراین ما با شعار ها

 د. یک نیاز برای ما به حساب می آی "تعالی سازمانی"تحقق 

نبال کرد، گفت: در اصفهان شهرداری وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان تعالی سازمانی را با یک نگاه جامع در همه سازمان ها د

 . را به همه بدنه وسیع شهرداری تعمیم دادیم "تعالی سازمانی"شامل مناطق و سازمان های بسیاری است و ما موضوع 

برنامه "و  "شهروند محور"نوروزی بیان کرد: مشتری های شهرداری، مردم هستند از این رو برنامه ریزی برای شهروندان با نگاه 

شهروند "صورت گرفته است. از آنجا که هر حرکت و اقدام شهرداری برای مردم ملموس است بنابراین ما در اقدامات خود  "محور

حرکت کرده و به دنبال کسب نتیجه مثبت بودیم زیرا چنانچه اقدامات نتیجه گرا نباشد به سوی تعالی حرکت نشده و سازمان  "محور

 . دارای بهره وری نمی شود

انجام دادیم،  "شهروند محوری"و  "نتیجه گرایی"، "جامعیت"یان اینکه اقدامات خود در شهرداری اصفهان را با سه نگاه وی با ب

شهر اصفهان با بحرانی دیگر  ،افزود: با این وجود شهرداری ها با مشکالتی مانند بحران های اقتصادی مواجه هستند. عالوه بر این

 . مشکالت این شهر افزوده استیعنی کمبود آب مواجه است که بر 

شهردار اصفهان با بیان اینکه باید برای بحران آب اصفهان راهکارهای جدید ارائه دهیم، اضافه کرد: الزم است از نعمت الهی نوآوری 

راد صاحبنظر افبا  "اصفهان فردا"و خالقیت برای برون رفت از مشکالت استفاده کرد. برای این کار سلسله جلسات هم اندیشی با عنوان 

 . از قشرهای مختلف تشکیل داده ایم که از دل این جلسات نظرات بسیار خوبی استخراج می شود

برای پروژه های مختلف استفاده می شود، گفت: امید باید در دل مردم  "اصفهان در مسیر امید"وی با بیان اینکه در اصفهان از شعار 

ی در اصفهان اجرا می شود تا هر فردی که به این شهر می آید با وجود خشکی زاینده رود، زنده بماند. برنامه های شادی آفرین زیاد

 . شور و نشاط و امید را در سطح شهر مشاهده کند

 



 
  

ی وراعتبارنامه صادره توسط سازمان ملی بهرهو نیز در این همایش همچنین از ویرایش جدید نظام نامه جایزه ملی تعالی سازمانی 

 توسط مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و رئیس سازمان ملی بهره وری رونمایی شد. سازمانی برای جایزه ملی تعالیایران 

 

ارتقای در چارچوب برنامه های توسعه کشور و با هدف رقابت پذیری،  0۳3۰جایزه ملی تعالی سازمانی از سال یادآور می شود، 

ها، از سوی وزارت صنایع و معادن معرفی و نظام نامه آن توسط وزیر ها و سازمانهای مدیریت در شرکتوری و توسعه نظامبهره

 . صنعت ابالغ شد

با توجه به اینکه مهم ترین هدف اقتصادی کشور دستیابی به رشد اقتصادی از طریق توسعه تعالی سازمانی و ارتقا سطح بهره وری 

ازمانی به دنبال کمک به اثبات شایستگی و قابلیت بنگاه ها و سازمان است، سازمان مدیریت صنعتی با اعطای جایزه ملی تعالی س

 . های فعال می باشد که این مهم با حضور ارزیابان و رصد تمامی موارد و جزئیات در شرکت ها و سازمان ها صورت می پذیرد

سال  00ر ایران با سابقه حدود مدل تعالی سازمانی الگویی جامع در سنجش توان عملکرد سازمان است. مدل تعالی سازمانی د

 . برگرفته از مدل جهانی کیفیت است که در طول زمان دچار تغییر و بهبود شده است

اخالق مداری، پاسخگویی و شفافیت، ارزش افزایی برای مشتریان، ایجاد مشارکت های اثربخش، پایبندی به مسئولیت های اجتماعی، 

چابکی نظام ها و فرآیندهای سازمانی، رهبری دوراندیش و الهام بلیت های درون سازمانی، تاب آوری و کسب نتایج پایدار، توسعه قا

  .بخش، موفقیت از طریق سرمایه های انسانی و یادگیری، بهبود و نوآوری از جمله ارزش ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی هستند

 


