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سخن.آغازین

خداونــد متعــال را ســپاس 
می گوئیم که سعادتی بزرگ نصیب 
مديريت صنعتی  سازمان  خانواده 
نمود تا بســتر و مقدمات الزم را 
برای برگزاری سیزدهمین همايش 
تعالی سازمانی با حضور مديران و 
کارشناســان محترم سازمان ها و 
بنگاه های مختلف کشور عزيزمان 

ايران فراهم نمايد.
سخن گفتن از ضرورت تعالی 
سازمان و توسعه و تقويت مستمر 
قابلیت های آن برای افزايش توان رقابت پذيری و پايداری در کسب وکار 
و انجام فعالیت ها، اگرچه تکراری ولی باز شنیدنی است. حصول اطمینان 
از حرکت در مسیر تعالی و طی طريق تکامل و نداشتن حتی يک روز 
بدون بهبود، يک احساس عالی توأم با لذت نشئت گرفته از بلوغ است: 

بلوغ فردی، بلوغ سازمانی و بلوغ اجتماعی.
بالندگی و توســعه يافتگی يک جامعه، منتج از انســان های بالنده و 
توســعه يابنده هم در تجزيه و البته بیشتر در ترکیب و هم افزايی است. 
انسان های توسعه يافته، تیم های توسعه يافته، سازمان توسعه يافته، جامعه 
توسعه يافته و باز دوباره انسان و تیم و سازمان و جامعه توسعه يافته؛ و اين 
حرکت مستمر چرخه گونه مسیر صعود به قله سربلندی و قرار گرفتن در 

مدار بهره وری و تعالی است.
در پشت هر سازمان متعالی و بزرگ، بی ترديد انسان های بزرگ قرار 
گرفته اند. نهال تعالی ســازمان در زمین باورها و اعتقادات، جهان بینی، 
نگرش، انگیزه و انديشــه و رفتار زنــان و مردان بالغ و توانمند، که به 
معنی واقعی سرمايه انسانی سازمان اند و هوشمندانه در تقوم با يکديگر 
و با ســاير عوامل و منابع سازمان هدفمند و نتیجه گرا تالش می کنند، 

ريشه ای بس عمیق دارد.
پايداری پويا در کسب وکار و تداوم توسعه ای حیات سازمان و کسب 
اعتبار و منزلت اقتصادی و اجتماعی، به باور انديشمندان گوناگون، حاصل 
انواع قابلیت ها از جمله هوشمندی، توان درك و استنباط باال وتحلیلگری، 
خود-تنظیمی، انعطاف  پذيری، تحول گرايی، خالقیت و نوآوری، تبديل 
توان بالقوه به بالفعل و شکوفاسازی استعدادها و نگاه رو به آينده است 

و اين همه، برگرفته از عوامل توانمندساز درون  سازمان و بصیرت کافی 
در تشخیص و بهره برداری از فرصت هاست. 

لذا برای ســرآمدی و داشتن عملکرد عالی، بايد از سرآمدی و عالی 
بودن توانايی ها و سرمايه های فکری، عاطفی، اجتماعی و فناوری مطمئن 
شد. اين اطمینان يابی و شناخت و ادراك تحلیلی-ترکیبی، نیازمند مدل 
و روش معتبــر، علمی، کاربردی، جامع و منطقی اســت که در عرصه 
عمل و کاربرد، قابل دفاع و توصیه باشد. بی ترديد، بهترين و به روزترين 
مدل ها برای اين منظور، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند اما مهم 
اين است که مدل مورد نظر به طور نسبی قابل قبول و پذيرش باشد و 
قوت ها و ويژگی های مثبت و قابل اتکای آن چشمگیر و برجسته باشد 

و نقص ها و ضعف های آن نتايج کلیدی را دچار شبهه و ترديد نکند.
ما بر اين ادعايیم که الگوی تعالی سازمانی و روش های ارزيابی جايزه 
ملّی تعالی ســازمانی که بر مبنای مدل معتبر EFQM و دارای چهار 
رکن مهم شامل اصول ارزشی، مفاهیم بنیادين، معیارهای تعالی سنجی 
و منطق ارزيابی اســت و برای ارزيابی سازمان هايی است که در فرايند 
جايزه ملّی تعالی سازمانی با عالقه و تمايل قابل ستايش حضور يافته اند، 
الگويی کارساز و سودمند است که به درستی و با دقت الزم، نقاط قوت 
و زمینه های قابل بهبود را روشن و مشخص می کند و بازخورد مناسب 
و مؤثری از يک ارزيابی منطقی و فراگیر به مديران و مسئوالن محترم 

سازمان ارزيابی شونده ارائه می کند.
خوشحالیم از راهی که ســیزده سال پیش آغاز کرده ايم و به لطف 
خداوند بزرگ و اعتماد و حمايت مديران ارجمند و تعالی جوی سازمان های 
کشــورمان در همه سال های گذشته، بر استمرار و تداوم آن مؤمن تر و 

باانگیزه تر شده ايم.
خانواده ســازمان مديريت صنعتی با تمام وجود و صمیمانه از همه 
کسانی که در اين مسیر از اول تا کنون و در نقش های ارزشمند شورای 
راهبری، کمیته علمی، کمیتــه داوری، ارزيابان و تیم اجرايی به حفظ 
و توسعه اين حرکت اســتراتژيک و دورانديشانه با تمام توان و انگیزه 
کمک کردند، سپاسگزار است. امید که همواره منشأ برکت و اثر مثبت 

در جامعه باشیم.

                                  محمدعلی محمدی
مديرعامل سازمان مديريت صنعتی



سـرمقــاله

چابكی و تاب آوری
 دو روی يک سكه

     چابکی، توانايی يک ســازمان 
اســت برای بازآفرينی، تغییر سريع، 
استفاده از فرصت ها، کسب موفقیت 
و انطباق پذيری در محیطی متالطم 
و پرابهام که به ســرعت دستخوش 

تغییر است. 
     برخی از اجســام مانند ظروف 
کريستال، شکننده هستند و وقتی که 
به آن ها نیرو يا تنش بیش از حد وارد 
شود، می شکنند. نقطه مقابل شکنندگی، 
مقاومت يا تاب آوری است. اجسامی که 
مقاوم هستند و در برابر نیرو و تنش، تاب می آورند، انعطاف پذيرند، تحت تنش 
تا حدی خم می شوند و با برطرف شدن نیروی وارده، به وضعیت اولیه خود باز 

می گردند. اين همان مفهوم تاب آوری است.
     امروزه در محیط کسب و کار، تغییرات فراوانی در بیرون سازمان ها و هم 
در درون آن ها رخ می دهد، و اين آرزوی ســازمان ها و مديران آن ها است که 
در چنین شرايطی بتوانند تنش ها را تحمل کنند و انعطاف پذير و تاب آور باشند.  
     برخالف تصور، چابکی با ثبات و استواری، ناسازگار نیست، سازمان ها 
برای چابک بودن به نوعی ثبات و پابرجايی نیازمندند. سازمان ها برای چابک 
بودن به دو چیز نیاز دارند: 1. پويايی، به معنی توانايی حرکت سريع و پاسخگويی 
به شرايط محیطی، 2. ثبات و استواری، به معنی دارا بودن زيرساختی مستحکم 
که در زمان های کوتاه به سادگی دچار تغییر نشود. به عبارتی ديگر، سازمان ها به 
يک ستون فقرات نیاز دارند که به عنوان تکیه گاه عمل کند، در حالی که ساير 

عوامل به طور مداوم تغییر می کنند، بتواند محکم و پابرجا باقی بماند. 
     در شرکت های کوچک و استارت آپ ها، ثبات و استحکام در بنیانگذاران 
آن ها نمود پیدا می کند و تا وقتی که کوچک هستند و تعداد اندکی از کارکنان 
در کنار آنها قرار دارند، می توانند سريع و چابک عمل کنند و به ثبات و استحکام 
در معنای وسیع آن نیاز ندارند. اما وقتی که بزرگ می شوند و به مقیاس های 
بزرگتری دست پیدا می کنند، ديگر نمی توانند چابک باشند، مگر اينکه به ابعادی 

از ثبات و استحکام نیز دست يابند.
     چابک بودن برای شرکت های بزرگ بسیار مشکل است؛ آن ها در مسیر 
رشد و بلوغ خود، عموماً مديريت سلسله مراتبی را به ارث برده اند و بر پايه آن 
از طريق تعريف مشاغل، شرح شغل ها، ساختار و فرايندها، سازمان را از باال به 
پايین کنترل و اداره می کنند. مديران اين شرکت ها در شرايط پرتغییر کنونی، 
می کوشند تا با چابکی عمل کنند و فرصت های بیشتری را در اختیار کارکنان 

خود قرار دهند و اجازه دهند که آن ها منعطف تر باشند. اما آنچه که در عمل 
اتفاق می افتد، اين است که چون سال ها در يک نظام سلسله مراتبی کار کرده اند، 
وقتی که با شرايط متالطم، نامطمئن، آشفته و پرنوسان مواجه می شوند، ترس 
و نگرانی وجود آن ها را فرا می گیرد و به طور ناخواسته به شیوه هايی متوسل 
می شوند که در گذشته با آن ها مانوس بوده اند، بر کنترل ها می افزايند، مقررات 
جديدي وضع می کنند و ساختار و فرايندها را پیچیده تر می سازند. آن ها از چیزی 
که غفلت می کنند، ايفای نقش يک رهبر واقعی سازمان است، آنها بايد مقررات 
دست و پا گیر را کنار بزنند و ساختار و فرايندها را کاهش دهند؛ و اين همان 
چیزی است که واقعاً مشکل است. برای آن ها افزودن بر مقررات و فرايندها، 
بسیار آسان تر و اطمینان بخش تر به نظر می آيد، چراکه احساس می کنند به اين 

ترتیب کنترل بیشتری بر جريان امور خواهند داشت.
     طیفی وجود دارد که در يک طرف آن، چابکی و سرعت است و در طرف 
ديگر، ثبات و تمرکزگرايی. واقعیت اين است که شرکت ها به هر دو سر طیف 
نیاز دارند، به درجه ای از پويايی و میزانی از ثبات؛ و الزم است تالش کنند تا 
دريابند در کجای اين طیف بايد قرار گیرند. اگر شرکتی سريع حرکت کند و 
از ثبات دور شود، اين به معنی از دست دادن هرگونه تمرکز، کنترل کیفیت، 
مديريت ريسک و مقیاس اقتصادی است، و مانند شرکت هايی خواهد شد که 
تالش می کنند شبیه استارت آپ ها عمل کنند که عموماً تالش ناموفقی است 
و آن ها را با مشــکالت عديده و مخاطرات ناخواسته ای مواجه می سازد. اين 
الگوبرداری ها در ابعاد بزرگ و به ويژه در مقیاس های جهانی پاسخگو نیستند.

     سه حوزه اصلی سازمان، که در ايجاد توازن بین انعطاف پذيری و استواری 
دارای اهمیت هستند عبارت اند از: 1. ساختار سازمانی، که چگونگی توزيع منابع 
را تعريف می کند، 2. حکمرانی سازمانی، که چگونگی تصمیم گیری را مشخص 
می سازد، 3. فرايندها، که چگونگی انجام کارها را تبیین کرده و مديريت عملکرد 
را نیز در بر می گیرد. برای چابک بودن الزم است بپذيريم که در اين سه حوزه 
اصلی، شامل ساختار، حکمرانی و فرايندها، به دو مفهوم پويايی و استحکام، به 
طور متوازن نیازمنديم و برای ايجاد  توازن، کارکنان و رهبران سازمان، نقش 

عمده ای ايفا می کنند. 
     چابکی و تاب آوری دو روی يک سکه هستند که در ترکیبی متوازن، 
ظرفیت انطباق پذيری سازمان را در تعامل با محیط پرتالطم شکل می دهند. 

سیدمسعود همايونفر
عضو کمیته داوری و علمی
جايزه ملّی تعالی سازمانی



در روند حرکت جايــزه ملّی تعالی 
سازمانی، سیزدهمین دوره را می توان به 
عنوان نقطه عطف تلقی کرد. تغییرات 
برنامه ريزی شــده و برنامه ريزی نشده 
زيادی در اين دوره رخ داده اســت که 
می تواند مســیر آتی جايزه ملّی تعالی 
ســازمانی را شکل دهد. همچنین اين 
تغییرات چالش های جــدی را نیز فرا 
روی جايــزه قــرار داد. تغییر جايگاه و 
مأموريت های مرکز تعالی ســازمانی، 
اســتقرار روش جديد ارزيابی، معرفی 
ارزيابان ارشــد جديد و جابه جايی همکاران کلیدی مرکز برخی از اين تغییرات 

بوده است.
خوشبختانه با تالش همکارانم در مرکز تعالی سازمانی، همراهی ارکان جايزه 
ملّی تعالی سازمانی، ارزيابان ارجمند و ساير ذی نفعان، اکنون که اين دوره نیز به پايان 
خود نزديک می شود به بسیاری از اهداف مد نظر از تغییرات دست يافته ايم و با بروز 
کمترين مشکالت در اجرای اين حرکت ملّی، سال را به پايان می بريم. اين امر، حاصل 

برنامه ريزی و اجرای اقدامات متعددی بوده که مهم ترين آن ها به قرار زير است:
 بازنگری در برنامه های اطالع رسانی و مستندات 

برای اولین بار، برنامه هاي ترويجي سال 1394 از سال گذشته آغاز شد که 
فرصت کافی را در اختیار سازمان های متقاضی برای برنامه ريزی و حضور قرار 
داد. اين امر موجب افزايش تعداد سازمان های جديد در میان متقاضیان نسبت 
به سال قبل شد. همچنین اطالع رساني از طريق روزنامه ها، سايت های خبری، 
ايمیل، نمابر، ارسال پستی، پیامک و مکاتبات مستقیم به انجام رسید. از ديگر 
فعالیت های صورت گرفته، بازطراحی سايت جايزه ملّی تعالی سازمانی و به کارگیری 

شبکه های اجتماعی لینکدين، آپارات، اينستاگرام و تلگرام بود.
کلیه مستندات، نشريات و محتواي اطالع رسانی و آموزشی جايزه ملّی تعالی 
سازمانی شامل الگوي تعالي سازماني، کتابچه ارزيابي، کارت هاي مدل و رادار، 
راهنماي متقاضیان، بروشور هاي تعالي سازماني، گزارش بازخور و فايل امتیازدهي 

نیز در اين مدت به روزآوری شد.
 طراحی و استقرار روش ارزيابی 94+

شايد مهم ترين نوآوری جايزه ملّی تعالی سازمانی در سال های اخیر طراحی 
و استقرار روش ارزيابی 94+ در سطح تقديرنامه باشد که در سال 1394 انجام 
گرفت. مهم ترين اهداف آن، تعريف نقاط تمرکز در ارزيابی ها، توجه بیشتر بر 
يافته های بازديد از محل، هماهنگی و يکپارچگی در ارزيابی ها و ارائه بازخوردهای 
با کیفیت باالتر بود. به تبع تغییر در روش ارزيابی، کلیه مستندات و رويه های 

اجرايی شامل راهنمای شرکت ها، راهنمای ارزيابان، کتابچه ارزيابی 94+ و ... نیز 
طراحی يا به روزآوری شد. 

 سازماندهی مجدد مأموريت های مرکز تعالی سازمانی
در سال 1394، مرکز تعالی سازمانی در ساختار مصوب سازمان مديريت صنعتی 
قرار گرفت و مأموريت های جديدی به مرکز واگذار شد. مهم ترين مأموريت های 
مرکز در کنار راهبری و اعطای جايزه ملّی تعالی سازمانی، ارزيابی سازمان های 
متقاضی به صورت مستقل، آموزش، ارزشیابی و ارائه گواهینامه های حرفه ای 
در حوزه تعالی سازمانی، ارائه خدمات الگوبرداری، تورهای تعالي، همايش های 

تخصصی و پژوهش در حیطه تعالی سازمانی است.
 شناخت، ارزشیابی و توسعه شايستگی های ارزيابان

يکی از موضوعاتی که در سال 1394، در آن بازنگری جدی صورت گرفت، 
فرايند شناخت، ارزشیابی و توسعه شايستگی های ارزيابان بود. از اين پس، انتخاب 
ارزيابان ارشد نیز بر همین اساس صورت خواهد گرفت. به اين منظور جلسات 
مصاحبه با اعضای کمیته علمی برگزار و اطالعات ارزيابان به دقت ثبت می شود. 

اين فرايند در سال جاری آغاز شد و در سال های آتی نیز ادامه خواهد يافت. 
 انتقال تجربه و برنامه ريزی و اجرای جايزه ملّي تعالي سازماني 

در سال جاری
اعطای جايزه ملّی تعالی سازمانی در هر سال مستلزم برنامه ريزی و اجرای 
فعالیت های متعدد در همه ماه های سال و برقراری تعامالت گسترده با ذی نفعان 
مختلف از جمله شرکت های متقاضی، ارزيابان، ارکان و فراگیران است. در سال 
1394، برنامه ريزی دقیقی از ابتدای سال برای تک تک فعالیت های جايزه ملّی 
تعالی سازمانی صورت گرفت و تالش شد انتقال تجربه مناسبی به همکاران 
جديد مرکز صورت پذيرد. با انجام اين برنامه ريزی ها و اقدامات پیشگیرانه، در سال 
جاری علی رغم تغییرات گسترده در فعالیت ها و ساختار مرکز، کمترين مشکالت 

در اجرا پیش آمد و فعالیت ها در زمان مقرر به انجام رسید.

در اين مجال، الزم می دانم از همکارانم در مرکز تعالی سازمانی؛ سرکار خانم ها 
احدی، موسوی، رياضت و آصفی که با تالش بی شائبه و دقت نظر مثال زدنی، 
اجرای فعالیت های مرکز تعالی سازمانی را ممکن ساختند صمیمانه تشکر کنم. 
همچنین به نوبه خود از زحمات سرکار خانم طرفدارمقدم و سرکار خانم قربانی 
که در سالیان گذشته مسئولیت های اجرايی جايزه را بر عهده داشتند سپاسگزارم.

امیدوارم با حمايت همه ارکان و ذی نفعان ارجمند، جايزه ملّی تعالی سازمانی 
با صالبت تر از گذشته به حرکت خود ادامه دهد و با ارتقای نظام های مديريتی 
ســازمان ها، موجبات چابکی و تاب آوری را در سازمان ها و شرکت های ايرانی 

فراهم سازد.

مركز.تعالی.سازمانی
سیزدهمین دوره جايزه ملّی تعالی سازمانی: 

شكل دهنده مسیر آتی

مهدي اسماعیلي رخ؛  مدير مرکز تعالي سازماني
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گزارش.عملكرد.مركز.تعالی.سازمانی

گزارش.عملكرد.جایزه.ملّی.تعالی.سازمانی

فعالیت.های.آموزشی.و.توانمندسازی

اركان.جایزه.ملّی.تعالی.سازمانی.

ارزیابان.ارشد.و.ارزیابان.جایزه.ملّی.تعالی.سازمانی
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گزارش عملكرد 
جایزه مّلی تعالي سازماني در سال 1394

جايزه ملّي تعالي سازماني از سال 1382 و با نام اولیه جايزه ملّي بهره وري 
و تعالي سازماني براي سازمان هاي تولیدي و صنعتي کار خود را آغاز کرد و 
خدمات،  از  اعم  اقتصادي  بخش هاي  ساير  استقبال  مورد  بعد  سال هاي  در 
آموزش، سالمت و بخش عمومي قرار گرفت و هم اکنون با نام "جايزه ملّي 
تعالي سازماني" از اعتبار بااليي نزد بنگاه هاي اقتصادي و سازمان هاي عمومي 

کشورمان برخوردار است. 
جايزه ملّي تعالي سازماني با پشتوانه سیزده سال تجربه موفق در برگزاري 
به  اقدام  سازماني  تعالي  مرکز  ساختار  قالب  در   1394 سال  در  ملّي،  جايزه 
برگزاري سیزدهمین دوره جايزه نموده است. در اين گزارش تالش شده است 

عملکرد جايزه به اختصار آورده شود.
راهبري  هدف  با  سال،  هر  روال  با  مطابق  سازماني  تعالي  ملّي  جايزه 
کلیه  است.  نموده  اجرايی  کمیته های  تشکیل  به  اقدام  جايزه،  فعالیت هاي 
فعالیت هاي مرتبط با جايزه، اعم از آموزش و ترويج، تحقیق و توسعه، بهبود 
فرايندها، اطالع رساني و انتشارات، از طريق مرکز تعالی سازمانی و با برگزاري 

جلسات هفتگي، برنامه ريزي و اجرا مي  شود. 

1. همكاران مركز تعالي سازماني در سال 94
1. مهدي اسماعیلي رخ، مدير مرکز تعالي سازماني

2. زهرا احدي، سرپرست دبیرخانه جايزه
3. آرزو موسوي، کارشناس آموزش و توانمندسازي

4. محترم السادات رياضت کش، کارمند دبیرخانه
5. فرانک آصفي، همکار مرکز 

2. همكاران سازمان مديريت صنعتی در برگزاری سيزدهمين همايش تعالي
ويدا توانگر )ريیس اداره همايش ها و کنفرانس ها(، شیوا ضرابیان، سمانه 
عبدا... نژاد، مجید عباس زاده، حمیدرضا يارمحمدي، هانیه رجايي، محمد آزرم، 
کريم زاده،  حاتمعلی  آبادي،  قنات  رضا  نويد  شکوري،  مريم  دلیر،  محمدرضا 
آرمین شاهین و بسیاری از ديگر همکارانی که در اين مجال امکان نام بردن 
از تک تک آن ها فراهم نیست. همچنین الزم می دانم از همکاران دبیرخانه 
در  بسزايی  نقش  که  آصفی  و  رياضت کش  موسوی،  خانم ها  سرکار  جايزه، 

اجرای فرآيند جايزه در سال 1394 داشته اند تشکر نمايم.

3. اركان
مجموعه فعالیت هاي اجرايي جايزه در قالب همکاري کمیته هاي مختلف 
همراهي  و  حمايت  و  ارزيابي  تیم هاي  سازماني،  تعالي  مرکز  جايزه،  ارکان 
مي گیرد.  ... صورت  و  تخصصي  انجمن هاي  دستگاه ها،  بزرگ،  سازمان هاي 

ارکان جايزه شامل شوراي راهبري، کمیته علمي و کمیته داوري هستند که 
از ابتداي فعالیت  جايزه، در قالب جلسه هايي برنامه ريزي شده نسبت به تأيید 

و تصويب روند جايزه و کلیه فعالیت هاي در حال اجرا تصمیم گیري مي کنند.
بر همین اساس، جايزه در طول سال به  منظور هماهنگي هاي بیشتر در 
فرايند جايزه، بررسي رويه ها و دستورالعمل هاي جايزه و نظارت در حین فرايند 
ارزيابي اقدام به برنامه ريزي و تشکیل جلسات ارکان مي نمايد. در سال 1394، 
دبیرخانه جايزه اقدام به برگزاري 15 جلسه کمیته علمي، با موضوعات مختلف 
از جمله روش ارزيابي 94+ در سطح تقديرنامه و رويه های ارزيابی، تشکیل 

تیم هاي ارزيابي و بررسي نتايج ارزيابي ها، نموده است.

4. تركيب و وظايف شوراي راهبري
دستگاه ها،  و  سازمان ها  نمايندگان  و  مديران  حضور  با  راهبري  شوراي 
اعم از دولتي و خصوصي، انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران حوزه تعالي 

سازماني تشکیل مي شود. 

1-4. وظايف:
 انتخاب اعضاي کمیته علمي

 تصويب سطوح تعالي و حد نصاب ها بر اساس پیشنهاد کمیته علمي
 تغییر، افزايش يا کاهش تعداد بخش ها و گروه ها و تعاريف آن ها بر اساس 

پیشنهاد کمیته علمي
 استماع گزارش عملکرد اعضاي شورا در زمینه ترويج يا اجراي جايزه

 استماع گزارش عملکرد دوره قبل جايزه که توسط مدير جايزه ارائه مي گردد
 بررسي و تصويب اصالحات نظام نامه و ساير موارد مرتبط 

 تصويب کلیات برنامه زماني عملیات اجرايي جايزه

 زهرا احدي، سرپرست دبيرخانه جايزه ملي تعالي سازماني 
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فعالیت هاي  مورد  در  اجرايي  خط مشي هاي  و  سیاست ها  راهبردها،  تعیین   
جايزه 

 ارائه ساير رهنمودهايي که توسط کمیته هاي علمي و داوري بايد مورد توجه 
قرار گیرد

 نظارت بر حسن اجراي فعالیت هاي ارکان جايزه
 انجام مساعدت هاي الزم جهت اجراي هرچه بهتر برنامه ها و رفع مشکالت 

احتمالي
 تصويب آيین نامه هاي مرتبط

در اين دوره، پس از معرفي نماينده براي حضور در شوراي راهبري، مرکز 
تعالی سازمانی نسبت به تشکیل شورا با وظايف فوق اقدام کرد. به منظور تعیین 
اعضاي کمیته علمي جايزه، کلیه فرم ها و مدارك در اختیار اعضا قرار گرفت 
و از آن ها خواسته شد تا کانديداهاي واجد شرايط خود را به دبیرخانه معرفي 
کنند. سپس رزومه کانديداها مورد بررسي قرار گرفت و بر اين اساس، 21 نفر 

به عنوان عضو کمیته علمي انتخاب شدند.

5. تركيب و وظايف كميته علمي
موضوعات  و  مفاهیم  بر  مسلط  افراد  از  نفر   21 از  مرکب  علمي  کمیته 
مرتبط با الگوي تعالي سازماني است که توسط شوراي راهبري و برای يک 

دوره سه ساله انتخاب مي شوند. 
 انتخاب اعضاي کمیته داوري

 تصويب الگوي تعالي سازماني و ويرايش هاي مختلف آن
 پیشنهاد شرايط احراز و حد نصاب امتیازها در هر يک از سطوح تعالي به 

شوراي راهبري
 معرفي نامزدهاي عضويت در شوراي راهبري 

 نظارت بر حسن انجام رويه هاي تعیین صالحیت ارزيابان و ارزيابان ارشد 
 نظارت بر تعیین ترکیب تیم هاي ارزيابي

 بررسي و تعیین حد نصاب هاي امتیاز تفکیک سطوح تعالي 
 تصويب رويه هاي اجرايي براي ارزيابي متقاضیان در سطوح مختلف تعالي 

و نظارت بر حسن انجام آن
 ارائه پیشنهادهاي الزم به شوراي راهبري

 ارائه پیشنهادهاي الزم به مدير جايزه

6.  تركيب و وظايف كميته داوري 
کمیته داوري مرکب از 9 نفر از افراد خوشنام، داراي تحصیالت دانشگاهي، 
بي طرف و با سابقة مديريت است که بر اساس شاخصه ها و رويه هاي تعیین 

شده توسط کمیته علمي و براي يک دوره سه ساله انتخاب مي شوند.
1-6. وظايف:

 انتخاب سازمان سرآمد سال 
 تصويب نهايي احراز سطوح مختلف تنديس ها
 تهیة گزارش هاي الزمه جهت شوراي راهبري

و  مي شود  تلقي  محرمانه  داوران  کمیتة  نهايي  رأي  و  مذاکرات  تبصره: 
اسامي برندگان تنديس ها قبل از همايش اعالم نخواهد شد. 

7. دامنه شمول
فعالیت  مختلف  زمینه هاي  در  که  ايراني  بنگاه هاي  و  سازمان ها  کلیه 
پنج  در  تفکیک  به  جايزه  باشند. اين  جايزه  اين  متقاضي  مي توانند  مي کنند، 
بخش ساخت و تولید، خدمات، سالمت، آموزش و عمومي به اجرا درمي آيد. 
هر يک از بخش  هاي پنج گانه فوق نیز مي توانند در دو گروه بنگاه هاي کوچک 
و متوسط و بنگاه هاي بزرگ تقسیم بندي  شوند که اين تقسیم بندي، متناسب 

با تعداد کارکنان آن ها صورت مي پذيرد. 
بنگاه هاي با تعداد کارکنان 150 نفر يا بیشتر در گروه بنگاه هاي بزرگ 
بنگاه هاي کوچک  نفر، در گروه  از 150  تعداد کارکنان کمتر  با  بنگاه هاي  و 
شاغالن  میانگین  کارکنان،  تعداد  محاسبه  مالك  مي گیرند.  قرار  متوسط  و 

سازمان در سه ماهه اول دوره اعطاي جايزه است. 
الزم به يادآوري است که سازمان هاي متقاضي جايزه تعالي، متناسب با 
فعالیت خود در يکي از پنج گروه فوق الذکر مورد ارزيابي قرار مي گیرند و با 

يکديگر مقايسه مي شوند.

8. سطوح جايزه تعالي
اهدا  متقاضیان حائز شرايط  به  تعالی سازمانی در سه سطح  ملّی  جايزه 
مي شود و سازمان ها را در دستیابي به تعالي متمايز مي کند. فرايند جايزه در 
هر يک از اين سطوح و در کدام از بخش هاي جايزه ملي تعالي سازماني به 
تفکیک به اجرا گذاشته شده و برندگان هر يک از سطوح در هر گروه، به طور 

جداگانه انتخاب و معرفي مي شوند.
سازمان هايي که به هر يک از از سطوح تعالي دست پیدا کنند، مي توانند 
تبلیغات خود استفاده  تعالي( در  از نشان مربوط به همان سطح )نشان هاي 
کنند. دستیابي به هر يک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده در ارزيابي 

بستگي دارد. 

1-8. سطح تنديس: 
اين سطح، مخصوص متقاضیاني است که الگوی تعالي سازماني را به طور 
کامل به کار گرفته و فرايند خودارزيابي در اين سازمان به طور سیستماتیک 
نهادينه شده باشد و طي دوره عملکرد حداقل سه سال اخیر، بهبود مستمر را 
در فعالیت هاي خود نشان داده  باشند. در اين سطح سازمان ها به مرحله ای 
دست يافته اند که از طريق بهینه کاوي بیروني، اعم از فرايندها و شاخص هاي 
عملکردي، در صدد کسب بهبود باشند. متقاضیان با شرط کسب حد نصاب 
تعیین شده و ويژگي هاي مربوط به اين سطح، به تنديس هاي بلورين، سیمین 

و زرين دست خواهند يافت.
 تنديس زرين: براي امتیاز در بازه 651 تا 1000

 تنديس سیمین: براي امتیاز در بازه 551 تا 650 
 تنديس بلورين: براي امتیاز در بازه 451 تا 550 

 
2-8. تقديرنامه براي تعالي:

تقديرنامه مختص متقاضیاني است که با مديريت خوب به پیشرفت هايي 
اساس  بر  که  بهبود  برنامه هاي  و  شده اند  نائل  سازماني  تعالي  جهت  در 
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جاري سازي  و  اولويت بندي  توسعه،  تدوين،  را  شده  استخراج  خودارزيابي 
نموده اند و در بخش نتايج، با سازمان هاي هم حوزه خود قابل مقايسه باشند. با 
شرط احراز و کسب حد نصاب 251 امتیاز يا بیشتر، تقديرنامه براي تعالي اعطا 
مي شود. با توجه به دامنه نسبتّا وسیع امتیازها در سطح تقديرنامه براي تعالي و 
تمايل متقاضیان و ارزيابان براي تفکیک اين سطح به دامنه هاي کوچک تر که 
نشان دهنده ارتقاي سازمان ها باشد، امتیاز اين سطح با توجه به میزان امتیاز 
کسب شده به پنج گروه 1 ستاره، 2 ستاره، 3 ستاره، 4 ستاره و 5 ستاره به 

شرح زير تقسیم شد:
 5 ستاره براي امتیاز 451 و بیشتر

 4 ستاره براي امتیاز بین 401 تا 450
 3 ستاره براي امتیاز بین 351 تا 400
 2 ستاره براي امتیاز بین 301 تا 350

 1 ستاره براي امتیاز بیش از 250 
روش 94+  با  تقديرنامه  متقاضیان سطح  کلیه  در سال 1394، 

مورد ارزيابی قرار گرفتند.

3-8. گواهي تعهد به تعالي: 
اين گواهینامه براي متقاضیاني است که با برگزاري دوره هاي آموزشي و 
انجام خودارزيابي و به اجرا گذاشتن برنامه هاي بهبود، تعهد خود را براي آغاز 
حرکت به سمت تعالي نشان داده اند و اگر شرايط احراز را داشته باشند، گواهي 

تعهد به تعالي برای آن ها صادر مي شود.

9. سازمان سرآمد سال
سازمان سرآمد سال سازماني اســت که تنها برنده سطح تنديس زرين در باالترين بازه 
50 امتيازي در آن سال اســت. در صورتي که در باالترين بازه 50 امتيازي، بيش از يك 
سازمان برنده تنديس زرين وجود داشته باشد، يکي از اين سازمان ها توسط کميته داوري 

به عنوان سازمان سرآمد در آن سال انتخاب و معرفي مي شود.

10. بخش هاي جايزه مّلي تعالي سازماني
جايزه تعالي سازماني در بخش هاي زير اجرا مي شود:

1. بخش ساخت و تولید
2. بخش خدمات
3. بخش سالمت
4. بخش آموزش
5. بخش عمومي

11. متقاضيان جايزه تعالي سازماني
بر اساس برنامه زماني اعالم شده در سال گذشته، اطالع رساني گسترده اي 
از طريق ارسال بسته هاي پستي و اطالع رساني از طريق جرايد و سايت جايزه 
جهت دعوت از سازمان هاي متقاضي )حدود 1000 شرکت( برای حضور در 
سطح  در  شرکت   11 تعداد   ،1394 سال  در  پذيرفت.  صورت  سیزدهم  دوره 
در سطح  و 23 شرکت  تعالي  براي  تقديرنامه  در سطح  تنديس، 35 شرکت 
نمودند که در  ارسال مدارك در موعد مقرر  به  اقدام  تعالي،  به  تعهد  گواهي 
فرايند ارزيابي جايزه مورد ارزيابي قرار گرفتند. الزم به ذکر است با توجه به 
فعالیت های اطالع رسانی صورت گرفته 50 درصد متقاضیان در سال 1394 

براي اولین بار در فرايند جايزه شرکت کرده اند.
در سال 1394، تعداد 23 سازمان متقاضي سطح گواهینامه تعهد به تعالي 
مورد  متقاضي  سازمان هاي  سطح،  اين  به  مربوط  رويه  اساس  بر  که  بودند 
ارزيابي قرار گرفتند. شرکت هاي متقاضي سطح گواهي تعهد به تعالي بر اساس 

فعالیت خود  از  پانزده صفحه اي  گزارشي  جايزه،  متقاضیان  راهنماي  الزامات 
براي دبیرخانه جايزه ارسال کردند که حول محورهايي نظیر معرفي شرکت، 
برنامه ريزي هاي اصلي براي استقرار مدل، لیست برنامه بهبود و گزارش از سه 
پروژه در حال اجرا در سازمان مي گشت و تیم هاي ارزيابي پس از مطالعه و 
اين  از محل  بازديد  ارزيابي،  بر اساس رويه  اين شرکت ها و  ارزيابي گزارش 

سازمان ها را در قالب بازديد يک روزه انجام داده اند.

12. فرايند انتخاب ارزيابان و تشكيل تيم های ارزيابی 
ارزيابي سال 1394،  فرايند  اجراي  به منظور  سازماني،  تعالي  ملي  جايزه 
گسترده اي  به صورت  ارزيابان  فراخوان  اعالم  به  گذشته  سال هاي  همانند 
جايزه  سايت  الکترونیک،  پست  کثیراالنتشار،  روزنامه هاي  طريق   از 
اقدام  اطالع رساني  بسته هاي  ارسال  و   )www.IRANAWARD.org(
نمود تا متقاضیاني که تمايل به حضور در فرايند ارزيابي دارند، با ارسال رزومه 
علمي و کاري خود، در قالب تعیین شده از سوي دبیرخانه، در صورت گذراندن 
دوره هاي پیش نیاز و شرکت در کارگاه آموزشي تربیت ارزياب ويژه جايزه و 

کسب امتیاز الزم از سوي دبیرخانه به عنوان ارزياب انتخاب شوند.
با توجه به استقبال گسترده متقاضیان همکاري به عنوان ارزياب در فرايند 
ارزيابان سال هاي  و  سازمان ها  با  تعامالت  از  گسترده اي  سال 1394، حجم 
گذشته ايجاد شد و تعداد 650 رزومه در بانک اطالعاتي جايزه ثبت شد که 
ارزيابان سال هاي قبل تمايل خود را براي همکاري  از  اين بین 374 نفر  از 
مجدد با دبیرخانه اعالم کرده اند. پس از بررسي هاي اولیه و بر اساس روزمه 
و دوره هاي طي شده توسط متقاضیان، تعداد 124 نفر براي شرکت در کارگاه 
تعالي  به واحد آموزش مرکز   )Stage I( ارزياب ويژه جايزه  تربیت  آموزشي 
سازماني معرفي شدند که 4 کارگاه آموزشي تربیت ارزياب ويژه جايزه توسط 
واحد آموزش مرکز برنامه ريزي و اجرا شد. در اين دوره ها، حدود 113 نفر دوره 
تربیت ارزياب ويژه جايزه را گذراندند و از اين تعداد، 67 نفر موفق به کسب 
نمره قبولي شدند. در پايان هر يک از دوره هاي مرحله اول ارزيابي، مدرسان 
معیارهاي  به  توجه  با  و  دوره مي پردازند  در  ارزيابي شرکت کنندگان  به  دوره 
ذيل، شرکت کنندگان را به رده هاي ممتاز، قبول، قابل ارتقا، کمتر از حد نصاب 

تفکیک نموده اند:
 مهارت ها و تجربیات مرتبط

 کار قبل از دوره )شامل ارزيابي کامل يک اظهارنامه واقعي(
 مشارکت در کارهاي گروهي

 نتیجه آزمون ها
 مشاهدات از رفتار فردي و حرفه اي

 سن و تجربه مديريتي
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نهايي  ارزيابان  انتخاب  به منظور  سازماني  تعالي  ملّي  جايزه  دبیرخانه 
سال 1394 و تشکیل تیم هاي سیزدهمین دوره، اقدام به امتیازدهي ارزيابان 

سال هاي گذشته بر اساس اين معیارها امتیازدهي کرد:

 Stage I - امتیاز کارنامه -کارگاه آموزشي تربیت ارزياب ويژه جايزه 
 سابقه همکاري به عنوان ارزياب 

 سابقه همکاري به عنوان ارزياب ارشد 
 ارزيابي دبیرخانه 

 تخصص ويژه 
 ارزيابي ارزياب ارشد/ ارزياب 

 ارزيابي سازمان متقاضي 
 دوره بازآموزي ارزيابان 

 نتايج مصاحبه با کمیته علمي 

پس از امتیازدهي ارزيابان، نظرات جمع بندي و در جلسه اي که با حضور 
اعضاي کمیته هماهنگي و نظارت بر ارزيابي تشکیل شد، بر اساس امتیازهاي 
کسب شده و با استفاده از خالصه رزومه ارزيابان و طبقه بندي ارزيابان بر اساس 
معیارهاي ذکر شده، ارزيابان سال 1394 انتخاب و سپس از جانب دبیرخانه 

جايزه تعالي براي ارزيابي شرکت هاي متقاضي دعوت شدند.
اين کمیته پس از بررسي هاي انجام شده روي امتیازات و همچنین نتیجه 
آزمون و مصاحبه افراد جديدي که متقاضي همکاري با دبیرخانه در سیزدهمین 
دوره جايزه بوده اند، اقدام به انتخاب ارزيابان سال 1394 کرد. در نهايت، تعداد 
195 نفر به عنوان ارزياب جايزه انتخاب شدند و در ترکیب تیم ها قرار گرفتند 
که از اين تعداد، 153 نفر از ارزيابان سال هاي قبل و 41 نفر از متقاضیان جديد 
بودند و تعداد 24 نفر مسئولیت ارزيابي را در بیش از يک تیم به عهده داشتند. 
پس از نهايي شدن ارزيابان، کمیته علمي اقدام به اختصاص ارزيابان به 
شرکت هاي متقاضي نمود. مرکز تعالی سازمانی و کمیته علمي در امر تشکیل 
شاخص هاي  است  نموده  سعي  تیم ها  اين  ترکیب  تعیین  و  ارزيابي  تیم هاي 
مختلفي، نظیر سابقه مديريتي، وجود تخصص هاي مختلف در تیم ها، تعادل 
سني تیم ها، تجربه ارزيابان و نبود تضاد در منافع میان ارزيابان و شرکت هاي 

متقاضي را در نظر داشته باشد.
تغییري که در سیزدهمین دوره برگزاري جايزه تعالي سازماني نسبت به 
سال هاي قبل صورت پذيرفت، انتخاب تیم هاي سطح تنديس و تقديرنامه به 
صورت همزمان بوده است. پس از انتخاب ارزيابان جايزه، در نهايت تیم هاي 
ارزيابي در ترکیب هاي 3 الی 6 نفره برای سطوح تنديس و تقديرنامه شکل 
متقاضي،  شرکت هاي  و  ارزيابان  بین  تضاد  رفع  و  بررسي  از  پس  و  گرفتند 

دبیرخانه جايزه اقدام به توزيع اظهارنامه سازمان ها بین ارزيابان نمود.
در سال 1394، براي 11 شرکت در سطح تنديس و 35 شرکت در سطح 
تقديرنامه تیم تشکیل شد و اظهارنامه ها براي تیم هاي ارزيابي ارسال و مدارك 
مورد نیاز ارزيابي براي استفاده ارزيابان )سوگندنامه، برنامه زماني، فايل گزارش 
نظرسنجي،  فايل هاي   ،+94 روش  کاربرگ هاي  امتیازدهي،  فايل  بازخورد، 

فايل هاي افتتاحیه و اختتامیه، فرمت برنامه بازديد از محل و...( ارسال شد.

زير  به صورت  ارشد،  ارزياب   45 هدايت  با  ارزيابي  تیم   69 نهايت،  در 
تشکیل شد:

  10 تیم 6 نفره در سطح تنديس
  1 تیم 5 نفره در سطح تنديس

  30 تیم 4 نفره در سطح تقديرنامه 

  5 تیم 3 نفره در سطح تقديرنامه
  23 تیم 2 نفره در سطح گواهینامه

سپس اظهارنامه ها در اختیار ارزيابان قرار گرفت و فرايند ارزيابي بر اساس 
برنامه زماني اعالم شده از سوي جايزه شروع شد. پس از جمع بندي ارزيابي هاي 
سه  در  تقديرنامه  و  تنديس  متقاضیان سطح  ارزيابي  تیم هاي  کلیه  انفرادي، 
نوبت در تاريخ هاي 6 و 7 آبان ماه براي سطح تنديس ها و 25 آذر و 16 دي ماه 
منابع  و  بهره وري  در محل مرکز مطالعات  تقديرنامه،  متقاضیان سطح  براي 
انساني سازمان مديريت صنعتی به صورت متمرکز و زير نظر ارکان جايزه به 

ارزيابي تیمي و اتفاق نظر در مورد ارزيابي هاي انجام شده پرداختند.
 Stage II ارزيابان جايزه در اولین روز جلسه اجماع در جلسه آموزشي
بر  و  تشريح  زماني سال 1394  برنامه  اين جلسه،  ابتداي  در  کردند.  شرکت 
تغییرات  ادامه  در  سپس  شد.  تاکید  ارزيابان  کلیه  توسط  زمان بندي  رعايت 
فرايندي مهم در سال 1394، نقش پشتیبان فرايند ارزيابي، اهمیت شناخت 
اجتماعي  مهارت هاي  ارزيابي،  فرايند  در  متقاضي  سازمان  کلیدي  عوامل 
توسط  سوگندنامه  و  جايزه  اخالقي  منشور  پايان،  در  و  شد  تشريح  ارزيابي 

به صورت جمعي توسط ارزيابان قرائت شد.
از  و  فرمت هاي مشخص  اساس  بر  نظر  اتفاق  از  پس  ارزيابي  تیم هاي 
قبل تعیین شده توسط دبیرخانه جايزه ملّي تعالي، نسبت به طرح ريزي برنامه 
بازديد از محل شرکت هاي متقاضي جايزه اقدام نمودند. از ديگر اقدامات جايزه 
ارزيابان  اجماع  در جلسات  تعالي سازماني  مديران  از  در سال 1394، دعوت 
بود. هدف از برگزاري اين جلسه آشنايي مديران سازمان هاي متقاضي با تیم 
ارزيابي و همچنین رفع هرگونه ابهام در اظهارنامه و کمک به شناخت هرچه 

بیشتر فضاي سازمان متقاضي توسط تیم ارزيابي قبل از بازديد از محل بود.
براي  تعالی سازمانی  با هماهنگي مرکز  ارزيابي  اين اساس، تیم هاي  بر 
از محل کلیه سازمان هاي حاضر در سطح تنديس و تقديرنامه  بازديد  انجام 
اقدام نمودند. دبیرخانه جايزه به منظور هماهنگي در برگزاري جلسات افتتاحیه 
و اختتامیه، اقدام به تهیه فرمت يکسان براي ارائه در اين جلسات نمود. فايل 
سطوح  جايزه،  اهداف  ارائه  ارزيابي،  تیم  معرفي  نظیر  نکاتي  شامل  افتتاحیه 
تعالي، معرفي بخش هاي جايزه، اعالم رويه اعطاي تنديس و تقديرنامه، نحوه 
تدوين گزارش بازخورد، اهداف بازديد از محل، کلیات برنامه بازديد از محل و 

مروري بر روش هاي توسعه فضاي تبادل تجربیات موفق است.
فايل اختتامیه نیز شامل نکاتي نظیر ارزيابي انفرادي، ارزيابي تیمي، بازديد 
ارزيابي است که  نتايج  بازخورد و جمع بندي  نهايي، گزارش  اجماع  از محل، 

مي بايست توسط ارزياب ارشد تکمیل شود.
اساس  بر  ارزيابي  تقديرنامه  اينکه در سطح  به  توجه  با  در سال 1394، 
روش 94+ انجام شد و در اين روش، تاکید بر بازديد از محل بوده و اينکه تیم 
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ارزيابي مي بايست در قالب يک گروه بخش هاي مختلف را بازديد نمايد، فرمت 
از تکمیل،  قرار گرفت و پس  ارشد  ارزيابان  اختیار  از محل در  بازديد  برنامه 
توسط مرکز تعالی سازمانی با توجه به شاخص هايي ارزيابي شده و به صورت 

رسمي در اختیار شرکت ها قرار داده شد.
ارزيابي هاي  بازخورد  گزارش  تهیه  ارزيابي  فرايند  از  مرحله  آخرين 
تعالی  از سوي مرکز  با حساسیت خاصي  نیز  اين مرحله  انجام شده است که 
سازمانی دنبال شده است، به  طوري  که مرکز با بررسي محتوايي گزارش ها با 
هماهنگي ارزيابان ارشد، سعي در رفع ايرادات احتمالي و ويرايش نهايي اين 

گزارش ها نموده است.

13. فرايند انجام مصاحبه ها
در سال 1394، دبیرخانه جايزه براي اولین بار و به منظور آشنايي بیشتر 
کمیته علمي و مرکز تعالي سازماني با تخصص هاي ارزيابان و ارزيابان ارشد 
نمود که  نقادانه  تفکر  آزمون  انجام  و  انجام مصاحبه هاي تخصصي  به  اقدام 
در يک فرايند مستمر در حال انجام است. اين مصاحبه ها بر اساس اطالعات 
قبل  سال هاي  ارزشیابي  امتیاز  ارزيابي،  سابقه  جمله  از  ارزيايان  موجود 
اولويت بندي شده و ارزياباني که شرايط الزم جهت ارزياب ارشد شدن را دارند، 
استخراج و به ترتیب اولويت در برنامه مصاحبه قرار گرفتند. تا کنون 17 جلسه 

مصاحبه هماهنگ و اجرا شد و با 40 نفر مصاحبه انجام شده است. 

)PSP( 14. پشتيبان فرايند ارزيابي
رعايت  و  درك  از  اطمینان  ارزيابي،  کیفیت  ارتقاي  به منظور   
الگوگیري  با  فرايندي،  تغییرات  جاري سازي  و  تدوين شده  فرايندهاي 
در  سازماني  تعالي  ملّي  جايزه   ،)EFQM( اروپا  کیفیت  مديريت  بنیاد  از 
ارزيابي  فرايند  پشتیبان  عنوان  تحت  فردي  انتخاب  به  اقدام   1394  سال 

)Process Support Person( براي هر يک از تیم هاي ارزيابي نمود. 
اهداف و مأموريت هاي اصلي PSP به شرح زير است:

 کمک به مرکز تعالی سازمانی براي در میان گذاشتن تغییرات فرايندي 
مصوب و اطمینان از جاري سازي آن ها توسط تیم هاي ارزيابي 

 اطمینان از هماهنگي و سازگاري دروني و بیروني تیم هاي ارزيابي
 مراقبت از انجام فعالیتها مطابق برنامه زماني مصوب توسط دبیرخانه 

جايزه و ارائه بازخوردهاي عملکردي
 مراقبت و حصول اطمینان از رعايت سازگاري دروني در امتیازدهي

با  انطباق  به لحاظ  بازخورد  نهايي گزارش  تأيید  اظهارنظر و  بازبیني،   
رويه ها و منطق ارزيابي

15. عدم پذيرش اعتراض
دستورالعمل ها،  اساس  بر  سازماني  تعالي  ملّي  جايزه  در  ارزيابي  فرايند 
مقررات و الزاماتي که در راهنماي متقاضیان جايزه ملّي تعالي سازماني درج 
شده است، صورت مي گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزيابان، ارزيابي 
انفرادي، تیمي، بازديد از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزيابي پس از طي تمامي 
مراحل توسط دبیرخانه اعالم مي شود و متقاضیان جايزه با آگاهي از اين فرايند 
در جايزه حضور مي يابند. بنابراين، نتیجه نهايي براي آن ها قابل قبول خواهد 

بود و هیچگونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.
ابهاماتي  شده  ارائه  بازخورد  گزارش  در  که  در صورتي  متقاضیان صرفًا 
از  پس  تا  کنند  درخواست  جايزه  دبیرخانه  از  مي توانند  باشد،  داشته  وجود 
هماهنگي هاي الزم، ارزياب ارشد براي رفع ابهامات احتمالي جلسه رفع ابهام 

برگزار کند.

16.بهبود ها و فعاليت هاي جديد دبيرخانه جايزه تعالي سازماني 
 جهت بهبود فعالیت هاي مربوط به ارزيابي ها برنامه زماني طوري تنظیم شد که 

فرايند جايزه يک ماه زودتر شروع شود.
 برنامه ريزي و انجام مصاحبه هاي تخصصي از ارزيابان و ارزيابان ارشد

 تغییر فرايند انتخاب ارزيابان ارشد بر اساس نتايج ارزشیابي هاي گذشته و سابقه 
ارزيابي و نتايج مصاحبه

انواع گزارش گیري ها و  از سیستم هاي اطالعاتي جهت تسهیل در  استفاده   
نگهداري سوابق ارزيابان و متقاضیان جايزه

 همزماني چیدن تیم هاي ارزيابي در سطح تنديس و تقديرنامه

نتايج حاصل از سیزده سال اجراي موفق اين جايزه، حاکي از روي آوردن 
تعالي  به مدل  امروز سازمان ها  است.  نوين مديريتي  به مدل هاي  سازمان ها 
سازماني EFQM به عنوان ابزار و چارچوبي براي تعريف و اجراي برنامه هاي 
بهبود در سازمان خود مي نگرند و نسبت به نقش آن به عنوان ابزاري تشويقي 
در بهبود عملکرد سازمان ها نگاهي مثبت دارند. امید است که اين حرکت ملّي 
با عزمي راسخ در تمامي بخش هاي جايزه اجرا و تمامي سازمان ها بتوانند با 

اجراي موفقیت آمیز از مزاياي آن بهتر و بیشتر استفاده کنند.

گزارش عملكرد مرکز تعالی سازمانی
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تغییر  با  در سال 1394  جايزه،  برگزاري  دوازده سال  تجربه  به  توجه  با 
اقدامات  و  فرايندي  تغییرات  برخي  سازماني،  تعالي  مرکز  ماموريت های 

آموزشي–ترويجي به شرح زير به اجرا گذاشته شده است:

1. آموزش و ترويج
برای  سازمانی  تعالی  ملّی  جايزه  در  ارزيابی  جديد  روش  معرفی  سمینار   
شرکت ها روش 94+ در تاريخ 14 تیر ماه 1394 با حضور مديران و کارشناسان 
سازمان ها و شرکت های عالقه مند و يا متقاضی جايزه ملّی )به ويژه متقاضیان 

سطح تقديرنامه(
 سمینار آموزشی روش ارزيابی94+ در جايزه ملّی تعالی سازمانی در دو نوبت 
در تاريخ های 94/06/09 و 94/07/12 ويژه ارزيابان با هدف معرفی روش 

جديد ارزيابی متقاضیان جايزه ملّی تعالی سازمانی
 برگزاری کارگاه آموزشی تدوين اظهارنامه 94+ در تاريخ 94/05/18 با هدف 

معرفی اظهارنامه مورد استفاده در روش جديد ارزيابی 94+ 

2. تورهای تعالی 
مدل  به کارگیری  با  کارکنان  اثربخشي  بر  مبتنی  نظرسنجي  تعالي  تور   

بین المللي Hay Group در شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا )توگا( 
 تور تعالي مديريت تکنولوژی دانش محور در مجتمع فوالد مبارکه

 تور تعالي نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور )TPM( در شرکت مهندسی 
و ساخت بويلر و تجهیزات مپنا )مپنا بويلر(

 تور تعالي نظام مديريت ارتباط با مشتری )CRM( در مجتمع فوالد خراسان
 تور تعالي نظام برنامه ريزی منابع سازمانی )ERP( با به کارگیری مجموعه 

SAP در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان
 تور تعالی نظام مديريت شايستگی و جانشین پروری در مجتمع فوالد مبارکه

3. همايش های فصلی
ساخت  و  مهندسي  شرکت  تجربه  ارائه  و  رهبری  توسعه  فصلي  همايش   

توربین مپنا )توگا(
 همايش فصلي بخش بندی تامین کنندگان و ارائه پیشنهاد ارزش به آنان و 

ارائه تجربه شرکت فوالد خوزستان
 همايش فصلي مديريت برند و ارائه تجربه بانک پاسارگاد

 همايش فصلي کارکرد ارزش گذاری تکنولوژی اطالعات در خدمات پس از 
فروش و ارائه تجربه شرکت سايپا يدك

4. دوره تربيت ارزياب ويژه جايزه مّلی تعالی سازمانی
 برگزاری کارگاه آموزشی تربیت ارزياب ويژه جايزه ملّی تعالی سازمانی در 
چهار نوبت در تاريخ های 7 و 8 مرداد، 28 و 29 مرداد، 18 و 19 شهريور و 8 

و 9 مهرماه 94 با هدف پرورش و تربیت ارزيابان جايزه ملّی تعالی سازمانی.

5. دوره هاي سطوح تعالي
در  صنعتی  مديريت  سازمان  سازمانی  تعالی  مرکز  رسالت هاي  از  يکی 
ارتباط با جايزه ملّي تعالي سازماني، پرورش و ارتقای دانش متخصصان تعالي 
در سازمان هاست. به همین منظور از سال 1394 برگزاری دوره های تخصصی 
و اعطای گواهینامه های حرفه ای تعالی سازمانی طراحي شده است که به قرار 

زير به اجرا درمی آيد:

گواهینامه متخصص تعالي سازماني:
 سطح OEP-1( 1(: 20 ساعت

 مخاطبین دوره مديران و کارشناسان در همه بخش های سازمان
سرفصل کارگاه آموزشي مربوطه: 

 مفاهیم بنیادين و معیارهای الگوی تعالی سازمانی
 خودارزيابی و تربیت ارزياب تعالی

 کارگاه های تخصصی و ارزشیابی توسط استاد 
 سطح OEP-2( 2(: 20 ساعت

 مخاطبین دوره مديران و کارشناسان در واحدهای تعالی سازمانی و کیفیت
 کلیاتی از الگوی تعالی سازمانی

 نحوه تدوين اظهارنامه تعالی )دو روش 82 و 94+(
 کارگاه های تخصصی و ارزشیابی توسط استاد

 سطح OEP-3( 3(: 20 ساعت
 مخاطبین دوره عالقمندان به ارزيابی در جايزه ملّی تعالی سازمانی

 مخاطبین دوره مديران و کارشناسان در واحدهای تعالی سازمانی و کیفیت
 کلیاتی از الگوی تعالی سازمانی

 نحوه تدوين اظهارنامه تعالی )دو روش 82 و 94+(
 کارگاه های تخصصی و ارزشیابی توسط استاد

)بدون طی  هر سطح  با  مرتبط  آموزشی  کارگاه های  در  مستقیم  حضور 
دوره های  مدرك  که  است  امکان پذير  شرط  اين  به  قبل(  سطوح  دوره های 
آموزشی معادل )برای دوره های پیش نیاز( به همراه رزومه برای مرکز تعالی 
سازمانی ارسال شود و در صورت تايید مدارك و يا پذيرش در آزمون مرتبط، 

فراگیر امکان ثبت نام در کارگاه مورد نظر را خواهد داشت.
سازمانی   تعالی  متخصص  گواهینامه  دوره  بار  اولین  برای   1394 سال  در 
سطح OEP-1( 1( با تعداد 14 نفر در تاريخ 17 و 18 دی ماه برگزار شد 
تاريخ در   )OEP-2(  2 سطح  سازمانی  تعالی  متخصص  گواهینامه  دوره   و 

 12 و 13 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

فعاليت هاي آموزشی 
و توانمندسازی 

 آرزو موسوي، كارشناس آموزش و توانمند سازي 
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نماينده سازمان/ نهاد نام خانوادگي   عنوان   نام    رديف 
کمیته علمي جايزه ملی تعالی سازمانی آزادي    علي اصغر   مهندس   1
ارزياب ارشد جايزه ملی تعالی سازمانی اثني عشري   احمد   دکتر   2

شرکت فوالد مبارکه ارزاني    فرزاد   مهندس   3
وزارت امور اقتصادي و دارايي اسالمي    سیف اله   مهندس   4

مدير جايزه ملی تعالی سازمانی اسماعیلي رخ   مهدي   دکتر   5
شرکت میدکو اشرف سمناني   رضا   مهندس   6

وزارت نفت امیري    هدايت   مهندس   7
شرکت کیسون بابائي همتي   غالمرضا   مهندس   8

سازمان نظام پزشکي جهانگیري    محمد   دکتر   9
ارزياب ارشد جايزه ملی تعالی سازمانی چیني فروشان   محمد   مهندس   10

کنفدراسیون صنعت ايران خاشع    شهريار   مهندس   11
کمیته داوری جايزه ملی تعالی سازمانی خلیلي عراقي   محسن   مهندس   12

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  رفعت    فرهاد   مهندس   13
کمیته علمي جايزه ملی تعالی سازمانی ساالريان زاده   محمدحسین   دکتر   14

شهرداري تهران شريفي    احسان   مهندس   15
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات عطايي    حمیدرضا   دکتر   16

وزارت کشور فرامرزيان    ژاله   مهندس   17
بانک پاسارگاد قاسمي    مجید    دکتر   18

سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور کرمي    رضا   مهندس   19
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  محسن وند    محمد   دکتر   20

سازمان مديريت صنعتی محمدی    محمدعلی   دکتر   21
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مسگرها    بهمن   مهندس   22

سازمان صنايع کوچک و شهرك هاي صنعتي ايران مقیمي    فرشاد   مهندس   23
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملکي    محمدرضا   دکتر   24

وزارت نیرو منافي    علي   مهندس   25
شبکه مشاوران مديريت و مهندسي ايران میشاني    امیر   مهندس   26

وزارت نیرو نجفي    میرحمیدرضا  مهندس   27
کمیته علمي جايزه ملی تعالی سازمانی نجمي    منوچهر   دکتر   28

هاشمي    انجمن مديريت منايع انساني ايران ذبیح اهلل   دکتر   29
سازمان مديريت صنعتي همايونفر    سید مسعود   مهندس   30

شورای راهبری سیزدهمین دوره
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نام   نام خانوادگي     عنوان  رديف 
علي اصغر   آزادي     مهندس   1

اثني عشري     احمد   دکتر    2
اخوان خرازي     مرتضي   مهندس   3
اسماعیل پور     عابدين    مهندس   4
اسماعیلي رخ     مهدي   دکتر   5
اسماعیلي عراقي     سید مهدي   مهندس   6

اشرف سمناني     رضا   مهندس   7
تقوي     الهوردي   دکتر    8

تقي زاده هرات     علي   دکتر    9
جنامي نیا     جعفر   مهندس   10
حافظي     عبدالرضا   دکتر    11

خاشع    شهريار   مهندس   12
خوش الحان   فريد   دکتر    13
رازاني    عبدالمحمد   مهندس   14
رستمیان    هوشنگ   مهندس   15
ساالريان زاده   محمد حسین   دکتر    16

شیخ    ابراهیم   دکتر    17
ساساني    حسین   مهندس   18
مالک    فرشید   دکتر   19
نجمي    منوچهر   دکتر   20

همايونفر  سید مسعود   مهندس   21

کمیته داوری  سیزدهمین دورهکمیته علمی  سیزدهمین دوره
نام   نام خانوادگي عنوان  رديف 

اشرف سمناني رضا   مهندس   1
توفیقي جعفر   دکتر   2

خلیلي عراقی محسن   مهندس   3
زالی علیرضا   دکتر   4

شافعی غالمحسین  مهندس   5
عرفانیان محّمد حسن  مهندس   6
قاسمی مجید   دکتر   7

نیلي مسعود   دکتر   8
همايونفر سید مسعود   مهندس   9
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ارزيابان ارشد  سیزدهمین دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیرديف

شرکت بهسو صنعتاحمداثنی عشری1
شرکت فوالد خوزستانمحمداحمدی2
شرکت سايپاداودادايی3
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتعلیرضااسماعیلی4
شرکت داروسازی دانا - شرکت بهناد بناجمالاسمعیلی5
شرکت تام ايران خودرومحمدرضاافتاده6
شرکت پتروشیمی رازیعبدالحمیداقتداريان7
شرکت کارگزاری بیمه سايپاصمدبابائی8
شرکت سرمايه گذاران فناوریناصربراتی9

مرکز ملی فضايی ايرانرضابهرامی دراسله10
شرکت پايدار پلیمرعلیرضاترك11
شرکت زامیادعلی اصغرتندرو12
شرکت قالب های صنعتی ايران خودروبابکتوژان13
شرکت پارس خودرومحمدجبل عاملی فروشانی14
سايپا- مرکز مطالعات و برنامه ريزی استراتژيک گروه سايپاآيدينجديد بناب15
شرکت فوالد خوزستانجعفرجنامی نیا16
شرکت گلرنگسعیدجوانروح17
شرکت مگاموتورمحمدچینی فروشان18
شرکت آتی نگرسید مهدیحاجی میرعرب19
شرکت ايران خودروجلیلحبیبی20
شرکت سرمايه گذاری فرآيند فیروزحسین زاده21
شرکت پتروشیمی اصفهانمحمدحیدری بهبهانی22
شرکت ايمن تک پیشروحمیدرضاخدمتگزار23
شرکت ساپکوعلیرضاخراسانی24
شرکت صنايع هواپیمايی ايرانعلی اکبرديوساالر25
مشاورمرتضیروغنی26
شرکت پارس خودروحمیدزاهدی27
شرکت خدمات فنی رنانیمازاهدی طاهری28
شرکت کارگزاری بیمه سايپامريمسلماسی29
شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرماسیروسشجاعی30
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ارزيابان ارشد  سیزدهمین دوره
محل کار نام   نام خانوادگی    رديف 

مرکز تحقیقات و نوآوری صنايع خودرو سايپامسعودشه پرست31
شرکت اتکاگران امیرمحمد مهدیشیدانی32
شرکت سايپا يدكمحمدرضاصادقی نژاد33
دانشگاه مديريت دانشگاه تهرانحسینصفری34
شرکت صنعتی نیرو محرکهيحییصمدی مقدم35
شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین - مپناعباسعلمدار36
شرکت سازه گستر سايپاپدرامفرخ پیکر37
شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات )ساپکو(علیفالح حسینی38
شرکت مهندسین مشاور قدس نیرومجتبیفالح نژاد39
سازمان مديريت صنعتیعلیرضاقاسمی40
سازمان مديريت صنعتیمژدهقنبری مبارکه41
شرکت صنايع هواپیمايی ايرانبهمنگل محمدزاده42
شرکت سازه گستر سايپاعلیرضامقراضی نوبر43
شرکت خدمات بهره وریغالمعلیمقصود بیگی44
شرکت فرا دست انرژی فالتمهدیمنصوری نیک45



ویژه نامه هامیش تعالی سازمانی 16

ارزيابان  سیزدهمین دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیرديف

موسسه حسابرسی مفید راهبرحسنعلیآريا1

کارخانجات صنامعلیاحمدی2

مجتمع صنعتی فوالد اسفراينسید احساناحمدی3

شرکت سرمايه گذاران فناوریمحمدصادقاحمدی بمرود4

شرکت پااليش گاز سرخون و قشمحمیدرضااديب نیا5

شرکت تامین انديش پارسرضاارغند6

شرکت سايپايدكامیراستاجی7

سازمان هوا و فضاعلیرضااسداللهی8

شرکت کیسونمهدیاسدی9

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ايران خودرو )ساپکو(مهدیاسماعیلی10

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتعلیرضااسماعیلی11

شرکت نیمه هادی عمادعلیاعظمی مقدم12

شرکت مشاوره مديريت مپنامحمدافتخار اردبیلي13

شرکت تولید موتورهای ديزل ايران )ايدم(محمدالهی اصل14

شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامین سايپاآرشامیری15

شرکت فرابمهدیايروانی منش16

شرکت مشاورين تعالی سازانبشیربخشنده کپورچالی17

شرکت توگازهرابرجعلی لو18

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(شاهرخبرزگری ثمرين19

شرکت انتقال داده های آسیاتکزهرهبقايی20

شرکت پتروشیمی رازیمحمودبهادری21

شرکت ريل پرداز سیرمهدیبهره ور22

شرکت پااليش نفت جیعلیرضابهنیا23

شرکت امداد خودرو سايپاحمیدبیکی بندرآبادی24

شرکت نظام مهندسی ساختمان استان تهراننادرپرديس25
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شرکت پااليش گاز شهید هاشمی نژادعلیرضاپرنیان26

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ايران خودرو )ساپکو(علیرضاپنجی27

شرکت تعمیرات نیروگاهی ايرانامیرپورآقا28

شرکت طراحان صنعت احیا سپاهانحجت الهپورفراهانی29

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتوصیادپی سپار30

مهندسی و تامین قطعات ايران خودرو ديزل )اپکو(علیتوان31

شرکت بیمه رازیسیروسجاهد32

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ايران خودرو )ساپکو(کاظمجعفری33

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی - پااليشگاه چهارمفرشتهجلیلی حافظیان34

شرکت گلپخش اولاحمدجوان جعفری بجنوردی35

شرکت ايران خودرو خراسانرضاجوانشیر36

شرکت مهندسی و ساخت بويلر و تجهیزات مپنامحسنچرخه37

شرکت توسعه يک مپنازينبحاتمی38

شرکت طرح نو انديشانارسالنحاجی نیلی39

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانهکی آرشحبیبیان40

موسسه آموزش و تحقیقاتامیدحیدری41

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا )توسعه 2 مپنا(فرزامخانبابايی42

موسسه مهندسین مشاور ساحلگرشاسبخزائنی43

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(فرزادخورشیدی44

شرکت آريا رسانه تدبیر- شاتلمیعاددادبین45

سازمان صنايع هوافضاهادیدرخشانی کیا46

شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهانبهرامدولت آبادی47

شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(بهنامدهبان48

گروه شرکت های پارسان لین )پارس آنالين(پارساديدبان49

شرکت پارس خودرومعصومهربیعی50

ارزيابان  سیزدهمین دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیرديف
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ارزيابان  سیزدهمین دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیرديف

شرکت سايپا يدكعلی اصغررجبی51

بانک پاسارگادهاجررحمانی52

شرکت صنايع يکتا تهويه اروندعلیرحیمی53

شرکت توربو کمپرسور نفترضارزاقی54

شرکت تام ايران خودروعلیرضارفائی55

شرکت توسعه صنايع ريلی گسترشمريمرمضانیان پور56

شرکت مشاوره مديريت مپناسعیدزرآبادی پور57

گروه صنايع غذايی نوآفرينفرشادزعیم آزاد58

گروه صنعتی بارزجعفرزنگنه59

شرکت استام صنعترضاسرمد60

شرکت تولیدی صنعتی فراسانساراسعدزاده61

شرکت سايپارامبدسعی الدين62

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کووحیدسعیدی بقا63

شرکت خدمات گمرکی غربمصطفیسلیمی64

شرکت مشاوره مديريت مپناپريساسیدی65

شرکت سايپا يدكمهریسیف برقی66

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر-  شرکت هلدينگ فدكسید احسانشجاعی67

شرکت توسعه سامانه های نرم افزارهای نگین )توسن(الههشريعتمداری سرکانی68

بانک پاسارگادمیثمشريفی69

شرکت مهندسی و ساخت و پره توربین مپنا - پرتونیلوفرشعاع اردبیلی70

شرکت آرين کیمیا تکمحمدشنوايی زارع71

شرکت ايران خودرومیتراشهاب72

شرکت ذوب آهن اصفهانمحسنشهسواری73

شرکت اتکاگران امیرمحمد مهدیشیدانی74

شرکت گاز استان گیالنسید جوادصابری فر75
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ارزيابان  سیزدهمین دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیرديف

شرکت پارس خودروعلیرضاصادقی76

شرکت شهاب توشهفرشادصالح محمد علی نژاد77

شرکت مالیبل سايپامحسنصديف78

شرکت ريل پردازمحمدمهدیصفرعرب79

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دريايی ايرانرضاصنیعی80

شرکت مهرسان پارتگلورياصوفی راد81

شرکت آريان کیمیاتکنسیمصیدفروش الهیجی82

شرکت مالیبل سايپاشهابضیاءبخش کلخوران83

گروه صنعتی بارزمحمدضیايی84

شرکت فوالد خوزستانغالمرضاطالبی85

شرکت گواه )خدمات پس از فروش ايران خودرو ديزل(شهزادطباطبايی86

شرکت گاز استان مرکزیمحسنطلوع صادق87

شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه )توربوتک(مهدیعادلی زاده88

دانشگاه شاهدرضاعباسی89

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانعلیرضاعباسیان90

شرکت سازه گستر سايپااکرمعزيزی91

شرکت فناوران عصر جهانیعلیرضاعشقی92

سازمان صدا و سیماسعیدعلوی وفا93

شرکت سرمايه گذاری مسکن تهرانشايانعلیزاده بذرافشان94

شرکت فن آوا کارتبهنازفاضل علیان95

شرکت گاز استان اصفهانمهدیفاضل کلباسی96

شرکت مهندسی و ساخت بويلر و تجهیزات مپناامیرفتوت97

شرکت طرح نوانديشانسیدهادیفرحزادی98

دبیرخانه شورای عالی صنايع دريايی کشورحبیبفرشی ستوده99

شرکت سیمان المردفرشیدفرهمندنیا100



ویژه نامه هامیش تعالی سازمانی 20

ارزيابان  سیزدهمین دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیرديف

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتیحمیدرضافقیه101

شرکت گاز استان گیالنرضاقاسمی اخالقی102

شرکت زير ساخت امن خدمات تراکنشیحمیدرضاقبادی103

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(علی اصغرقدسی104

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشورمحمدجوادقربانی105

سازمان مديريت صنعتینويد رضاقنات آبادی106

مجتمع پتروشیمی شیرازبهزادقنبری107

شرکت ارتباطات مبین نتعلیرضاکاشفی االصل108

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(حمیدکاظم109

شرکت برق و کنترل مپنا - مکوصديقهکاظمی110

بانک پاسارگادامیدکاکائی111

شرکت شیمی دارويی داروپخشامیرکريمی112

شرکت انتقال داده های آسیاتکسانازکريمیان113

شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگادداريوشکالنتر نیستانکی114

شرکت ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنامحمودرضاکوهی اصفهان115

مرکز تحقیقات و برنامه ريزی استراتژيک بانک ملتمسعودکیماسی116

شرکت مهندسی و ساخت برق وکنترل مپنا )مکو(صادقگرجی ارزان فودی117

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(کامبیزگلچین راد118

شرکت مهندسی پتروتدبیر پارسعلیرضاگلشنی119

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(هاديگنج خانلو120

شرکت مهندسی و ساخت برق وکنترل مپنا )مکو(نیمالطفی121

شرکت ارتباطات سیار ايران )همراه اول(محسنمرادی مقدم122

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(اصغرمردی123

شرکت مالیبل سايپارضامشگین راد124

سازمان هوا و فضاعلیمظلوم علی آبادی125



21سال سیزدهم . اسفند 1394

ارزيابان  سیزدهمین دوره
نام محل کارنامنام خانوادگیرديف

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(حمیدرضامالزاده مقدم126

شرکت مهندسی خدمات صنعتی ايران خودرو )ايسیکو(مهدیمالمحمدا127

شرکت پتروشیمی جمحجت اهللمومنی128

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ايران خودرو )ساپکو(احمدمهدی جو129

مرکز تحقیقات و برنامه ريزی استراتژيک بانک ملتمهتابمهراسا130

شرکت بازرگانی سايپا يدكبهروزمیرزايی131

شرکت فن آوا کارتحمید رضانائینی132

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتوعلیرضانادره133

دانشگاه جامع امام حسین )ع(حامدنجاران طوسی134

شرکت تولیدی صنعتی فراسانمحمدعلینسیمی135

شرکت پیشه پالستیک آسیابهروزنصیری136

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ايران خودرو )ساپکو(مرتضینظری137

شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیتپونهنظريان138

گروه داده پردازی بانک پارسیاننادرنعمت پور139

شرکت فراموج پويامحمدنوبخت140

شرکت پتروشیمی جميوسفنیک اختر141

سازمان مديريت صنعتیمحسنوروانی142

شرکت استام صنعتعلیرضاولیان143

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوپروانههاتفی راد144

وزارت نیرومحمدهاشمیه انارکی145

صندوق توسعه ملیرضايافتیان146

شرکت ريل پرداز سیرعلیيامینی147

شرکت تولیدی شیمیايی کلرانعلی اکبريحیائی148

بانک دیيزدانيزدانی149

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(محمديوسفی150
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همایش فصلی

همایش های فصلی

ميعادگاه تبادل تجربيات 
و ارتقای دانش ارزيابان و مديران تعالی

از رسالت های جايزه ملّی تعالی سازمانی به روزآوری و ارتقای دانش ارزيابان و مديران تعالی سازمان هاست. 
برنامه همايش های فصلی به همین منظور طراحی و از سال 84 تا کنون به صورت منظم برگزار شده است. 
اين همايش ها به ارائه تجارب شرکت ها و سازمان های برتر در حوزه های مرتبط با تعالی پرداخته و شامل 
مجموعه  نظام های مديريتی و فنی است که سازمان ها برای دستیابی به تعالی به کار گرفته اند. همايش های 

فصلی در دو بخش ارائه تئوری های نوين و ارائه تجربه سازمان های برتر اجرا می شود. 
بخش اول توسط يکی از اساتید برتر حوزه مربوطه و به دنبال آن تجربه سازمان توسط يکی از مديران سازمان 

که متولی اجرای برنامه مورد بحث است، ارائه می شود.
به روز آوری دانش و اطالعات ارزيابان و مديران تعالی، توسعه فرهنگ تبادل تجربه بین صاحب نظران و متخصصان 
حوز تعالی سازمانی، تشويق استقرار و ارائه تجربه های موفق در سازمان های متبوع از مهم ترين اهداف همايش های 

فصلی است و در سال جاری چهار همايش فصلی برگزار شده است. 
در ادامه خالصه اي از گزارش های مرتبط را  مي خوانید. عالقه مندان مي توانند گزارش کامل اين همايش ها را از 

مرکز تعالي سازماني تهیه نمايند.  
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همایش فصلی

توسعه رهبری

شركت توگا 

لي
ص

ش ف
ماي

ه

مقدمه
چهلمیــن همايــش فصلــي ارزيابــان و مديــران تعالــي در روز دوازدهــم مردادمــاه 1394، 
در ســالن پويــش ســازمان مديريــت صنعتــي بــا حضــور ارزيابــان، مديــران و کارشناســان 

شــرکت هاي مختلــف برگــزار شــد.
بخــش نخســت ايــن همايــش بــا ســخنراني دکتــر عبدالرضــا حافظــي  در خصــوص 

"توســعه رهبــری" آغــاز شــد و بــه مــرور مفاهیــم بنیاديــن در ايــن زمینــه پرداخــت.
در بخــش دوم همايــش، مهنــدس مســعود بینــش، مديــر توســعه کارکنــان، و مهنــدس 
ــه  ــه تجرب ــه ارائ ــز ب ــوگا، نی ــرکت ت ــعه ش ــی و توس ــناس ارزياب ــو، کارش ــرا برجعلی ل زه

شــرکت تــوگا در خصــوص توســعه رهبــري ســخناني ايــراد کردنــد.
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بخش اول: مروري بر مفاهیم 
1. تعريف رهبری

 رهبري توانايي اعمال نفوذ بر گروه در جهت تأمین اهداف و جهت 
دادن به افراد است.

 رهبري در قدرت ترغیب ديگران به تعقیب مشتاقانه هدف هاي معین 
خالصه مي شود.

 تحول موفقیت آمیز، 70 تا 90 درصد رهبري و فقط 10 تا 30 درصد 
مديريت است.

رهبری فضايی خلق می کند که در آن همزمان سه موضوع تحقق 
يابد:

 ايجاد اهداف مشترك
 احساس غرور نسبت به سازمان

 کارايی

2. ضرورت بحث توسعه رهبری در سازمان ها
 کمبود مديران کارآمد برای توسعه سازمان ها 

مديران  تربیت  برای  برنامه ريزی  و  سازمان  استعداد های  شناسايی   
آينده

 توانايی الهام بخشی
اليه های  در  پايدار  فرايندی  صورت  به  می بايست  رهبری  توسعه 
را  رهبری  قابلیت های  کارکنان  همه  در  و  شود  ديده  سازمان  مختلف 
ايجاد نمايد. در بحث توسعه رهبری چهار منظر را می بايست در نظر 

گرفت:
 کمبود استعدادها برای تربیت رهبران آينده

 ضعف توانايی ها و قابلیت ها
 عدم يکپارچگی برنامه های توسعه کارکنان

 تفاوت ارزش ها به دلیل ورود نسل های جديد به محیط کار  
ضعف هاي رهبران نسل آينده که نیاز به برنامه ريزی دارند:

 تفکر استراتژيک
 رهبری تغییرات

 طراحیvision  مناسب برای سازمان و جلب مشارکت سايرين
 ضعف در الهام بخشی

 توجه به کسب وکار سازمان و چگونگی کار کردن بخش های مختلف 
سازمان با هم

3. سبک های مختلف رهبری 
 آرماني )Visionary(، بسیار بسیار مثبت

 مربي گري )Coaching(،  بسیار مثبت
 پیوندجويانه )Affiliating( ، مثبت

 دموکراتیک )Democratic(، مثبت
 پیشتازي )Pacesetting(، گاهي خیلي منفي

 آمرانه )Commanding(، بسیار منفي
رهبری  سبک های  از  يک  هر  انتخاب  با  متناسب  سازمان ها 

برنامه های توسعه رهبری خود را برنامه ريزی می کند.

4. چارچوب توسعه مهارت های رهبری
 تغییر نگرش رهبری )Mind-set(: رهبران می بايست به عنوان يک 

کاتالیزور خوب در سازمان عمل کنند.
 مهارت های کسب و کار )Business skill sets(: رهبران سازمان 

می بايست يک معمار سازمانی خوب باشند.
عمل  مربی  نقش  در  می بايست  رهبران  انسانی:  منابع  مهارت های   

کنند.
 توسعه رهبری می بايست با استراتژی ها و معماری سازمانی و کلیه 

بخش های سازمان هماهنگ باشد.
 تکامل تدريجی توسعه رهبری در سازمان

5. نقش رهبران متمايز:
 ارتباط با کارکنان

 توانمند سازی کارکنان
 الهام بخشی رهبران

نکته هايی که بايد در بحث پیاده سازی توسعه رهبری به آن توجه 
شود:

 نگرش استراتژيک در توسعه رهبری
 تعیین شايستگی های رهبری

 ارزشیابی شايستگی های رهبران
 طراحی بسته توسعه رهبری

 پايش عملکرد و بهبود
 مدل سازی دانش توسعه رهبری
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بخش دوم: تجربه شرکت توگا در برنامه های توسعه توانمندی های مديريتی و رهبری
 )Mapna People Program( گروه مپنا بر اساس برنامه های استراتژيک تدوين شده، سندی را با نام برنامه سرمايه های انسانی مپنا

منتشر کرده است که يکی از محورهای کلیدی آن، توسعه مهارت های مديريتی و رهبری است.
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برنامه های عملیاتی مپنا برای توسعه رهبری در شرکت توگا در شکل زير نمايش داده شده است که از متعهدسازي رهبران آغاز مي شود، 
سپس برنامه هاي مربوط به ارزيابي اثربخشي رفتارهاي رهبران صورت مي گیرد و در ادامه، توسعه قابلیت ها و مهارت هاي رهبران توگا برنامه ريزي 

و تدوين شده است.

1. متعهدسازي رهبران:
تدوين و جاري سازي منشور رهبري شرکت توگا از مدل شايستگي هاي رهبري و مديريتي )مدل کوزس و پوزنر( استفاده شده و بومي سازي 

شده است. منشور رهبري شرکت توگا بر اساس چهار محور زير مورد بازنگري قرار گرفته است:
 مدل شايستگي مديران توگا

 سند جامع اخالقي شرکت مپنا
 معیار رهبري مدل تعالي سازماني 

 ارزش هاي شرکت توگا 

2.  ارزيابي اثربخشي رفتارهاي رهبران توگا:
 طرح ارزيابي 360 درجه مديران

 کانون ارزيابي
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3. توسعه قابلیت ها و مهارت هاي رهبران:
در اين بخش، بسته توسعه رهبری شرکت توگا و ابزارهای مورد استفاده تهیه و تدوين شده است که در شکل زير نمايش داده شده است.

4. مروری بر فرايند انتصاب
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بخش بندی تأمين کنندگان 
و ارائه پيشنهاد ارزش به آنان

شركت فوالد خوزستان

لي
ص

ش ف
ماي

ه

مقدمه
ــوم  ــت و س ــي، بیس ــران تعال ــان و مدي ــي ارزياب ــش فصل ــن هماي ــل و يكمی چه
ــان،  ــور ارزياب ــا حض ــي ب ــت صنعت ــازمان مديري ــش س ــالن پوي ــهريورماه 1394، در س ش

ــد. ــزار ش ــف برگ ــرکت هاي مختل ــان ش ــران و کارشناس مدي
بخــش نخســت ايــن همايــش، دکتــر خلــج  بــه مــرور مفاهیــم بنیاديــن در خصــوص 

ــت. ــان" پرداخ ــه آن ــنهاد ارزش ب ــه پیش ــدگان و ارائ ــدی تأمین کنن "بخش بن
در بخــش دوم همايــش بــه ســخنراني مهنــدس محمــد احمــدی، رئیــس برنامه ريــزی 
خريــد شــرکت فــوالد خوزســتان اختصــاص داشــت کــه تجربــه شــرکت فــوالد خوزســتان 
را در خصــوص بخش بنــدی تأمین کننــدگان و ارائــه پیشــنهاد ارزش بــه آنــان ارائــه کــرد.
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بخش اول: مروري بر مفاهیم 
1. تعريف زنجیره تأمین

 ابداع اصطالح زنجیره تأمین توسط اولیور و وبر در  سال 1982
 مفاهیم اولیه: نزديکی تعريف زنجیره تأمین و لجستیک

 زنجیره تأمین، شامل تمام فعالیت هاي مرتبط با جريان و تبديل کاالها 
از مرحله ماده خام )استخراج( تا مصرف کننده نهايي و نیز جريان هاي 

اطالعاتي مرتبط با آن ها است.
کارخانجات،  تأمین کنندگان،  شامل  است  شبکه ای  تأمین  زنجیره   
انبارهای کاال، مراکز توزيع و خرده فروشان که مواد خام را تهیه کرده، 

تغییر شکل داده، محصول را تهیه کرده و تحويل مشتری مي دهند.

2. مديريت زنجیره تأمین
کنترل  و  اجرا  طراحی،  برنامه ريزی،  فرايند  تأمین  زنجیره  مديريت   
کارا و با حداقل هزينه جريان و انباشت مواد خام، موجودی در فرايند، 
استفاده،  قابل  غیر  و  استفاده مجدد  قابل  نهايی، محصوالت  کاالهای 
اطالعات مرتبط و امور مالی از نقطه ابتدای زنجیره تأمین تا انتهای آن 

به منظور تأمین خواسته مشتری است.
زنجیره  فعالیت هاي  يکپارچه سازي  شامل  تأمین،  زنجیره  مديريت   
تأمین و نیز جريان هاي اطالعاتي و جريان هاي مالي و اعتباري  مرتبط 
با آن ها از طريق بهبود در روابط زنجیره براي دستیابي به مزيت رقابتي 

قابل اتکا است.

3. تعريف استراتژي زنجیره تأمین
رقابتي  استراتژي هاي  اساس  بر  تأمین  زنجیره  استراتژي هاي 

سازمان و در جهت تسهیل آن تعريف مي شوند.
استراتژي هاي اصلي زنجیره تأمین شامل پاسخگويي  و کارايي می شود

4. جايگاه لجستیک در زنجیره تأمین
موضوع  خودرو،  صنعت  مانند  تولیدي،  سیستم هاي  تحلیل  در   
بخش  اين  مي گیرد.  بر  در  را  تأمین  زنجیره  فیزيکي  بخش  لجستیک 
محصول  تا  خام  ماده  تهیه  مرحله  از  فیزيکي  فعالیت هاي  کلیه  که 
انبارداري، زمانبندي تولید و ...  نهايي شامل فعالیت هاي حمل و نقل، 
را  تأمین  از فعالیت هاي زنجیره  را شامل مي شود، بخش نسبتًا بزرگي 
به خود اختصاص مي دهد. در واقع، محدوده لجستیک تنها جريان مواد 
و کاال نیست، بلکه محور فعالیت هاي زنجیره تأمین است که روابط و 

اطالعات، ابزارهاي پشتیبان آن جهت بهبود در فعالیت هايش هستند. 

5. نقش تكنولوژي اطالعات در زنجیره تأمین
)SCM( اصول مديريت ارتباطات 

)CRM( مديريت ارتباط با مشتريان 
)SRM( مديريت روابط با تأمین کنندگان 

6. ارتباط بین سیستم هاي سازمان
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مراحل اجرای طرح شناسايي مسائل و ارائه راه حل مناسب مطابق نمودار زير است:

بخش دوم: ارائه تجربه شرکت فوالد خوزستان

1. بخش بندی تأمین کنندگان و ارائه پیشنهاد ارزش به آن ها
امروزه، بقا در فضای نامطمئن کسب و کار ايجاب می کند که سازمان ها سازوکار مناسبی به منظور مديريت ريسک در زنجیره تأمین داشته باشند. 
اين موضوع نیارمند اين است که سازمان ها نه تنها بايد روی محیط درون خود تمرکز کنند، بلکه بايد روابط خود را با سازمان های ديگر نیز مديريت 
 کنند. در اين راستا، شرکت های پیشرو استراتژی های متفاوتی تبیین و با عملیاتی نمودن آن ها سعی در ارتقای سطح اطمینان دارند. موفقیت غالب 
اين استراتژی ها، در گرو برقراری ارتباط مؤثر با تأمین کنندگان است. فرايند مديريت ارتباط با تأمین کنندگان، ساختاری برای توسعه و حفظ روابط 
با تأمین کنندگان فراهم می آورد. روابط نزديک و بلندمدت با مجموعه کوچکی از تأمین کنندگان بر اساس ارزشی که آن ها در طول زمان برای 
سازمان خلق می کنند، توسعه می يابد و روابط سنتی با ساير تأمین کنندگان حفظ می شود. خروجی مطلوب اين فرايند نوعی ارتباط برنده- برنده برای 

دو طرف زنجیره تأمین است. 
شرکت  که  می کند  تعیین  بخش بندی  نتايج  است.  تأمین کنندگان  بخش بندی  تـأمین کننده،  با  ارتباط  مديريت  گام های  مهم ترين  از  يکی 
تأمین کنندگان،  از  کدامیک  با  و  دهد  توسعه  را  خدمات  يا  مواد  سفارشات  به  مربوط  توافقات  منحصراً  تأمین کنندگان،  از  کدامیک  با  می بايست 
يکسری توافقات استاندارد پیشنهاد دهد که هم اهداف شرکت را برآورده کند و هم سود منطقی برای تأمین کننده خلق نمايد. در حقیقت، شرکت با 

بخش بندی تأمین کنندگان چارچوبی برای تدوين استرتژی های برقراری ارتباط با هر تأمین کننده طراحی می کند.
شرکت فوالد خوزستان نیز در حال حاضر با بالغ بر 4 هزار تأمین کننده جاری سروکار دارد. به  طور قطع، جهت مديريت ارتباطات با اين شبکه 
بنابراين  نیازمند استراتژی های متفاوتی است که هم برای سازمان و هم برای تأمین کننده ارزش خلق کند.  از تأمین کنندگان، سازمان  گسترده 
سازمان نیازمند چارچوبی است که براساس آن، تأمین کنندگان را تفکیک نموده و با شناخت ويژگی های هر بخش، استراتژی هايی متمايز جهت 

مديريت آنها اتخاذ نمايد. 

2. شناسايي مسائل و ارائه راه حل مناسب
اول استراتژی ها و اهداف  تأمین کنندگان تشکیل شد که در گام  با  ارتباط  تیم مديريت  با عنوان  اين طرح، نخست تیمی چندتخصصی  در 
شرکت فوالد خوزستان و کالن فرايند تأمین را مورد بررسی قرار دادند. در گام بعد، با مرور پیشینه زنجیره تأمین، انواع مدل های مديريت ارتباط با 

تأمین کنندگان را مطالعه و با توجه به استراتژی های سازمان، چارچوب کار در شرکت فوالد خوزستان را تعريف نمودند.
در اين مرحله تیم مديريت ارتباط با تأمین کنندگان، مدل های بخش بندی و معیارهای مورد استفاده جهت بخش بندی تأمین کنندگان را مورد 
بررسی قرار دادند. مدل هايی که در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند، مدل بخش بندی تامین کنندگان شرکت وندی اينترنشنال، کوکاکوال، 
مسترفود آمريکا و مدل آقای کرالجیک بودند. سپس با يادگیری از اين مدل ها، مدل بخش بندی تأمین کنندگان شرکت فوالد خوزستان را همسو 
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با اهداف کالن و استراتژی ها طراحی کردند. 
مدل بخش بندی تأمین کنندگان اين شرکت، ماتريس چهارخانه ای است که تأمین کنندگان را بر اساس دو بعد حجم خريد و ريسک تأمین به 

چهار گروه، استراتژيک، گلوگاهی، اهرمی و روتین بخش بندی می کند.
در مرحله بعد، تیم مديريت ارتباط با تأمین کنندگان با استخراج داده ها از سیستم اطالعات مديريت، معیارهای مدل بخش بندی را برای هر 

تأمین کننده محاسبه نموده و پس از آن، تأمین کنندگان را در ماتريس  بخش بندی موقعیت يابی نمودند.
در گام بعد، تیم مديريت ارتباط با تأمین کنندگان، با برگزاری جلسات تخصصی و مصاحبه های عمیق و همچنین توزيع پرسشنامه در میان 
تأمین کنندگان اقدام به شناسايی نیازها و خواسته های تأمین کنندگان نمود. پس از اين مرحله، خواسته های تأمین کنندگان با در نظر گرفتن اهداف 

و استراتژی های سازمان همسو و  در پايان، استراتژی های ارتباط با تأمین کنندگان متناسب با هر بخش تدوين و پیشنهاد ارزش ارائه شد.

3. شواهد و نتايج اثربخش بودن تجربه )مثاًل صرفه جويی هزينه، کاهش زمان فرايند و ...(
پس از تدوين استراتژی های ارتباط در هر بخش تأمین کنندگان، شاخص هايی جهت ارزيابی اثربخشی و کارايی استراتژی ها طراحی شدند. اين 
شاخص ها نظیر پايداری اقالم اصلی، نظیر سنگ آهن، قراضه، فروآلیاژها و ...، تناژ از دست رفته تولید به واسطه محدوديت انرژی، نسبت هزينه 

اقالم اصلی به قیمت فروش و .... به صورت دوره ای مورد پايش قرار می گیرند.

4. مخاطبان اصلي اين تجربه و آموزه هاي کسب شده
مخاطب اصلی اين پروژه کلیه سازمان هايی هستند که جهت تأمین کاال و خدمات خود نیازمند ارتباطی دوسويه با تأمین بوده و به دنبال تحقق 

اثربخشی و کارايی رويکردهای روابط با تأمین کنندگان هستند. 

5. نوآوري و تمايز تجربه شرکت نسبت به تجارب مشابه در سازمان هاي ديگر
شرکت فوالد خوزستان برای اولین بار در کشور با تعريف و به کارگیری مدل بخش بندی از حیث نظری و اجرای استراتژی های همسو با آن، 

از حیث عملی موفق به انجام شده است. ضمن آنکه اين تجربه در مقیاس سازمان بزرگ صورت گرفته است.
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مدیریت 
ارزش گذاری برند

بانك پاسارگاد

لي
ص

ش ف
ماي

ه

مقدمه
ــت  ــا موضــوع "مديري ــي ب ــران تعال ــان و مدي ــي ارزياب ــن همايــش فصل چهــل و دومی
ــاه امســال در ســالن پويــش ســازمان مديريــت  ــان م ــد" در چهــارم آب ارزش گــذاری برن
صنعتــي بــا حضــور ارزيابــان، مديــران و کارشناســان شــرکت هــاي مختلــف برگــزار شــد.

ــوص  ــتقالل در خص ــود اس ــر محم ــخنراني دکت ــا س ــش ب ــن هماي ــت اي ــش نخس بخ
ــت. ــن پرداخ ــم بنیادي ــرور مفاهی ــه م ــد. وي ب ــاز ش ــد آغ ــذاری برن ــت ارزش گ مديري

ــعدی،  ــر س ــدس ناص ــرزازاده و  مهن ــاز می ــدس فرحن ــش، مهن ــش دوم هماي در بخ
ــک  ــه  بان ــه تجرب ــه ارائ ــارگاد ب ــک پاس ــی بان ــعه و بازارياب ــق و توس ــان تحقی کارشناس

ــد. ــارگاد پرداختن پاس
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بخش اول: مروري بر مفاهیم
1. هدف از برندسازی: خلق ارزش به  واسطه شناسايی 

و ايجاد تمايز
ارزش بر طبق يک تعريف ساده، نسبت مزايا به هزينه های موجود 
در يک محصول است. در اين راستا، سطح رضايت و رغبت مشتری نه 
با توجه به سطح واقعی ارزش ايجاد شده بلکه بر مبنای میزان درك 
ديدگاه،  اين  به  توجه  با  می آيد.  وجود  به  شده  ارائه  ارزش  از  مشتری 
ارزش ارائه شده بر اساس میزان درك مشتريان از آن از ديد هر يک 
متفاوت است. خلق ارزش برای مشتريان در نهايت موجب ارزش آفرينی 
برای خود سازمان می شود که هدف اصلی هر سازمان به شمار می آيد. 
بخش  امروزه  لوين،  تد  نام  به  متفکران  از  يکی  نظر  اظهار  مبنای  بر 
مواردی  می شود.  ايجاد  محصول  تولید  خط  از  خارج  ارزش  از  زيادی 
همچون تسهیالت مالی، نحوه و محل تحويل و خدمات پس از فروش 

از منابع اصلی ارزش آفرينی به حساب می آيند.
در  شده  درك  ارزش  خلق  اصلی  منابع  از  يکی  امروزه،  بی ترديد، 
عرضه هر شرکت، برند مورد استفاده است. نقش برند امروزه در محیط 
پاردايم  را  کسب وکار  کنونی  چارچوب  که  است  حدی  تا  کسب وکار 
برندسازی می نامند. ارزش ايجاد شده به واسطه برند يا به عبارت ديگر، 
رويکرد  دو  با  و  رياضی  به صورت  کاماًل  می توان  را  برند  ويژه  ارزش 
اندازه گیری نمود که عبارت اند از: رويکرد مالی و رويکرد بازار. در رويکرد 
مالی، میزان ارزش مادی برند به عنوان يک دارايی غیرملموس سازمان 
مورد بررسی قرار می گیرد. بنا به آمارهای جديد در اقتصادهای پیشرو، 
يک  دارايی های  درصد   70 به  نزديک  ناملموس  دارايی های  امروزه 
سازمان را شکل می دهند که در آن برند دارای جايگاه برجسته ای است. 
در رويکرد بازاريابی، ارزش برند بر مبنای قضاوت مشتری نسبت به 
آن اندازه گیری می شود که از اين رو، به آن ارزش برند بر مبنای مشتری 
گفته می شود. اين عامل میزان تأثیر برند در هزينه ای که مشتری حاضر 
است پرداخت کند را نشان می دهد. با توجه به تعريف، ارزش برند بر 
مبنای قضاوت مشتری عبارت است از تأثیرات متفاوتی که دانش برند 
روی واکنش های مشتری ها نسبت به فعالیت های بازاريابی در خصوص 

آن برند به جای می گذارد. 

2. مراحل برندسازی
بازتعريف سه عنصر راهبردی  اولین گام در برندسازی، شناخت و 
مأموريت، چشم انداز و ارزش های اساسی سازمان است. از آنجا که در 
کسب وکار فرصت و تهديد به عنوان عامل مهم تری نسبت به قوت و 
دارد که  اهمیت  اين موضوع  بنابراين درك  ضعف محسوب می شوند، 
در کدام بخش های بازار، فرصت های بیشتری نهفته است يا به عبارت 

ديگر، امکان خلق ارزش بیشتری برای سازمان وجود دارد. 
لذا با توجه به درك متفاوت گروه های مختلف مشتريان از ارزش 
بخش های  در  مشتريان  اين  محصول،  و  سازمان  توسط  شده  خلق 
مختلف دسته بندی می شوند که به آن بخش بندی بازار گفته مي شود. 
سپس بخش هايی که بیشترين سطح ارزش را درك نموده و در نتیجه 
به وجود می آورند، هدف گیری  برای سازمان  را  ارزش  بیشترين سطح 
بازار  بخش  در  برند  افتراق  و  اشتراك  نقاط  بعد،  مرحله  در  می شوند. 
باعث  حقیقت  در  افتراق  نقاط  می شوند.  مشخص  رقبا  با  مقايسه  در 

هدف  بازار  بخش  هر  در  مشتريان  ذهن  در  برند  جايگاه  متمايزسازی 
می شوند که اين امر را جايگاه سازی می نامند. 

به  نسبت  مشتريان  ذهن  در  برند  جايگاه سازی  راستای  در  سپس 
طراحی آمیخته بازاريابی که شامل اجزاي محصول، قیمت، نحوه عرضه 
و  کارکنان  فرايند،  آن ها  بر  عالوه  و  کاالها  تولید  در  ترويج  نحوه  و 

مشخصه های ظاهری در ارائه خدمات اقدام می شود.
ايجاد  همان  حقیقت  در  که  برند  هويت  مراحل،  اين  به  توجه  با 
تصوير مورد نظر در ذهن مشتری است، تعريف و تدوين می شود. در گام 
آخر، با توجه به مراحل قبلی و در راستای شناساندن و ايجاد تمايز در 
برند، عناصر برند تدوين می شوند. اين عناصر بر مبنای اتحاديه بازاريابی 

آمريکا، شامل پنج عنصر هستند که عبارت اند از: 
 نام و آدرس اينترنتی

 لوگو و نماد
 کاراکتر

 شعار و طنین
 شکل ظاهری و بسته بندی

بديهی است که هر برند بايد حداقل يکی از عناصر را دار باشد و با 
توجه به طبیعت سازمان، محصول و بازار ترکیبی از اين عناصر نیز قابل 
استفاده خواهد بود. بر مبنای نظر کوين کلر، معیارهای اصلی انتخاب 
بهترين عناصر برند عبارت اند از: قابلیت به خاطرسپاری، میزان معناداری، 

میزان محبوبیت، میزان انتقال، قابلیت انطباق و قابلیت حفاظت.
با توجه به میزان قدرت برند و در راستای  الزم به ذکر است که 
برند  تعمیم  استراتژی های  از  می توان  سازمان،  توسعه ای  راهبردهای 

بهره برداری نمود.
در پايان اشاره به اين مطلب ضروری به نظر می رسد که برندسازی 
و  جذب  همچون  ديگری  مزيت های  دارای  سود،  افزايش  بر  عالوه 
نگهداشت نیروی انسانی است که در اين زمینه می توان از روش های 

برندسازی درون سازمانی و ابزارهايی همچون ذکر برند استفاده نمود.
       

    
بخش دوم: تجربه بانک پاسارگاد در سنجش ارزش برند

و  تغییر  شاهد  جهان  در  کسب وکار  فضای  اخیر،  سال های  در 
تغییر  به  می توان  تغییرات  اين  جمله  از  است،  بوده  بسیاری  تحوالت 
نگرش بنگاه های اقتصادی از دارايی مشهود به سمت دارايی نامشهود 
اهمیت  از  نامشهود  دارايی  ارزش گذاری  فرايند  اين رو،  از  نمود.  اشاره 
برای  شاخصی  عنوان  به  که  به گونه ای  است،  شده  برخوردار  زيادی 
ارزيابی عملکرد سازمان ها در کوتاه مدت و بلند مدت مطرح شده است. 
زمینه،  اين  در  پاسارگاد  بانک  مهم  اقدامات  از  يکي  رويکرد،  اين  با 
انجام پروژه مديريت و سنجش ارزش برند به مثابه يکی از مهم ترين 

دارايی های نامشهود بانک بوده است.

1. فوايد ارزش گذاری برند
 سنجش میزان موفقیت سازمانی

 زمینه سازی جهت مشارکت و امکان جذب سرمايه گذاران خارجی
 استفاده در برنامه ريزی ها و تعیین اهداف آتی بانک
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 استفاده از آن در تبلیغات و جذب مشتری
 عارضه يابی درونی و بیرونی

2. رويكردهای بررسی شده ارزش گذاری برند

3. انتخاب مدل اينتربرند به عنوان مدل جامع بانک به 
دلیل:

 اولین رويکرد مورد تأيید ايزو 
 شمولیت گسترده و مرجعیت بین المللی

 متناسب با کسب وکار بانکی
 استفاده بانک های معتبر بین المللی

4. مدل اينتر برند در يک نگاه

5. مراحل پنج گانه فرايند اجرايی
 بخش بندی

اساس  بر  خود  پیشنهادی  ارزش های  تعريف  برای  پاسارگاد  بانک 
مدل کسب وکار تدوين شده است که راهنمای فعالیت های بازاريابی بانک 
به شمار می آيد، اقدام نموده و جذابیت گروه های مختلف بازار بررسی و 
اقدام به انتخاب بازارهای هدف خود و طراحی محصوالتی متناسب با آن 

می نمايد.

)EVA(تحلیل مالی: ارزش افزوده اقتصادی 
درآمدها  ديگر  از  برند  از  حاصل  درآمد  جداسازی  جهت  گام  اولین 
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی است. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان 
برآورد سود اقتصادی واقعی بانک در يک سال و بیانگر باقی مانده سود 
از کسر مالیات و هزينه سرمايه است. در راستای محاسبه  خالص پس 
آن، در بانک ابتدا سود خالص بانک پس از کسر مالیات محاسبه و سپس 
میانگین موزون هزينه سرمايه بانک به دست آمده و نهايتاً، ارزش افزوده 

اقتصادی برای هر سال محاسبه می شود.

)ROB(تحلیل تقاضا: شاخص نقش برند 
با میانگین اين  استفاده از شاخص وفاداری مشتريان و مقايسه آن 

شاخص در بانک های خصوصی کشور

)BSS(تحلیل قدرت برند: امتیاز قدرت برند 
روند،  رهبری،  پايداری،  بازار،  شاخص  هفت  در  برند  قدرت  امتیاز 
پشتیبانی، گستردگی جغرافیايی و حفاظت با وزن هايی معین تعريف شده 
و زيرفاکتورهای مؤثر بر آن به صورتی بومی تدوين شده است که پس از 
تعیین نمره هر شاخص در بانک نهايتاً امتیاز قدرت برند محاسبه می شود.

همچنین جهت محاسبه نرخ تنزيل، از نموداری S شکل که رابطه 
میان ريسک برند و قدرت برند را نشان می دهد، استفاده شده است. تابع و 
شکل منحنی با توجه به شرايط بازار و صنعت در هر دوره متفاوت است، لذا 
مي بايست در هر دوره برآورد دقیقی از تابع را بر اساس مفروضات تعیین نمود.

 محاسبه ارزش خالص فعلی
پس از محاسبه هر يک از متغیرهای مدل، عوايد برند محاسبه و با 
نرخ تنزيل به دست آمده تنزيل و نهاًيتا، خالص ارزش فعلی برند مورد 
محاسبه قرار گرفته است. در اين مدل، نیاز به اطالعات يک دوره 5 ساله 
وجود دارد، لذا با شروع فعالیت های بانک در اواخر سال 84، و در اختیار 
بودن اطالعات موردنیاز از سال 85، از سال 1390 ارزش خالص برند بانک 

پاسارگاد به صورت ساالنه محاسبه می شود.
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کارکرد فناوری اطالعات 
در زنجيره خدمات پس از فروش

 شركت سايپا يدک

لي
ص

ش ف
ماي

ه

مقدمه
ــرد  ــوع "کارک ــا موض ــي ب ــران تعال ــان و مدي ــي ارزياب ــش فصل ــومین هماي ــل و س چه
ــوژي اطالعــات در زنجیــره خدمــات پــس از فــروش" در روز پنجــم بهمــن امســال  تكنول
در ســالن پويــش ســازمان مديريــت صنعتــي بــا حضــور ارزيابــان، مديــران و کارشناســان 

ــد. ــزار ش ــف برگ ــرکت هاي مختل ش
بخــش نخســت ايــن همايــش بــا ســخنراني مهنــدس پیمــان خورطلــب در خصــوص 
کارکــرد تكنولــوژي اطالعــات در زنجیــره خدمــات پــس از فــروش آغــاز شــد. وي بــه مرور 

مفاهیــم بنیاديــن پرداخــت.
در بخــش دوم همايــش، مهنــدس عبــداهلل مست چشــمی، مديــر تكنولــوژي اطالعــات 

و مهندســي، نیــز بــه ارائــه تجربــه  شــرکت ســايپا يــدک پرداخــت.
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استقرار  جهت  مديريتی  چارچوب های  از  استفاده  اهمیت  امروزه 
شرکت ها  يا  سازمان ها  برای   IT سرويس های  بهبود  يا  صحیح 
که  ما،  کشور  در  است.  شده  تبديل  استراتژيک  موضوع  يک  به 
کمتر  است،  فرهنگ سازی  و  آموزش  اولیه  قدم های  در  نوعی  به 
)نظیر   IT سرويس  مديريت  چارچوب  يک  استقرار  در  موفقی  تجربه 
عنوان  به   Pink Elephant شرکت  می خورد.  چشم  به   )ITIL
فرايندهای  پیاده سازی  و  مشاوره  امر  در  مطرح  شرکت های  از   يکی 
  ITIL )Information Technology Infrastructure Library(
تجربیات پیاده سازی خود را در سرفصل های کالن منتشر نموده است. 
ده موضوع که مديران فناوری اطالعات برای پیاده سازی ITIL  بايد 

بدانند، به شرح زير است: 

يک  صورت  به  مي بايست   ITIL پیاده سازی  ده:  شماره   .1
پروژه رسمی اجرا شو.

برای موفق بودن، مي بايست يک رويکرد مديريت پروژه برنامه ريزی 
شده و با تعمق اتخاذ شود. بهترين راه اين است که از ارتباطات يک به 
يک مستقل، که ارتباط يکدستی با يکديگر ندارند پرهیز کنیم. تعدادی 

از مولفه هايی که مي بايست در نظر گرفته شوند شامل موارد زير است:
 يک چشم انداز و استراتژی کلی خلق نمايید.
 يک مدير پروژه يا مدير برنامه تعیین نمايید.

 تیم پروژه را تشکیل دهید.
نقش های  ساير  و  فرايندها  متولیان  و  برنامه ريزی  اجرايی،   مسئوالن 

کلیدی را معین کنید.
 يک طرح پروژه بنويسید و آن را به خوبی مديريت کنید.

 برای حصول خروجی های مورد نظر مسئولیت ها را برای هر نقش معین 
کنید.

مصرف  زمان  و  پول  شامل،  منابع  پیاده سازی  نه:  شماره   .2
می کند

حیات  چرخه  فرايندهای  تمامی  و   ITIL خدمات  میز  پیاده سازی 
سرويس، سال ها زمان می برد، نه هفته ها يا ماه ها. بايد موارد زير را در 

نظر بگیريم:
 ITIL مزايای  شدن  نمايان  و  طراحی  طرح ريزی،  برای  مي بايست   

فرصت کافی وجود داشته باشد.
 پیاده سازی يک تک فرايند و رساندن آن به سطح دلخواه از بلوغ، نیازمند 

توجه و مراقبت اساسی مديريتی است.
 هزينه های زيادی در پی پیاده سازی خواهد آمد: هزينه های آموزش، 
هزينه های پروژه، خريد سیستم ها و ابزارهای جديد يا ارتقايافته و استفاده 

احتمالی از مشاوران خارج از سازمان
  الزم است کارمندان IT، فرايندهای جديدی را پیاده سازی و اجرا کنند 

که اين خود به اين معنی است نقش های جديدی بايد تعريف شود.

3. شماره هشت: نیازمند آموزش و پرورش است
همه افراد مي بايست به يک زبان صحبت کنند. به همین دلیل، يک 

طرح آموزشی مدون مي بايست نگاشته و اجرا شود.
باالترين  از  اطالعات،  فناوری  کارکنان  تمامی   ،ITIL پیاده سازی   
رده ها تا پايین ترين رده ها، حتی هیئت مديره را درگیر می کند. همچنین، 

آموزش ها هم بايد متناسب با نقش ها و مسئولیت ها تدوين شوند.
 تعداد زيادی دوره آموزشی وجود دارند که افراد می توانند آن ها را بگذرانند 

يا در آن ها مدرك اخذ کنند.
مدل  عنوان  به   ،ITIL صرف  آموزش  از  فراتر  مي بايست  آموزش   
مديريت سرويس های فناوری اطالعات باشد. طرح آموزشی مي بايست 
شامل طراحی سازمانی، تغییرات سازمانی، مديريت تغییر، بلوغ فرايندها، 

بهبود کیفیت و بهبود مستمر و غلبه بر مقاومت در برابر تغییرات باشد.

خواهیم  تغییر    ITIL فرايندهای  از  فراتر  هفت:  شماره   .4
داشت

از  بسیاری  مي بايستی  که  معناست  اين  به   ITIL پیاده سازی 
 ،ITIL قسمت های سازمان مورد توجه قرار گیرد و نه فقط فرايندهای

اين موارد شامل:
جبران  و  شناسايی  سیستم  سازمانی،  ساختار  انسانی:  منابع  مديريت   
عملکرد و پاداش، مي بايست پشتیبان نقش ها و مسئولیت های جديد باشند.

مقررات  و  ارزش ها  باورها،  مشاغل،  شرح  جديد،  نقش های  افراد:   
مي بايست به طور مستحکمی طرح ريزی شوند.
 فناوری بايد پشتیبان فرايندهای جديد باشد.

 ارتباط با ساير فرايندهای کسب وکار سازمان نیز در نظر گرفته شود.

نیاز  اجرايی  قوی  ارتباطی  طرح  يک  شش:  شماره   .5
است

بايد يک  يابید،  نظر دست  مورد  موفقیت آمیز  نتايج  به  اينکه  برای 
استراتژی و طرح قوی داشته باشید.

 استراتژی ارتباطی بايد جهت داشته باشد.
 طرح ارتباطی بايد شامل اين موارد باشد که چه موقع، چه چیزی بايد 

اتفاق بیفتد، چه کسی بايد دخیل باشد و چه چیزی بايد عنوان شود.
 اجرای اين طرح بايد مستمر باشد و برای حصول نتیجه دلخواه بايد 

مسئولیت ها تعیین و اختصاص يابد.
 مدير ارشد IT، نقش مهمی در سراسر برنامه ايفا می کند، نه فقط در 

مقطع گل زدن!
از  بايد  مستمر  صورت  به  ارتباطات  برقراری  برای  مواقع  اغلب  در   

رسانه های مختلف استفاده شود.

6. شماره پنج: همكاری و تعهد مديريت ارشد را می طلبد
 همه چیز از باال آغاز می شود. مديريت ارشد بايد در اغلب موارد تعهد 

خود را به صورت مشهود و با يک اصول باثبات و مستمر نشان دهد.
 از مدل و رهنمودهای هشت قدمی کاتر برای راهبری تغییر استفاده 

کنید.
1. يک حس فوريت ايجاد کنید.

2. يک تیم ائتالفی پیشاهنگ ايجاد کنید.
3. يک چشم انداز ترسیم کنید.
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4. برای درك و پذيرش، چشم انداز را تبیین کنید.
5. برای انجام کارها، اختیارات را تفويض کنید.

6. با انجام کارهايی که زود نمود پیدا می کنند، پیروزی های سريع به 
دست آوريد.

7. اجازه ندهید تغییرات از اهداف فاصله بگیرند.
8. تغییرات انجام شده را يکپارچه کنید.

7. شماره چهار: فرهنگ سازمانی بايد تغییر کند
مشکالت فرهنگی، بايد در خالل تغییر، مد نظر قرار گیرند. فرهنگ 

خود را به طور دقیق آزمايش کنید:
 شخصیت سازمان: رفتارها، باورها، سیستم ها، سیاستگذاری های نوشته 

و نانوشته، رويه ها و ارزش ها
 متدهای مديريتی و رهبری و نبض سنجی شرکتی

 آيا شما اشاعه دهنده فرهنگ سرويس محور و بهبود مستمر هستید؟

8. شماره سه: مقاومت وجود خواهد داشت
آماده باشید. مقاومت در برابر تغییرات اجتناب ناپذير است و درك و 
بايد برای مديريت  افراد در سطوح متفاوتی قرار دارد. رهبران  پذيرش 
از  با سرعت،  را  سازمان  بتوانند  تا  باشند  آماده  تغییر  از  ابعاد  اين  مؤثر 

مقاومت و انکار به پذيرش برسانند.
 الگوهای مقاومتی قابل پیش بینی اند و می توانند مديريت شوند، طرحی 

را می سازند که قباًل انجام شده اند.
 بسیاری از افراد به خاطر احساس تهديدات خیالی يا واقعی در برابر تغییر 
مقاومت می کنند، در صورتی که اين افراد و تهديدات شناسايی شوند و 

موضوعات تبیین شود می توان اين مقاومت ها را مرتفع نمود.
 يک طرح ريزی مؤثر برای اطالع رسانی و تبیین تغییر، کمک می کند تا 
بر مقاومت در برابر تغییر غلبه شود. اين يک سالح مخفی برای فائق آمدن 

به مقاومت در برابر تغییر است.

9. شماره دو: همگان را درگیر خواهد کرد
يک راه غلبه بر مقاومت در برابر تغییر، مشارکت کارکنان است.

 هرشخصی ايده های خوبی برای مشارکت دارد. به کارکنان اين فرصت را بدهید.
 بهترين راه حل برای ساختن هر فرايند، عرضه فناوری اطالعات متصل 
با ساير فرايندها است. تنها روی يک گروه يا دپارتمان متمرکز نشويد. 

تمامی ذی نفعان می توانند مشارکت ارزشمند داشته باشند.
 حس تملک را تا جايی که می توانید به افراد درگیر در تغییر بدهید.

 ITIL 10. شماره يک: هر مديری بايد بداند که پیاده سازی
ارزشش را دارد

:ITIL پیاده سازی بهترين تجارب مبتنی بر
 عوايد تجاری را بهبود خواهد داد.

 شما را از يک سازمان منفعل به يک سازمان فعال تبديل خواهد کرد.
 اثربخشی و کارايی فرايندهای فناوری اطالعات را بهبود می بخشد که 

در نهايت منجر به کاهش هزينه های IT خواهد شد.
 ارائه سرويس را بهبود می بخشد.

نتیجه گیري:
وجود  مشکل  يک  حل  برای  بی زحمتی،  و  مستقیم  راه حل  هیچ 
را  بااليی  تعهد  تجربه،  بهترين  فرايند  توسعه يک  و  پیاده سازی  ندارد. 
 ITIL از يک سازمان طلب می کند و به خاطر داشته باشید نیاز نیست
را همان گونه که هست پیاده کنید، به جای آن از ITIL به عنوان يک 

راهنما استفاده کنید و مطمئن شويد که برای مقصودتان مناسب است.

خصوص  در  يدک  سايپا  شرکت  تجربه  دوم:  بخش 
کارکرد تكنولوژي اطالعات در زنجیره خدمات پس از فروش

تکنولوژي  مدير  مست چشمي،  عبداله  مهندس  همايش،  ادامه  در 
شرکت  اين  تجربه  يدك  سايپا  شرکت  سازمان  مهندسي  و  اطالعات 
از فروش  زنجیره خدمات پس  در  اطالعات  تکنولوژي  را در خصوص 

بیان کرد.
  ITILو Best Practice 1. داليل اجرای استفاده از

  قائم به شخص بودن سیستم هاي اطالعاتي
 عـدم چابکـي واحـد تکنولـوژي اطالعات در پاسـخگويي بـه نیازهاي 

کسب و کار
 عدم وجود فرايند به اشتراك گذاري و مديريت دانش

2. مراحل اجرا و متدلوژی اين پروژه در شرکت
IT Master Plan تدوين 

 استقرار مدل ITIL بومي سازي شده در سازمان )ITIL فراگیرترين 
رويکرد مديريت خدمات فناوری اطالعات در جهان است؛ رويکردی که 
به  گونه ای عملی و نه صرفاً نظری، قالبی را برای شناسايی، برنامه ريزی و 
طراحی، ارائه و انتقال، پشتیبانی و بهبود مستمر خدمات فناوری اطالعات، 

با تمرکز بر نیازمندی های يک کسب وکار فراهم می  کند.(
  )Request Management System(تولید سیستم هاي نرم افزاري 

RMSدر حوزه درخواست هاي سیستم هاي اطالعاتي
 تدوين طرح هاي توسعه سیستم هاي مکانیزه

 تدوين نقشه فرايند مديريت فناوري اطالعات
IT Master Plan اجراي 

3. شواهد و نتايج اثربخش بودن اين تجربه
 افزايش پايداري سرويس و سیستم هاي اطالعاتي از 95 درصد به 99/2 

درصد
 افزايش بهره وري نیروي انساني از طريق اندازه گیري شاخص "نفرساعت 

توسعه/نفرساعت کل" از 20 درصد به 50 درصد
 افزايش رضايت مشتريان داخلي و مشتريان خارجي

4. برخی از اقدامات شاخص و ويژه
1-4. تدوين استراتژي مديريت فناوري اطالعات بر اساس زنجیره 
قوت،  ضعف،  نقاط  شناسايي  و  خودرو  فروش  از  پس  خدمات  ارزش 

فرصت و تهديد
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2-4. اجراي استراتژي هاي تدوين شده 
 توسعه و بهبود سیستم هاي کاربردي
 يکپارچه سازي سیستم هاي عملیاتي

 مستندسازي
 افزايش چابکي واحد در پاسخگويي به نیازهاي سازمان و تغییرات محیطي

 حرکت به سمت هوشمندي کسب و کار
 ايجاد بستر ارتباطي امن

فرايند مديريت تكنولوژي اطالعات و مهندسي سازمان
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3-4. ارزيابي اجرا و اصالح

4-4. نتايج کلیدي عملکرد در حوزه خدمات پس از فروش خودرو
 افزايش میزان فروش قطعات يدکي و بسته هاي خدمات

 کاهش زمان ثبت درخواست ها تا رسیدن قطعه به دست مشتري
 کاهش زمان ارائه خدمات تعمیراتي

علت افزايش رضايت نمايندگي ها:  

 	DRM راه اندازي سيستم

 پاسخگويي سريع تر به مشكالت نرم افزاري	

 مراجعه حضوري در محل نمايندگي و آموزش سيستم ها	

 اخذ نظرات و پيشنهادات آنها در خصوص سيستم ها	
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نگاهی.بر
تورهای.تعالی
جایزه.ملّی.تعالی.سازمانی.سال.1394

نظرسنجی.اثربخشی.كاركنان

مدیریت.تكنولوژی.دانش.محور

نت.بهره.ور.جامع

نظام.مدیریت.ارتباط.با.مشتریان

نظام.برنامه.ریزی.منابع.سازمان

نظام.مدیریت.شایستگی.و.جانشین.پروری
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تبـادل دانـش و تجربیـات موفـق سـازمان ها الزمه حرکت در مسـیر تعالی اسـت. در برنامه هايی که بـه منظور تبادل 
تجربیـات سـازمان ها ارائـه می شـود، سـازمان ها بـا معرفـی تفصیلـی خـود ضمـن بـه اشـتراك گذاشـتن آموخته های 
علمـی و تجربیاتشـان در زمینه مورد بحث، از پیشـنهادات سـازنده سـاير صاحب نظران و عالقمنـدان حوزه های مرتبط 
برخـوردار می شـوند. از سـوی ديگـر، فضايـی جهـت تبادل تجربیـات بـرای شـرکت کنندگان از طريق تسـهیل ارتباط 
بـا سـازمان های برتـر کشـور کـه پیشـرفت قابل توجهی در مسـیر تعالی داشـته اند بـه وجود می آيـد. تورهـای تعالی با 
هـدف کمـک موثـر به انتقال تجـارب موفق سـازمان های برتر کشـور و معرفی فرآيندهـای توانمندسـاز و نتايج مثبت 

حاصـل از اجـرای آنهـا از سـال 1384 بـا همکاری بسـیاری از سـازمان های ايرانی بـه اجرا در آمده اسـت. 
از سال 1384 تاکنون مرکز تعالی سازمانی با کمک سازمان های برتر 87 تور تعالی را برگزار کرده است و سازمان های 
ايرانی در اين تورها با به اشتراك گذاری آموخته های علمی و تجربی گام های موثری در ارتقای فرهنگ تعالی سازمانی 
و ايجاد فضايی جهت تبادل تجربیات برداشته اند. گام هايی که نشان بلوغ سازمان های پیشتاز در عرصه اشتراك گذاری 
تجربیات و آموخته هايشان است. امید است در سال های آتی هم با همکاری سازمان های سرآمد ايرانی بتوان گام های 
موثرتری در انتقال تجارب سازمان ها جهت سهولت حرکت در مسیر تعالی برداشت. در سال جاری شش تور تعالی 
برگزار شده است که  در ادامه خالصه اي از گزارش تورهای تعالي برگزار شده تا تاريخ انتشار اين ويژه نامه را مي خوانید. 

عالقه مندان مي توانند گزارش کامل تورهای تعالي را از مرکز تعالي سازماني تهیه نمايند.

تورهای تعالی 

نشان بلوغ سازمان های ايرانی 
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نظرسنجي اثربخشي کارکنان
 فراتر از نظرسنجي رضایت شغلي

شركت توگا

مقدمه 
بــا همــكاري مرکــز تعالــي ســازماني، در ســوم شــهريورماه 1394، تــور تعالــي 
تــوگا در حــوزه منابــع انســاني بــا موضــوع "نظرســنجي اثربخشــي کارکنــان، فراتــر 
ــده از شــرکت هاي  ــر بازديدکنن ــا حضــور 23 نف ــت شــغلي"، ب از نظرســنجي رضاي
مختلــف شــامل فــوالد مبارکــه اصفهــان، پااليــش گاز ســرخون و قشــم، پتروشــیمي 
شــازند، صنعــت شــیمي ســاختمان، ســینره، زرمــاکارون، بانــک ملــت، بانــک دي، 
ــد.  ــزار ش ــي برگ ــت صنعت ــازمان مديري ــر و س ــايپا، مپنابويل ــه س ــزاري بیم کارگ
ــدل  ــري از م ــا بهره گی ــه ب ــان ک ــنجي از کارکن ــزم نظرس ــه، مكانی ــن برنام  در اي
ــده و  ــرا ش ــزي و اج ــوگا طرح ري ــرکت ت ــال 1388 در ش ــر س ــروپ از اواخ ــی گ ه
ــه  ــان ب ــي يكس ــوان مدل ــا به عن ــروه مپن ــر گ ــرکت هاي ديگ ــاير ش ــپس در س س
اجــرا درآمــده، تشــريح و بــه وجــوه تمايــز آن بــا ســاير روش هــاي رايج نظرســنجي 
اشــاره و ســپس بــه ســواالت حاضــران در ايــن زمینــه پاســخ داده شــد. در انتهــاي 
ايــن برنامــه، بازديــد از يكــي از ســالن هاي تولیــد شــرکت تــوگا بــه  عمــل آمــد و 

ــد.  ــه گردي ــه شــرکت کنندگان ارائ توضیحــات الزم ب

لی
تعا

ور 
ت



ویژه نامه هامیش تعالی سازمانی 46

تور تعالی

1. ضرورت اقدام و ايجاد نظرسنجي از کارکنان در شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(
يکي از برنامه هايي که معمواًل در حوزه منابع انساني در شرکت ها اجرا مي شود، نظرسنجي از کارکنان به ويژه در حوزه رضايت شغلي است. در بسیاري از 
شرکت ها، پس از برگزاري نظرسنجي از کارکنان )جداي از اينکه روش هاي تحلیل مختلفي مشاهده مي شود( معمواًل پیگیري نتايج و استخراج اقدام بهبود 
صورت نمي گیرد و نظرسنجي رها مي شود. مهم ترين دلیل آن هم اين است که نمي توان تشخیص داد که کدام حوزه نیازمند بهبود است و اولويت باالتري دارد. 
فرض کنید میزان مطلوبیت کارکنان از شرايط فیزيکي محیط کار 61 درصد به دست آيد. سؤال مهم اين است که معني اين رقم چیست؟ آيا مطلوبیت از نظر 
کارکنان کافي است؟ آيا بايد بهبودي انجام داد؟ يا همین وضعیت فعلي مناسب است؟ يافتن پاسخ اين سؤاالت تنها يک راهکار دارد: مقايسه با ساير سازمان ها. 
بايد ديد که در سازمان هاي ديگر میزان مطلوبیت کارکنان چقدر است؟ اگر فرضًا میانگین سازمان هاي ديگر 58 درصد باشد، به آن معناست که وضعیت فعلي 
مطلوب است يا حداقل در اولويت بهبود نیست. اما اگر در سازمان هاي ديگر 78 درصد بود، يعني فاصله معناداري وجود دارد و بهبود آن مي تواند در اولويت قرار 
گیرد. از بزرگ ترين مشکالت مقايسه در ايران اين است که نخست، پرسش نامه يکساني توسط سازمان ها استفاده نمي شود؛ دوم، روش تحلیل يکساني استفاده 

نمي شود؛ و سوم، اطالعات مقايسه در دسترس نیست.

2. چگونگی شناسايي مسائل و راه حل انتخابي 
با توجه به اينکه در ايران امکان مقايسه نتايج نظرسنجي وجود نداشت، بر آن شديم تا از تجربه خارج از کشور بهره ببريم. با بررسي مدلي که توسط شرکت 

معتبر Hay Group ارائه گرديد و بنچمارك آن با ساير مدل ها، قرارداد بسته و کار انجام شد.

3. مراحل اجرا و متدلوژی نظرسنجی در شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(
در اين مدل، اساس بر اين است که دو بعد اصلي دلبستگي کارکنان )Engagement( و توانمندي کارکنان )Enablement( روي اثربخشي کارکنان 
مؤثر است که هر کدام از اين ها، خود داراي عوامل شش گانه اي هستند. شرکت هي گروپ تنها به توسعه پرسش نامه بر اساس مدل اثربخشي کارکنان نمي پردازد 

بلکه با ارائه يک متدولوژي، فرايند نظرسنجي را کامل مي کند. اين متدولوژي:
 از سؤاالت استانداردي در سطح دنیا استفاده می کند.

 روش استانداردي براي تحلیل اطالعات و تهیه گزارش هاي آن ارائه می کند.
 با ارائه اطالعات مقايسه اي با سازمان هاي ديگر در سطح دنیا، امکان شناسايي اولويت هاي بهبود را فراهم می کند.
 خطوط راهنماي مشخصي را به مديران براي نحوه استفاده از نتايج نظرسنجي و استخراج اقدام بهبود ارائه مي کند.

 خطوط راهنمايي را براي نحوه اطالع رساني و در میان گذاشتن نتايج با کارکنان )در طول فرايند نظرسنجي( ارائه مي کند.
 گزارش هاي کاربردي براي تحلیل نتايج نظرسنجي ارائه مي کند. بعضٌا گزارش هاي مختلف و متنوعي با انبوه اطالعات به مديران ارائه مي شود که از فرط 

اطالعات، عماٌل از هیچ کدام استفاده شايسته اي نمي شود.

4. شواهد و نتايج اثربخش بودن اين تجربه 
پس از اجراي اين مدل نظرسنجي در توگا و ارائه آن براي شرکت هاي گروه مپنا، با تصويب مديران عامل، اين مدل به عنوان مدل يکسان جهت برگزاري 
نظرسنجي در گروه مپنا انتخاب شده است. در واقع، شرکت هاي گروه مپنا با يک زبان مشترك درباره نظرسنجي کارکنان صحبت مي کنند و بنچمارك گروه مپنا 

را هم به عنوان يک عامل براي مقايسه در اختیار دارند.
همچنین حرکت با متدولوژي منظم جهت بهره برداري از نتايج نظرسنجي و اقدامات بهبود آن، باعث شده است هزينه اي که در اين مسیر صورت مي گیرد، اثربخش 

باشد و کار منظم و هدفمندي جريان يابد.
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مدیریت تكنولوژي دانش محور

مجتمع فوالد مباركه

مقدمه
تــور تعالــي "مديريــت تكنولــوژي دانش محــور" در تاريــخ 22 مهرمــاه ســال 
جــاري در شــرکت فــوالد مبارکــه بــا حضــور مديــران، کارشناســان ايــن شــرکت و 
ــروه  ــو، گ ــوگا، پرت ــا، ت ــروه مپن ــرکت هاي گ ــان ش ــران و کارشناس ــر از مدي 32 نف
ــات  ــی )ره(، کارخانج ــام خمین ــكی ام ــی دندانپزش ــز تخصص ــارز، مرک ــي ب صنعت
ــیمی،  ــران ش ــرکت ته ــم، ش ــرخون و قش ــش گاز س ــرکت پاالي ــش، ش داروپخ
شــرکت گاز اســتان مازنــدران، شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان، شــرکت تولیــدی 
ــازمان  ــین و س ــه ماش ــرکت نكوبهین ــران، ش ــاژی اي ــوالد آلی ــان، ف ــی فراس صنعت
مديريــت صنعتــي، بــا هــدف معرفــي رويكردهــاي مديريــت تكنولــوژي و چارچــوب 

ــوژي برگــزار شــد. مديريــت تكنول

لی
تعا
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تور تعالی

1. رويكردهاي مديريت تكنولوژي در شرکت فوالد مبارکه

کار  به  تکنولوژي  مديريت  در  را  زير  رويکردهاي  مبارکه  فوالد 
مي گیرد:

1-1. مطالعات روند تكنولوژي به صورت مستمر
اين کار از دو سال قبل در شرکت شروع شده است. با وجود در 
اختیار داشتن تکنولوژي در حوزه های IT و حمل و نقل، شرکت فوالد 
مبارکه تصمیم گرفته است که در حال حاضر تدوين سبد تکنولوژي را 

براي فرايندهاي تولیدي انجام دهد.
و  علمي  مراکز  با  استراتژيک  همکاري های  توسعه  راستاي  در 
مطالعات  و  بررسي  به  بخشیدن  جامعیت  منظور  به  نیز  و  پژوهشي 
تکنولوژي های نوظهور در تمامي خطوط تولیدي با کمک پژوهشکده 
صنعت  تکنولوژي  روند  "مطالعات  اصفهان،  صنعتي  دانشگاه  فوالد 
تکنولوژي های  قبیل  از  مرتبط  مباحث  تمامي  به  توجه  با  فوالد" 
نوظهور، میزان به کارگیري آن در دنیا، مصارف انرژي و ... تعريف و در 
سه فاز تکنولوژي های آهن سازي، فوالدسازي و ريخته گري، و نوردها 
برنامه ريزي مي گردد. به طور خالصه، چهار تکنولوژي کلي براي تولید 

فوالد مذاب در دنیا مورد استفاده قرار مي گیرد:
)BF-BOF( الف. روش کوره بلند-کنورتور

)SB-EAF( ب. روش کوره قوس-بر پايه قراضه
)DR-EAF( ج. روش احیای مستقیم-کوره قوس

)SR-BOF( د. روش احیاي ذوبي-کنورتور

1-2. آينده پژوهي: اين پروژه، از سال 1393 در فوالد مبارکه 
آغاز شده است.

1-3. تدوين سبد تكنولوژي در فرايندهاي تولیدي
هر سه رويکرد فوق در داخل نظام مديريت تکنولوژي رخ مي دهند 

و ارتباط میان آن ها در شکل قبل نشان داده شده است.
چون فوالد مبارکه يک بسته کامل تولید فوالد را دارد و از اين 
روند  دارد، مطالعه  اختیار  در  نیز  را  تولید فوالد  فرايندهاي  تمامي  رو، 
تکنولوژي براي فوالد پروسه اي بسیار زمان بر بوده و به همین علت 
است که فوالد مبارکه اقدام به همکاري با پژوهشکده فوالد دانشگاه 

صنعتي اصفهان نموده است.

2. هدف از مديريت تكنولوژيک
سبد  ايجاد  مبارکه،  فوالد  شرکت  اصلي  استراتژي های  از  يکي 

تکنولوژي در شرکت مي باشد.
در  که  است  فعالیت هايي  مجموعه  تكنولوژيک:  فرايند   .1-2
ورودي ها،  تغییر  با  و  می شوند  انجام  پیوسته  طور  به  و  يکديگر  کنار 

خروجي مورد نظر را به همراه دارند.
2-2. تجهیزات تكنولوژيک: تجهیزاتي هستند که در راستاي 
به عنوان  را  انرژي  و  مواد  و  تعريف می شوند  تکنولوژيک  فرايندهاي 
و  فیزيکي  )شیمیايي،  تغییراتي  ايجاد  با  و  می کنند  دريافت  ورودي 

متالورژيک( موجب ايجاد محصول مي شوند.
زيرمجموعه های  تمامي  براي  تکنولوژيک،  فرايند  شناسنامه 

فرايندي در درخت تکنولوژي، ايجاد شده است.
سبد تکنولوژيک فوالد مبارکه، سبد تکنولوژي های موجود )اصلي( 
شرکت مي باشد، اما نیازهاي تجاري، براي آنکه تکنولوژي های جديد نیز 
به شرکت اضافه شوند، در آن لحاظ شده است، چرا که اگر مبنا نیازهای 

کسب وکار نباشد، تعريف سبد تکنولوژي کاري بیهوده خواهد بود.
2-3. تدوين سبد تكنولوژي در فرايندهاي تولیدي: به منظور 
ارزيابي و تدوين سبد تکنولوژي، قسمت مطالعات و ارزيابي تکنولوژي 
با همکاري واحدهاي ذي ربط )از قبیل دفاتر فني نواحي تولیدي، واحد 
تحقیق و توسعه و ...( سبد تکنولوژي را تدوين و به صورت دوره اي 
پس از ارزيابي، بازنگري مي نمايد. تمامي ارزيابي ها در دو معیار جذابیت 

و توانمندي انجام مي گیرد.
پتانسیل  از:  عبارت اند  تکنولوژيک  جذابیت  ارزيابي  شاخص های 

بازار، وضعیت رقابتي، پتانسیل فني و خط مشي.
ظرفیت  از:  عبارت اند  تکنولوژيک  توانمندي  ارزيابي  معیارهاي 
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فني- تکنولوژيک، توانمندي ارتباطي، توانمندي مالي
2-4. ماتريس ارزيابي جذابیت-توانمندي:

الزم به ذکر است که فوالد مبارکه بیشتر به دنبال کسب تکنولوژي است تا خلق آن. رصد و انتقال تکنولوژي به گونه اي بايد باشد که با 
تکنولوژي حال حاضر، تداخلي ايجاد نکند.

3. چارچوب جامع مديريت تكنولوژي فوالد مبارکه

4. نقشه راه تكنولوژي فوالد مبارکه
چارچوب نقشه راه تکنولوژي شرکت بر سه فرض مهم به شرح ذيل استوار است:

 چشم انداز )اسناد باالدستي(: برنامه ريزي استراتژيک و طرح توسعه افق 1404
 قلمرو )سطح اجرايي نقشه راه(: شرکت فوالد مبارکه

 محدوده زماني )بازه زماني نقشه راه(: پنج سال، از سال 1393 تا 1398 )فاز اول( و از 1398 تا 1404 )فاز دوم(
نقشه راه فوالد مبارکه داراي چهار اليه مي باشد:

 اليه بازار: نیازهاي بازار را بررسي مي کند.
 اليه محصول: پوشش نیازهاي بازار را بررسی می کند.

 اليه تکنولوژي: تکنولوژي هايي را رصد می کند که فوالد را به محصول مي رسانند.

تور تعالی
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نت بهره ور جامع 

شركت مهندسی و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا

مقدمه
 )TPM: Total Productive Maintenance( تور تعالی نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع
بیست و نهم مهرماه سال جاری در محل شرکت مهندسی و ساخت بويلر و تجهیزات 
مپنا با حضور 23 بازديدکننده از سازمان های متعدد داخل و خارج گروه مپنا برگزار شد. 
اين برنامه با سخنرانی معاون برنامه ريزی و سیستم ها و ارائه توضیحاتی در خصوص 
فعالیت ها و کسب وکار شرکت آغاز و ساير مطالب در قالب معرفی TPM، ابعاد اجرايی و 

دستاوردهای حاصل از آن در شرکت، توسط تیم نگهداری و تعمیرات ارائه شد.

لی
تعا
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ت
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1. مروری بر مفاهیم
TPM مخفف عبارت Total Productive Maintenance به معنی نت بهره ور فراگیر است. TPM يک چارچوب فکری منحصر به فرد است 
که می توان بر پايه آن، نظام جامع نت را در يک سازمان بنا نهاد. نت بهره ور فراگیر در واقع يک استراتژی است که طی آن کلیه افرادی که 

مستقیمًا در امر تولید درگیرند، می پذيرند که بايد به تولیدی با سطح عیوب و حوادث صفر دست يابند.
عمومًا مراحل استقرار نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع، بر اساس هفت ستون اصلی خانه TPM به قرار ذيل صورت می گیرد که زيربنای 

اصلی آن نظام آراستگی 5S می باشد:

TPM 2. نگهداری و تعمیرات مپنابويلر قبل از اجرای
شرکت از بدو فعالیت خود در کارخانه، از روش های مختلفی شامل نگهداری و تعمیرات اضطراری )EM(، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 
)PM( و نگهداری و تعمیرات اصالحی )CM( به منظور نگهداشت و به روزرسانی ماشین آالت و تجهیزات خود استفاده و از طريق شاخص هايی 
نظیر MTTR ،MTBF و .... آن ها را پايش نموده است. از مشکالت موجود قبل از استقرار TPM می توان به مواردی همچون عدم يکپارچگی 
رويکردهای موجود در نت، باال بودن زمان توقفات در نت اضطراری، استفاده از سیستم دستی برای ثبت اقدامات، پايش و تحلیل شاخص های نت 

و عدم وجود مکانیزم ساخت يافته برای نگهداشت موثر دستگاه ها توسط اپراتورهای تولید اشاره کرد.
از اين رو، مپنابويلر با هدف افزايش بهره وری و کارايی نت، کاهش ضايعات، کاهش هزينه های نگهداری و تعمیرات ماشین آالت و تجهیزات، 

افزايش راندمان تولید و در نهايت، يکپارچگی رويکردهای نت رويکرد TPM را استقرار داد.

تور تعالی
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3. جاری سازی TPM در مپنابويلر
بررسی  ضمن   ،1390 سال  اواخر  از  مپنابويلر  شرکت 
 )Condition Based Monitoring( نظیر  متعدد  رويکردهای 
پیشگويانه  نت   ،)CMMS( يکپارچه  نت  سیستم   ،CBM 
Predictive Maintenance( PDM( و TPM، با توجه به نیازها و انتظارات 
مورد انتظار شرکت، امکانسنجی استقرار و اولويت بندی های صورت گرفته، رويکرد 
نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع را انتخاب و اقدامات الزم به منظور جاری سازی 

آن را در دستور کار قرار داد. برخی از داليل انتخاب اين رويکرد عبارت اند از:
 افزايش جنبه اقتصادي )بصرفه بودن( استقرار نت بهره ور جامع 

 نگاه فرايندی TPM نسبت به ديگر گزينه های در نظر گرفته شده
 تمرکز بیشتر TPM بر روي مقاصد و اهداف سازمانی

افزايش  هدف  با  تجهیزات  بهنگام  و  مناسب  مديريت  نظام  ايجاد   
اثربخشی آن ها 

در اين راستا، استقرار نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع در قالب 
تولید  معاونت  واحد  کار  دستور  در  ذيل  اهداف  با  )گام(  مرحله  دوازده 

)مديريت نگهداری و تعمیرات( قرار گرفت:
3-1. طرح ريزی پروژه

TPM 3-2. اعالم تصمیم و حمايت مديريت شرکت برای اجرای
 TPM 3-3. برنامه آموزش پیرامون

نفر ساعت آموزششرح دوره آموزشی

مفاهیم بنیادين، رويکردها و فرايندهاي نگهداري و 
400تعمیرات

نظام کنترل، سنجش و تحلیل عملکرد نگهداري و 
)KPI( 320تعمیرات

240نظام نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر 

)MSM( 140مديريت استراتژيک  نگهداري و تعمیرات

مديريت ضايعات در واحدهاي تولیدي و صنعتي با رويکرد 
TPM240

)AM( 159نظام نگهداري و تعمیرات خودگردان

مديريت هزينه نگهداری و تعمیرات با رويکرد مهندسی 
240هزينه نت

)RCM( 112نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

1851جمع کل نفر ساعت آموزش 

TPM 3-4. ايجاد تشکیالت مناسب برای ترويج
TPM 3-5. تدوين بیانیه و اهداف بنیادی

TPM 3-6. تدوين يک برنامه فراگیر برای توسعه
3-7. پیاده سازي نت خودگردان، ممیزي 5S و تعريف اقدامات اصالحي

Planned Maintenance 3-8. پیاده سازی پايه ها و ارکان
Quality Maintenance 3-9. پیاده سازی پايه ها و ارکان

Office TPM 3-10. پیاده سازی پايه ها و ارکان
HSE 3-11. پیاده سازی پايه ها و ارکان

 TPM 3-12. تحکیم و ثبات و پايدارسازی

در  جامع  بهره ور  نت  استقرار  از  حاصل  دستاوردهای   .4
مپنابويلر

 کاهش هزينه ساالنه نت پس از استقرار کامل نظام نت بهره ور جامع 
)TPM( نسبت به سال های قبل از استقرار نظام مذکور 

 )OEE( افزايش شاخص اثربخشی کلی تجهیزات 
کاهش  راستا،  اين  در  و  تجهیزات  و  ماشین آالت  توقفات  کاهش   
MTBF و همچنین افزايش مطلوب شاخص MTTR مطلوب شاخص

نت  واحد  خارجی  و  داخلی  نظام مند  فرايندهای  اجرای  و  تدوين   
)تدوين 11 دستورالعمل، 31 فرم و تدوين، پايش و تحلیل 8 شاخص 

عملیاتی و فرايندی(
ارزيابی  نظام  استقرار  به  توجه  با  نت  کارايی  و  بهره وری  افزايش   

عملکرد سیستم های نت، استراتژی کالن و برنامه های بلندمدت نت
 افزايش ايمنی، کاهش ريسک و خطرات دستگاه ها بر اساس نظام نامه 

HSE تدوين و اجرا شده
 افزايش صیانت و حفاظت از دارايی های فیزيکی بر اساس استقرار 

نظام نت خودگردان
 افزايش سطح علمی و تخصصی و همچنین افزايش مشارکت منابع 
انسانی نت در راستای تغییرات ايجاد شده در ساختار سازمانی، برگزاری 

دورهای فنی و تخصصی در جهت استقرار پروژه
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نظام مدیریت ارتباط با مشتریان 

شركت مجتمع فوالد خراسان

مقدمه
ــه اشــتراک گذاشــتن تجــارب  ــه منظــور ب شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان ب
ــف کشــور،  ــا ســاير ســازمان ها در راســتای رشــد و ســرآمدی بخش هــای مختل ب
بیســتم آبان مــاه ســال جــاری، میزبــان تــور تعالــی ســازمانی بــا موضــوع مديريــت 
ارتبــاط بــا مشــتريان )CRM( بــا حضــور کارشناســانی از ســازمان های مختلــف بود. 
ــا مشــتريان  ــا مفاهیــم و مزايــای نظــام ارتبــاط ب در ايــن تــور، شــرکت کنندگان ب
و چگونگــی پیاده ســازی و اســتقرار آن در شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان آشــنا 

شــدند. 

لی
تعا

ور 
ت
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1. مروری بر مفاهیم

:CRM 1-1. اهداف
 بهبود خدمات 

 کاهش هزينه ها 
 افزايش کیفیت محصوالت بر اساس نظرسنجی از مشتريان

:CRM 1-2. مزايای به کارگیری
 کاهش هزينه های بازاريابی و فروش 

 امکان شناسايی الگوهای مصرف مشتريان
 جلب سريع تر و موثرتر مشتريان و درك بهتر نیازمندی های آن ها 

 افزايش میزان وفاداری مشتريان به سازمان 
 توانايی مدل سازی رفتار مشتريان 

 توانايی توسعه برنامه های سرمايه گذاری های راهبردی 

:CRM 1-3. داليل حرکت سازمان ها برای اجرای
 تمرکز بر استحکام بیشتر و عمیق تر روابط با مشتريان

 تجزيه و تحلیل اطالعات مشتری برای تصمیم گیری های تجاری 
 ارتباط موثر با مشتريان بر مبنای داده های تبديل شده به اطالعات 
 تسريع در روابط درون سازمانی و برون سازمان و افزايش بهره وری 

 حصول اطمینان از ثبت به موقع سفارش
 تمرکز بر مشتريان کلیدی

 صرفه جويی در زمان و ساير هزينه ها
 بهره مندی از خدمات بیشتر

2. داليل اجرای CRM در شرکت مجتمع فوالد خراسان
 عدم اطمینان از ثبت به موقع سفارش

 عدم امکان دسترسی مشتريان به سیستم ثبت سفارش در هر زمان 
ممکن

 احتمال بروز خطا در ثبت آدرس مشتريان
 احتمال توزيع نامناسب محموله بین شرکت های حمل و نارضايتی 

مشتريان و رانندگان
 باال بودن حجم کار در واحد انتظامات و افزايش ترافیک

 عدم دسترسی تمامی مشتريان به فرم های نظرسنجی
 عدم حصول اطمینان از ثبت شکايات توسط مشتريان 

 عدم امکان گزارش گیری بر خط )online( و رصد وضعیت ممکن
 عدم اطالع online از بارگیری محصول از سوی مشتريان

 عدم امکان واريز وجوه خريد بدون مراجعه به بانک
خروج  و  بارگیری  خصوص  در  خودکار  اطالع رسانی  سیستم  نبود   

تريلی 
 عدم امکان دريافت فاکتور توسط مشتری از طريق سیستم

3. مراحل اجرا و متدولوژی پیاده سازی CRM در شرکت 
مجتمع فوالد خراسان

اين پروژه با استفاده از تکنولوژی شرکت اوراکل )پايگاه داده ها 
بر اساس متدولوژی   )ADF برنامه نويسی  Oracle 10g و محیط 

CDM در چهار فاز به شرح ذيل اجرا شد:

3-1. فاز شناخت تحلیل نیازها:
شامل تدوين متدولوژي و استانداردهاي شناخت و تحلیل نیازها، 
تدوين استاندارد و ساختار مستندات خروجي، شناخت و تحلیل نیازهای 
سازمان، شناخت وضعیت جاري سیستم ها، شناخت و تحلیل نیازهاي 
سیستم،  غیرکارکردي  نیازهاي  تحلیل  و  شناخت  سیستم،  کارکردي 
موجود  فني  معماري  داده، شناخت  تبديل  نیازهاي  تحلیل  و  شناخت 
و بررسي نیازهاي فني، جمع بندي اطالعات حاصله و تدوين گزارش 
سیستم،  کارکردی  مدل  تهیه  سیستم،  فرايندي  مدل  تهیه  شناخت، 

تهیه مدل داده سیستم، اعتبارسنجي مدل هاي تهیه شده

3-2. فاز طراحی و ساخت:
منطقي  مدل  ساخت  سیستم،  توسعه  زيرساخت  ايجاد  شامل 
مناسب  روش  تدوين  فیزيکي،  داده  پايگاه  ساخت  داده،  پايگاه 
فرم هاي  و  گزارش ها  نمونه  تهیه  سیستم،  ساخت  و  طراحي 
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و  گزارش ها  نمونه  مورد  در  نظرات  جمع آوري  و  ارائه  سیستم، 
تدوين  داده،  تبديل  استراتژي  اجراي  و  تدوين  سیستم،  فرم هاي 
تدوين روش  اساس  بر  سیستم  ساخت  و  طراحي  تست،   طرح 

مناسب،  امنیت  سیستم  ساخت  و  طراحي  تست،  طرح  اجراي  شده، 
تعیین نیازمندي هاي آموزشي و تهیه طرح آموزشي، تهیه طرح نصب 

سیستم، تدوين استراتژي انتقال

3-3. فاز انتقال:
 ،Cut-Over شامل تدوين استراتژي تست پذيرش، تدوين استراتژي
نصب و آماده سازي سیستم در محیط پذيرش، تهیه راهنماي کاربران، تهیه 
محتواي Online Help، ايجاد محیط آموزش مناسب توسط کارفرما، 
اجراي تست پذيرش سیستم توسط کارفرما و انجام اصالحات الزم توسط 

پیمانکار، دريافت گواهي تست پذيرش سیستم و تحويل موقت

3-4. فاز بهره برداری:
شامل اجرای استراتژي Cut-Over، بارگذاري داده هاي واقعي 
در سیستم، بهره برداري عملیاتي از سیستم، تنظیم کارايي سیستم در 
تحويل  و  در محیط عملیاتي  اشکاالت سیستم  رفع  محیط عملیاتي، 

قطعي سیستم ها

4. دستاوردهای سیستم CRM در شرکت فوالد خراسان
4-1. امکان ثبت آدرس حمل و انتخاب نوع محصول

واريزی ها، حواله ها، وضعیت  4-2. گزارش های وضعیت حساب، 
بارگیری 

4-3. نظرسنجی، ثبت شکايات و مشاهده اطالعیه ها
4-4. ارسال پیام کوتاه بعد از خروج کامیون از مجتمع

4-5. امکان ثبت سفارش online )در حال تست(
 IS-Suite 4-6. وجود بانک اطالعاتی مشترك با سیستم های

که باعث يکپارچگی و افزايش امنیت می شود.
افتتاح  به  توجه  با  نیرو در واحد فروش  به جذب  نیاز  4-7. عدم 

طرح های توسعه و افزايش فروش و تنوع محصول

4-8. دريافت آدرس های حمل به صورت آنالين از مشتريان
4-9. گزارش عملکرد باربری ها 

4-10. گزارشات تحلیلی
قابل ذکر است مراحل گردش فعالیت ها و فرم ها در اين بخش، 
به صورت online از طريق سیستم اطالعات IS-Suite به اطالع 
شرکت کنندگان رسید که قابلیت نرم افزاری سیستم مذکور مورد توجه 

حاضران قرار گرفت.

5. شواهد و نتايجي اثربخش بودن تجربه
5-1. صرفه جويی هزينه:

علیرغم افزايش حجم فروش شرکت از نظر تناژی )فروش محصوالت 
نهايی از 550 هزار تن به 640 هزار تن(، از نظر نوع فروش داخلی و 
صادراتی )فروش صادراتی شامل بیش از 10 درصد تولید سال( و همچنین 
راه اندازی ماژول دوم احیای مستقیم )به ظرفیت 800 هزار تن(، افزايش 
تولید واحد فوالدسازی )فروش شمش به ظرفیت بیش از 60 هزار تن(، 

هیچگونه افزايش نیرو در واحد بازاريابی و فروش صورت نپذيرفته است.
5-2. کاهش زمان فرايند:

محیط  در  آمده  عمل  به  دوره ای  نظرسنجی های  اساس  بر 
CRM، نظرات بیانگر افزايش رضايت مشتريان از عملکرد مديريت 
منظور  به  مناسب  ارتباطی  بستر  ايجاد  دلیل  به  فروش  و  بازاريابی 
دسترسی بی وقفه و شفاف به اطالعات هر سفارش، همچنین ارتباط 
با باربری های حمل محصوالت و کاهش زمان حمل محصول پس 

از استقرار CRM است.
5-3. ايجاد نوآوري و تمايز سیستم ساير سازمان ها

از  جزوی  خراسان  فوالد  مشتريان  با  ارتباط  مديريت  سیستم 
می باشد.   )IS-Suite( يکپارچه  و  جامع  اطالعاتی  سیستم های 
و   CRM برای  جديد  داده ها  پايگاه  ايجاد  به  نیازی  بنابراين، 
نرم افزارهای واسط جهت ارتباط بین دو پايگاه داده نمی باشد که باعث 
امنیت باالتر و يکپارچگی در سطح داده و کاهش هزينه سخت افزاری 
و نگهداری می شود و همچنین هر دو از Platform شرکت اوراکل 

استفاده می کنند.

تور تعالی
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نظام برنامه ریزی منابع سازمانی 
SAP با به کارگيری مجموعه

شركت ساخت تجهيزات سپاهان

 مقدمه
ــا  ــازمانی )ERP( ب ــع س ــزی مناب ــام برنامه ري ــوع "نظ ــا موض ــی ب ــور تعال ت
ــرکت  ــاری در ش ــال ج ــاه س ــم آذرم ــت و پنج ــه SAP" بیس ــری مجموع به کارگی
ــان  ــران و کارشناس ــور مدي ــا حض ــا( ب ــروه مپن ــپاهان )گ ــزات س ــاخت تجهی س
ــا هــدف تبییــن مســیر پیموده شــده  حوزه هــای مرتبــط از شــرکت های مختلــف و ب
تــا رســیدن بــه تصمیــم اســتراتژيک اجــرای ايــن پــروژه و نحــوه پیاده ســازی آن 

ــد. برگــزار گردي

لی
تعا

ور 
ت
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1. تقويت سیستم های اطالعاتی و مديريتی
پس از بازنگری و تدوين برنامه استراتژيک شرکت ساخت تجهیزات سپاهان در سال 1390، موضوع "تقويت سیستم های اطالعاتی و مديريتی و 
زير ساخت های آن" به عنوان يک هدف استراتژيک در مسیر اين شرکت تعیین شد. در راستای دستیابی به اين هدف، برنامه های عملیاتی به شرح 

زير برنامه ريزی و اجرا گرديد:
1-1. پروژه شناسايی و بهبود فرايندهای سازمان

1-2. انتخاب راهکار نرم افزاری مناسب
 SAP ERP 1-3. اجرای پروژه پیاده سازی

1-1. پروژه شناسايی و بهبود فرايندهای سازمان
در اين پروژه، با در نظر گرفتن موارد زير )به عنوان ورودی های اصلی پروژه( فرايندهای سازمان مورد بررسی قرار گرفت و بازطراحی شد:

 تغییر ماموريت سازمان، از سازنده تجهیزات به تامین کننده تجهیزات
 تغییرات ساختار سازمانی

 بازخوردهای بهبود مستمر فرايندها
 الگوبرداری از مدل های مرجع فرايندی

با نگاهی به آينده و الگوبرداری از چند شرکت با شرايط مشابه در گروه مپنا، مدل فرايندی پیشنهادی SAP به عنوان يکی از الگوهای مرجع مورد 
استفاده قرار گرفت.

1-2. انتخاب راهكار نرم افزاری مناسب
بر اساس محور استراتژيک "پیاده سازی سیستم های اطالعاتی/ مديريتی بر اساس اولويت های سازمان" نسبت به بررسی بالغ بر يکصد ERP کد 
باز، و در کنار آن ERP های کد بسته معتبر و رايج در کشور، اقدام گرديد. اين راهکارها از منظرهای مختلفی نظیر موارد زير مورد ارزيابی قرار گرفت: 

 استاندارد های مورد استفاده 
 محیط و زبان توسعه

 پايگاه داده
 مستندات فنی

تور تعالی
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 نحوه دسترسی و انتقال دانش مورد نیاز 
 نحوه آموزش و پشتیبانی

 دانش فنی مورد نیاز جهت توسعه و بومی سازی
 نمونه های در حال استفاده از نظر تعداد و مقیاس

 مشخصات کارکردی، مناسب ترين ماژول ها 
 ،Flexibility ،Load Balancing  مشخصات غیر کارکردی شامل 

Robustness ،Expendability  ،Failoverity ،Security
 متدولوژی

 جامعیت و شفافیت معماری
 چارچوب توسعه

 Tech  ،Panorama نظیر معتبر  جهانی  گزارش های  از  همچنین، 
و  آمار  به  دستیابی  جهت  در  نیز   ERPGreat.com و   Consulting

اطالعات قابل اتکا در خصوص راهکارهای ذکر شده استفاده گرديد.
به   SAP ERP راهکار  فوق،  بررسی های  نتايج  به  توجه  با  انتها،  در 
عنوان برترين گزينه انتخاب گرديد. تجربه ساير شرکت های گروه مپنا 
ماموريت  با  رافسیس  مرکز  وجود  و  راهکار  اين  موفق  پیاده سازی  در 
تعامالت  وجود  و  مپنا  گروه  در   SAP  ERPپشتیبانی و  پیاده سازی 
سازنده شرکت ساخت تجهیزات سپاهان با شرکت مشاور نیز از نقاط 

قوت اين انتخاب به شمار می روند.
SAP ERP 1-3. پروژه امكان سنجی پیاده سازی

و  پیاده سازی  پروژه  به  ورود  از  ناشی  ريسک های  کاهش  منظور  به 
هدف  با  امکان سنجی  پروژه  نشده،  پیش بینی  ريسک های  با  مواجهه 
انجام  از پیاده سازی  انجام شده قبل  تدقیق مطالعات و پیش بینی های 
قرار  بررسی و تجزيه و تحلیل  زير مورد  پروژه، موارد  اين  گرفت. در 

گرفت:

 مطالعه سازمان
 شناسايي استراتژی ها و اهداف سازمان

 مطالعه ساختار سازمان مشتری
 بررسی نقشه فرايندی سازمان

 شناسايي و مطالعه فرايندهای جاری سازمان
 شناسايي سیستم های موجود

 بررسی وضعیت اطالعات پايه در سیستم های موجود
 بررسی وضعیت زيرساخت ها

 بررسی کمیت و کیفیت منابع انسانی مشمول در محدوده پروژه

 تحلیل نیازمندی ها
 تعیین راهکارها، کارکردها و قابلیت های سیستم

 تعیین زيرساخت های مورد نیاز
 تعیین فضاهای مورد نیاز جهت برگزاری جلسات پروژه و آموزش

 بررسی تخصص های مورد نیاز در محدوده پروژه
 تحلیل شکاف

 تعیین بودجه مورد نیاز

 استراتژی پیاده سازی
 تعیین نقش ها و ساختار تیم پروژه پیاده سازی

 زمان بندی پروژه پیاده سازی
 منابع خارجی مورد نیاز برای پیاده سازی پروژه

Go-live استراتژی پیاده سازي و 

 تحلیل ريسک ها
 ريسک های مشاهده شده در سطح پروژه 

 ريسک های مشاهده شده در سطح هر ماژول
 ارائه پیشنهادات

    نتايج اين پروژه، حاکی از وجود حداقل انحرافات فرايندی و سازمانی 
نسبت به وضعیت مطلوب جهت پیاده سازی SAP ERP بود. همچنین، 
برخی مخاطرات نیز در اين پروژه شناسايی شدند و به منظور غلبه بر 

آن ها، برنامه ريزی صورت گرفت.
1-3-1. متدولوژی پیاده سازی

 ASAP به نام SAP در اجرای پروژه از متدولوژی پیشنهادی شرکت
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بهره گیری شد. بر اساس اين متدولوژی، پیاده سازی SAP ERP در قالب شش فاز زير انجام می گیرد:

پروژه پیاده سازی SAP ERP در ارديبهشت ماه 93 آغاز شد و در آبان 
ماه 94 به پايان رسید. میزان انحراف از برنامه زمان بندی اولیه در اين 

پروژه، تنها يک ماه بود.
 PP, PS,( محدوده اجرای اين پروژه شامل ماژول های حوزه لجستیک
PU, IM, QM, CS, SD, PM, PLM( و حوزه مالی )FI, CO( بود. از 

ويژگی های مهم اين پروژه می توان موارد زير را برشمرد:
 اجرای پروژه بدون حضور مشاور خارجی

 پیچیدگی برنامه ريزی جلسات پروژه به دلیل بعد مسافت
 اولین پروژه پیاده سازی SAP در استان اصفهان

 استفاده از سطوح کنترلی متفاوت در واحدهای سازمانی جهت محاسبه 
قیمت تمام شده

 سیستم تولید پیچیده و تنوع محصول باال
 ارزش گذاری های چندگانه برای هر متريال

 استفاده از کارت برش در مواد اولیه
 عدم وجود اطالعات درخت محصول و مسیر توالی تولید

موجب  پروژه،  اين  اجرای  سازمانی،  تحول  پروژه های  ديگر  همچون 
دستیابی به بهبودهای بسیاری گرديد که اهم اين موارد به شرح زير است:

 بهبودهای سازمانی
ERP افزايش نگرش فرايندي هنگام پیاده سازي 

 امکان دسترسي مطمئن به اطالعات سازمان در سراسر دنیا
 يکپارچگي فرايندها و سیستم هاي اطالعاتي

 نظام مند کردن نحوه اجرای فرايندها
 کاهش خطاها به کمک همگرايی سیستم ها 

 به وجود آوردن محیطي منعطف در برابر تغییرات سازمان
 تهیه انواع گزارشات تحلیلی

 بهبودهای حوزه لجستیک و عملیات
 يکسان سازی کد متريال در سازمان

 يکپارچگی فرايندهای لجستیک
 شفافیت بیشتر در وضعیت فعالیت های تولید و تأمین پروژه ها

 کنترل عملیات های تولیدی در سطح هر سفارش تولید
 کاهش سطح موجودي انبارها

 استفاده بهینه از زمان کار نیروي انسانی
 بهبود دوره زماني سرويس و نگهداري تجهیزات از نظر زمان و هزينه

 نظارت کامل بر فعالیت هاي سرويس و نگهداري تجهیزات
 تشکیل BOM و Routing استاندارد تولید

 ثبت تاريخ انقضای مواد
 بهبودهای حوزه مالی

 افزايش دقت در ارائه پیشنهاد قیمت
 امکان محاسبه بهای تمام شده از روش های مختلف 

 کاهش مدت زمان ارائه صورت های مالی
 افزايش دقت محاسبه قیمت تمام شده

 به روز بودن اطالعات مالی و قیمت تمام  شده
 ايجاد ارتباط آنی ديتای واحد های انبار و تولید و فروش با واحد مالی

تعداد  کاهش  و  مرتب سازی  و  سازمان  حساب  چارت  در  بازنگری   
حساب ها

 امکان تحلیل دقیق تر قیمت مواد

2. داليل موفقیت پروژه
با ساير  از نگاه سازمان کارفرما و تیم مشاور، و در مقايسه  اين پروژه 
شرکت های  ساير  و  مپنا  گروه  در   SAP ERP پیاده سازی  تجربه های 
اين  موفقیت  داليل  مهم ترين  می شود.  ارزيابی  موفق  پروژه ای  کشور، 

پروژه به اين شرح می باشد:

تور تعالی
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2-1. چالش های پیش رو
جامعی  راهکار  پیاده سازی  سازمانی،  تحول  پروژه های  ديگر  همچون 
بروز  چشمگیر،  تغییرات  داشتن  بر  در  دلیل  به   SAP ERP چون 
مهم ترين  می شود.  موجب  سازمان  سطح  در  را  متعددی  چالش های 

چالش های شناسايی شده در اين پروژه، به شرح زير می باشند:
 افت کارايی سازمان در مراحل ابتدايی پس از پیاده سازی

 لزوم مديريت و حفظ دانش حاصل از پروژه در سازمان

 IT پذيرش پروژه به عنوان يک پروژه سازمانی، فراتر از دپارتمان 
 تغییر شرح وظايف و بروز برخی تغییرات سازمانی

 افزايش ثبت اطالعات برای کنترل بیشتر و استخراج گزارشات
2-2. نقش سیستم در تصمیم گیری های مديريت

همچون ساير راهکارهای يکپارچه سازمانی، نقش اين سیستم نیز در 
تصمیم سازی مديريت حائز اهمیت و مورد انتظار است. شکل زير، اين 

نقش در زمان حال و پس از پیاده سازی کامل سیستم می باشد:



61سال سیزدهم . اسفند 1394

نظام مدیریت شایستگی 
و جانشين پروری

شركت فوالد مباركه اصفهان

مقدمه 
ــین  پروری" در  ــتگی و جانش ــت شايس ــام مديري ــوع "نظ ــا موض ــی ب ــور تعال ت
تاريــخ بیست وســوم دی مــاه 1394 در شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا حضــور 
ــدف  ــا ه ــف و ب ــرکت های مختل ــط از ش ــای  مرتب ــان حوزه ه ــران و کارشناس مدي

ــد.  ــزار گردي ــی برگ ــای ارزياب ــتفاده از کانون ه ــی اس ــن چگونگ تبیی

لی
تعا

ور 
ت

1. مروری بر مفاهیم 
نظام  حوزه  در  مبارکه  فوالد  شرکت  تجربه  ارائه  از  قبل 
شايستگی"  "ضرورت  موضوع  شايستگی،  مديريت  و  جانشین پروری 
مديريت  ارتش ها،  سیاسی،  انديشه  جمله  از  مختلف  ديدگاه های  از 
و  استانداردها  پارتو،  مسئله،  )حل  کیفیت  مديريت  بهره وری،  و  علمی 
استراتژيک،  مديريت  تعمیرات،  و  نگهداری  مديريت  سازمانی(،  تعالی 
سازماندهی و کوچک سازی، جانشین پروری، عدالت سازمانی، مديريت 
دانش و خلق ارزش از سرمايه های فکری و .... مورد اشاره قرار گرفت. 

2. ضرورت های فوالد مبارکه برای نظام مديريت شايستگی 
از جمله مهم ترين مسائل و مشکالتی که شرکت فوالد مبارکه را 
به سمت استقرار يک نظام جامع مديريت شايستگی و جانشین پروری 

سوق داده است، می توان به موارد زير اشاره نمود: 
 بازنشستگی مديران سازمان در سال های  آتی و دغدغه مديران عالی 

سازمان در خصوص جانشینی اين پست ها 
 دغدغه کارکنان شرکت در خصوص انتخاب افراد شايسته برای تصدی 

پست های  مديريت و سرپرستی 
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 استراتژی توسعه منابع انسانی مبتنی بر شايستگی 
 نیازسنجی آموزشی مبتنی بر شکاف شايستگی و برنامه ريزی به منظور 

توسعه کارکنان 

2-1. شناسايی مسئله و انتخاب راه حل 
با توجه به تحلیل محیط های  درونی و بیرونی در نظام برنامه ريزی 
همچنین  و  شايستگی  توسعه  استراتژی  تدوين  و  شرکت  استراتژيک 
خوزستان  فوالد  و  سايپا  )هند(،  استیل  از شرکت های  تاتا  الگوبرداری 
ابعاد  به شناسايی  نسبت  توانست  از مشاور، شرکت  استفاده  و  )ايران( 

مختلف مسئله و انتخاب راه حل جامع موفق گردد. 
 2-2. ضرورت ارزيابی شايستگی در مديريت منابع انسانی

اهداف  تحقق  و  حیات  تداوم  منظور  به  امروز  کسب وکارهای 
عنوان  به  انسانی  منابع  می باشند.  انسانی  و  مادی  منابع  نیازمند  خود 
مديريت  اثربخش  گونه ای  به  می بايست  سازمانها  سرمايه  مهم ترين 
شود. مديريت منابع انسانی رويکردی منسجم و يکپارچه به انتخاب و 
استخدام، به کارگماری، نگهداری و بهسازی افرادی است که سازمان 
مديريت  می باشد.  آنان  به کارگیری  نیازمند  خود  اهداف  تحقق  جهت 
توسعه  منظور  به  بنابراين،  است،  تأثیرگذار  متغیرهای  نیازمند سنجش 
کارکنان  عملکرد  بر  مؤثر  متغیرهای  تا  دارد  ضرورت  انسانی،  منابع 
اندازه گیری و بهبود يابند. يکی از متغیرهای تعديل کننده عملکرد منابع 
انسانی، شايستگی کارکنان است؛ يعنی توانايی ها، دانش و مهارت های 
 اثرگذار بر نتايج کلیدی کارکنان سازمان که می بايست ارزيابی شوند. 
روش کانون ارزيابی به طور گسترده ای در مديريت منابع انسانی برای 
اثربخشی  با  مرتبط  قابلیت های  مبنای  بر  کارکنان  توسعه  و  ارزشیابی 
ارزيابی  کانون های  که  هرچند  می گیرد.  قرار  استفاد  مورد  سازمانی 
شیوه های  با  می تواند  کانون  فرايند  اما  دارند  مشترکی  ويژگی های 
 مختلفی برای تحقق اهداف مختلف سازگار شود. کانون های ارزيابی با 

سه هدف اصلی در حوزه منابع انسانی به کار گرفته می شوند:
الف( انتخاب يا ارتقای بهترين فرد

ب( شناسايی نقاط قوت و زمینه های  قابل بهبود مهارت های مرتبط 
با کار به عنوان پیش درآمدی بر توسعه

ج( توسعه مهارت های مرتبط شغلی 
2-3. عناصر اصلی کانون ارزيابی:

کانون ارزيابی برای اينکه بتواند به خوبی جاری سازی شود نیازمند 
آن ضروری  موفقیت آمیز  اجرای  برای  که  است  عناصری  و  فعالیت ها 

هستند، از جمله موارد زير:
الف( تحلیل شغل/مدل سازی شايستگی: ابعاد شايستگی مرتبط با 

موفقیت شاغل در شغل بايد تعیین گردد.
ب( تعیین اهداف رفتاری: رفتاری که شرکت کننده بروز می دهد و 

نشان دهنده وجود بعدی از شايستگی است.
با  ابعاد شايستگی  بین  ارتباط  ايجاد  ابزار شايستگی:  ماتريس  پ( 
ابزار )تمرين( است، به طوری که مشخص شود هر بعد شايستگی با چه 

ابزاری مورد سنجش قرار می گیرد.

و  پرسشنامه  مصاحبه،  تست،  شامل  چندگانه:  ارزيابی های  ت( 
شبیه سازی ها

از  کافی  تعداد  بايد شامل  )ابزارها(  ارزيابی  فنون  ث( شبیه سازی: 
شبیه سازی های مرتبط شغلی باشد، به طوری که فرصت های مشاهده 

رفتار شرکت کننده مربوطه به ابعاد شايستگی فراهم گردد.
و  مشاهده  برای  بايد  ارزياب  چندين  چندگانه:  ارزياب های  ج( 

ارزشیابی هر ارزيابی شونده مورد استفاده قرار گیرند.
چ( آموزش ارزياب: ارزيابان می بايست آموزش های مورد نیاز را ببینند، 
به طوری که عملکرد مورد انتظار را قبل از حضور در کانون نشان دهند.

توسط  سیستماتیک  رويه  يک  بايد  امتیازدهی:  و  رفتار  ثبت  ح( 
ارزيابان به منظور ثبت دقیق شواهد رفتاری مورد استفاده قرار گیرد.

خ( يکپارچه سازی داده: يکپارچه سازی هر کدام از رفتارهای انفرادی 
از  استخری  مبنای  بر  می بايست  تمرين های  مختلف  در  شده  مشاهد 
مبنای  بر  يا  است  شده  گردآوری  ارزيابان  توسط  که  باشد  اطالعات 

فرايند يکپارچه سازی آماری باشد. 
2-4. تجزيه و تحلیل مشاغل

ابتدا  بايد  می کنیم،  کارکنان  شايستگی  ارزيابی  از  صحبت  وقتی 
تعیین کنیم چه توانمندی ها، مهارت ها و دانشی برای انجام وظايف کاری 
اهمیت دارد. ابعاد شايستگی در قالب مدل شايستگی شناسايی می شود. 
برای تعیین ابعاد شايستگی، می بايست مشاغل و اهداف شرکت را به 
خوبی تحلیل نمود و شايستگی های  کلیدی را که ايجادکننده قابلت های 
 منابع انسانی به منظور تحقق اهداف سازمانی هستند مشخص کرد. در 

شرکت فوالد مبارکه، مشاغل با مدل زير تحلیل می شوند:

بر اساس اين مدل است که شرح مشاغل شرکت نوشته می شود و 
مهم ترين فايده آن اين است که تحلیلگران و خوانندگان شرح شغل با 
رويکرد سیستمی بیشتر آشنا می شوند. همچنین می توان عناصر سیستم 
شغلی را تعیین نمود و رويکرد فرايندی نیز تقويت می شود. به عنوان 
نیست،  پردازش  آن ها صرفًا  کار  که  می شود  تاکید  کارکنان  به  مثال، 
بلکه پیگیری تامین نیازمندی ها، ارائه خروجی، رعايت دستورالعمل ها و 
استانداردهای شغلی، و همچنین تعامل با ديگران، در شرح وظايف آنان 
قرار دارد. کارکنان برای انجام بهتر وظايف و دستیابی به نتايج متفاوت 
نیازمند تقويت ابعاد شايستگی هستند. پیش از تعیین ابعاد شايستگی، 

بهتر است مفهوم شايستگی را درك نمايیم:
شايستگی عبارت است از نگرش ها، قابلیت ها، مهارت ها و دانشی 
که عامل اصلی ايجاد تفاوت در عملکرد و نتايج شغلی کارکنان می باشد. 
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است.  حسی  و  جسمی  توانايی های  ذهنی،  شامل  توانايی ها 
از تالش، پشتکار، دقت، خودکنترلی، خالقیت،  اعم  سبک های  کاری 
روحیه همکاری و مردم داری و ساير سبک ها و ارزش های  کاری است. 
عالئق حرفه ای بر اساس دسته بندی هالند شامل واقع گرا، جستجوگر، 
نظريه  اساس  بر  که  است  قراردادی  و  سوداگر،  هنرمندانه،  اجتماعی، 
تناسب شغل و شاغل می باشد و اينکه تخصیص افراد به مشاغل بهتر 
است به گونه ای صورت گیرد که شخصیت و عالئق افراد با شغل آن ها 
و  است  شده  سازماندهی  اطالعات  شامل  دانش  باشد.  داشته  تناسب 
مهارت يک قابلیت فکری حرکتی است و مانند رويه يا فرايندی است 
که دانش را به عنوان ورودی به کار گرفته و بر اساس ساير قابلیت ها به 
نتیجه و عملکرد شغلی منجر می شود. مهارت به صورت تجربی و عملی 

به دست می آيد اما دانش به طور نظری قابل اکتساب است. 
يک  شغل  هر  برای  شد،  ادراك  شايستگی  مفهوم  اينکه  از  بعد 
پروفايل شايستگی تهیه می شود. تا اينجا نگاه ما به شايستگی نگاهی 
برای يک شغل  نفر  ديگر، وقتی يک  به عبارت  بود.  به مشاغل  ُخرد 
مشخص استخدام می شود و ما شايستگی فرد را برای آن شغل ارزيابی 
و توسعه می دهیم، نگاهی ُخرد به پیشرفت شغلی داريم. نگاه کالن به 
پیشرفت شغلی اين است که بپذيريم که کارکنان بعد از ورود به سازمان 
در مشاغل مختلف وارد می شوند و مسیر پیشرفت خود را طی می کنند. 
مکانیک  تعمیرات  پست  برای  مکانیک  مهندس  مثال، يک  عنوان  به 
با پست معاونت خريد  وارد شرکت می شود در حالی که ممکن است 
بازنشسته می شود. پس تحلیل مسیر پیشرفت شغلی فراتر  از سازمان 
از پروفايل شغل است. مسیر پیشرفت شغلی کارکنان می تواند افقی يا 
عمودی باشد. ارتقای افقی عبارت است از رشد فرد در همان شغلی که 
هست بدون آنکه وارد رده شغلی باالتری شود. کارکنان شرکت فوالد 
در  شغلی مشخص  گروه  بازه  يک  در  می توانند  خود  در شغل  مبارکه 
نظام طبقه بندی مشاغل )شامل10 رده شغلی( رشد افقی داشته باشند.

رده شغلی  به  فرد  ارتقای يک  معنای  به  پیشرفت عمودی  مسیر 
سرپرست  می تواند  مکانیک  کارشناس  مثال،  عنوان  به  است.  باالتر 

کارگاه مکانیک شود. کارراهه عمودی در دو هرم صورت می گیرد.
هرم اول با قائده کارشناسی است که کارشناسان وارد اين هرم شده 
و به رده های  مختلف سرپرستی ارتقا می يابند. هرم دوم با قاعده اپراتوری 
است که رده اپراتور و تعمیرکار وارد اين هرم شده و تا رده سرپرستی 

)مسیر  کارراهه  می توان  نیز  ديگر  ديدگاه  يک  از  می روند.  باال  شیفت 
پیشرفت شغلی( را دسته بندی نمود که شامل کارراهه حرفه ای و سازمانی 
می باشد. کارراهه حرفه ای به اين معنا است که فرد بدون تغییر پست 
سازمانی می تواند در حرفه مشخصی رشد کند. مثاًل يک پزشک، صرف 
نظر از اينکه در چه سازمانی قرار دارد، می تواند پزشک عمومی، متخصص 
يا فوق تخصص باشد که يک کارراهه حرفه ای است. کارراهه سازمانی 
به معنای پیشرفت در مسیر سازمانی است؛ يعنی ساختار سازمانی اهمیت 
دارد. مثاًل يک نفر از يک پست وارد پست ديگر در همان سازمان می شود. 

2-5. اصل چندگانگی
ارزيابی مهارت های  کارکنان از منظر رفتاری بسیار پیچیده تر از ارزيابی 
مهارت های  فنی و تخصصی است. برای شناسايی قابلیت های  رفتاری و 
نگرشی کارکنان، روش های  مختلفی ايجاد شده است از جمله مصاحبه، 
تست های  شخصیت که جنبه هايی از نگرش و رفتار کارکنان را ارزيابی 
می کنند. برای کاهش خطاهای ارزيابی، بهتر است از چند روش ارزيابی 
استفاد نمود. همچنین اگر به جای يک نفر، چند ارزياب در خصوص يک 

نفر اظهار نظر کنند، ابعاد مختلفی مورد ارزيابی قرار گیرد.
مفهوم چندگانگی در جمله زير خالصه می شود:

چند  در  شايستگی  بعد  چند  که  است  معنی  اين  به  چندگانگی 
تمرين توسط چند ارزياب مورد سنجش قرار گیرد. چندگانگی ويژگی 
منحصربه فرد کانون ارزيابی است که از سه منظر قابل بررسی می باشد. 
2-5-1. چندگانگی در ابعاد شايستگی: بدين معناست که چندين 

صفت و آيتم شايستگی مورد ارزيابی قرار می گیرد.

مدل شايستگی های  عمومی مديريت در فوالد مبارکه دارای ابعاد 
10 گانه می باشد. 

مدل  از  بعد  هر  ارزيابی:  فنون  در  چندگانگی   .2-5-2
شايستگی در چند تمرين مورد سنجش قرار می گیرد. تمرين هايی که در 

تور تعالی
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کانون ارزيابی مديران فوالد مبارکه به کار گرفته می شوند، عبارت اند 
از: بحث گروهی، کار تیمی، مصاحبه، جستجوی اطالعات و کارتابل. 
همچنین تست شخصیت و آزمون تفکر انتقادی به عنوان آزمون های 

پشتیبان در جلسه جمع بندی مورد استفاد قرار می گیرند.

هر  به  مربوط  شايستگی  بعد  هر  ارزياب:  چندگانگی   .3-5-2
شرکت کننده توسط چند ارزياب مورد سنجش قرار می گیرد. در کانون 
فرد  هر  به  مربوط  شايستگی  بعد  هر  مبارکه،  فوالد  مديران  ارزيابی 

توسط حداقل دو و حداکثر پنج نفر مورد ارزيابی قرار می گیرد.

2-6. وظايف ارزيابان
مشاهده: مشاهده رفتار ارزيابی شونده

ثبت: ثبت رفتارهای مشاهده شده در فرم های ثبت رفتار
طبقه بندي: طبقه بندی رفتارهای ثبت شده در قالب ابعاد شايستگی

مبنای  بر  شايستگی  ابعاد  سنجش  و  درجه بندی  درجه بندي: 
مقیاس های ارزيابی

جمع بندي: بحث و گفتگو با ساير ارزيابان در جلسه جمع بندی تا 
رسیدن به اجماع

2-7. نكات مهم در جاری سازی کانون های ارزيابی
2-7-1. استقالل کانون ارزيابی:

کانون ارزيابی می بايست از استقالل الزم برخوردار باشد که شامل 
استقالل در مدل سازی شايستگی، ساخت ابزار و فنون ارزيابی، انتخاب 
ارزياب و استقالل ارزياب در سنجش ابعاد شايستگی است، به طوری 
فرايند  بر  تأثیری  سازمانی  سیاست های  و  افراد  سلیقه  و  نظرات  که 

کانون ارزيابی نگذارند.

2-7-2. رعايت بی طرفی در فرايند ارزيابی:
قومیت،  جنسیت،  سن،  به  مربوط  پیش زمینه های  ذهنی  نبايد 
فرايند  بر  سازمانی  رده  و  شغل  تحصیلی،  مدرك  دشمنی،  و  دوستی 
ارزيابی تأثیرگذار باشد. ارزياب می بايست صرفًا شواهد رفتاری را ثبت 

و بر اساس مدل شايستگی ارزشیابی کند.
2-7-3. حفظ محرمانگی اطالعات:

افراد  بهبود  زمینه های  قابل  و  قوت  نقاط  خصوصی،  اطالعات 
می بايست به طور محرمانه باقی بماند.
2-7-4. انتخاب بهترين ارزيابان:

انتخاب ارزيابان بايد بر اساس مدل و معیارهايی باشد که بهترين 
می شود  توصیه  شوند.  انتخاب  ارزيابی  برای  ارزيابان  شايسته ترين  و 
ارزيابی  تیم  برای  اجرايی  مديران  و  حرفه ای  روانشناسان  از  ترکیبی 

انتخاب شوند.
2-7-5. آماده سازی ارزيابی شونده قبل از ارزيابی:

اهداف  به کانون توجیه شوند.  از ورود  بايد قبل  ارزيابی شوندگان 
ارزيابی، مدل شايستگی و برنامه روز ارزيابی برای آنان تشريح شده و 

محلی مناسبی برای ايشان فراهم شود.
2-7-6. ارائه گزارش بازخورد انفرادی و مديريتی:

مديران  و  ارزيابی شوندگان  به  ارزيابی  نتايج  بازخورد  می بايست 
ارسال  بازخورد  گزارش  قالب  در  ارزيابی  فرايند  پايان  از  پس  ايشان، 

گردد.
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با ارکان جایزه

مهندس محسن خلیلي عراقي
عضو کمیته داوري جايزه ملّی تعالی سازمانی

تحول از درون
 با استفاده از معیارهای مدل

از نظر شما مهم ترين دستاورد در مدت 13 سال برگزاری 
جايزه ملّی تعالی سازمانی چه بوده است؟

مهم ترين دستاورد در مدت 13 سال برگزاری جايزه ملّی تعالی سازمانی، 
نهادينه کردن رويکردهای راهبری و مديريتی در سازمان ها و شرکت های 
کشور است. به نظر من که سال های طوالنی را در خدمت به توسعه صنعتی 
کشور بوده ام، تالش متولیان جايزه ملّی تعالی سازمانی اين بوده که با نهادينه 
کردن رويکرد راهبری و مديريتی، سازمان ها و کسب وکارهای ايرانی را براي 
حضور در عرصه های رقابتي که هر روز جدي تر و پیچیده تر مي شود، مهیا 
کرده و در اين خصوص نقش ارزنده ای ايفا کند و انديشه هاي نو، روش هاي 
بهتر، منابع انسانی ورزيده تر و سازمان چابک تري را برای سازمان های ايرانی 
به ارمغان آورده است. جايزه ملّی تعالی سازمانی شرايطی را فراهم کرده تا 
کسب وکارهای کشور همواره بتوانند با تغییرات محیطي، پیش بیني روند تغییر 
در انتظارات بازار و مشتريان و ديگر اجزاي محیط تغییر کنند. خوشبختانه 
جايزه ملّی تعالی سازمانی توانسته گام های مؤثری را در توسعه رويکردهای 
را  الزم  بسترهای  و  دارد  بر  کسب وکارها  آمادگی  ايجاد  هدف  با  مديريتی 
فراهم سازد که البته نیاز به تالش بیشتر و استفاده از افرادی که بتوانند در 

اين مسیر کمک کنند، ضروری است.

بهبودها و نوآوری ها در رويه های جايزه ملّی تعالی سازمانی 
را چگونه ارزيابی می کنید؟

خوشبختانه متولیان جايزه ملّي تعالی سازمانی در دبیرخانه جايزه، کمیته 
تعالي  مدل  رساندن  به روز  برای  مستمری  تالش  داوری  کمیته  و  علمی 
روش  که  آنجا  تا  دارند،  سازمانی  تعالی  ملّي  جايزه  مؤلفه های  و  سازماني 
ارزيابی 94+ با همین منظور تهیه و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. از 
طرف ديگر، تغییرات و تحوالت جايزه EFQM که جايزه ملّي تعالی سازمانی 
منبعث از آن است پیگیری می شود و پس از بررسی های الزم در جايزه ملّي 
تعالی سازمانی به کار گرفته می شود. ضمنًا، طراحی و به کارگیری مدل تعالی 
سازمانی در بخش های مختلف نشان از وجود بهبودها و نوآوری هايي است 

که در فرايند جايزه ملّي تعالی سازمانی قابل مشاهده است.
و  اقتصادی  بخش های  فراوان  تفاوت های  به  توجه  با 
تعالی  زمینه  در  عمومی  و  يكسان  الگوی  معرفی  سازمان ها، 

سازمانی چه مزايا و چالش هايی دارد؟
مديريت  و  راهبری  به  عمومی  رويکرد  يک  سازمانی،  تعالی  مدل 
قرار  را مورد توجه  پیگیری عملکرد  پايش و  اندازه گیری،  و  دارد  سازمان ها 
می دهد. به عبارت ديگر، کانون تمرکز اين مدل، بهبود روش ها و سبک های 
بنابراين مزيت مدل  اين منظور طراحی شده است،  برای  و  مديريتی است 
و  راهبری  مقوله  با  که  حوزه ای  و  بخش  هر  که  است  اين  سازماني  تعالي 
اين  چالش  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  می تواند  باشد  داشته  سروکار  مديريت 
ديدگاه اين است که برای به کارگیری در حوزه های مختلف الزم است که 
شرايط حاکم بر آن حوزه را در نظر گرفت و تغییرات الزم را در مدل ايجاد 
نمود. همان طور که در اين سال ها با ايجاد تغییراتی، از اين مدل در مقوله 
استفاده شده   ... و  انتظامی  نیروی  بهداشت، سازمان های عمومی،  آموزش، 

است.

نقش مدل تعالی سازمانی و به طور خاص جايزه ملّی تعالی 
سازمانی، در توسعه مديريت بنگاه ها را چگونه ارزيابی می کنید؟

دگرگوني هاي سريع و شتابان در فضای کسب وکار به ويژه شرايط خاص 
است. ضرورت  روبه رو ساخته  فزاينده  پیچیدگي هاي  با  را  سازمان ها  ايران، 
حفظ موقعیت و توسعه پايدار در چنین محیطي، سازمان ها را ناگزير از متحول 
ساختن درون خود براي همگامي مؤثر و موفق با دگرگوني هاي محیطي از 
ملّي  جايزه  است.  نموده  سازماني  تعالي  مدل  معیارهای  به کارگیری  طريق 
تعالی سازمانی در طول 13 سال فعالیت خود توانسته است اين امکان را برای 
سازمان ها فراهم سازد تا تحوالت سازنده و مؤثری را با استقرار سیستم های 
نوين مديريتی انجام دهد و در جهت رفع مشکالت و مسائل مبتالبه سازمان 
گام های  سازمانشان  محیطي  موقعیت  نیز  و  دروني  وضعیت  شناسايي  با 
مؤثری بردارند. در ضمن از اين طريق، سازمان های ايرانی ياد گرفته اند که 
همواره امکان کنترل وضعیت و جوانب عملکرد دروني و محیطي خود داشته 
باشند و ويژگي  ها و توان پاسخگويي به  هنگام به الزامات محیطي و تطبیق با 

آن ها را در خود ايجاد و تقويت  نمايند.
به هدف  است  توانسته  تعالی سازمانی  مدل  اندازه  چه  تا 

توسعه متوازن و همه جانبه در بنگاه ها دست يابد؟
از  شرکت ها  که  است  شده  باعث  سازماني  تعالي  مدل  کلي،  طور  به 
ديدگاه های مختلف و در همه حوزه ها به نتايج خود نگاه کنند. با پیاده سازي 
اين مدل، هدفگذاري و وجود برنامه در فعالیت ها بیش از پیش ضرورت خود 
را نمايان ساخته است و هدفگذاری يکپارچه و متوازن به عنوان يک ضرورت 
در سازمان هاي ايراني پررنگ تر شده است. در واقع، سازمان ها در طول چند 
مديريتی خود  زمینه های مختلف  در  مداوم  و  پیوسته  به صورت  اخیر  سال 
يکپارچه  راهکارهای  و  استراتژی ها  آن ها  برای  و  دهند  قرار  مورد سؤال  را 
در  رقابت  براي  سازمان ها  آمادگي  ايجاد  ديگر،  طرف  از  کنند.  پیش بیني 
بازارهاي جهاني و حتي بازارهاي داخلي نیازمند شناسايي و تقويت مزيت هاي 
رقابتي است. سازمان ها تا زماني که توسعه متوازن و يکپارچه نداشته باشند 
و شناخت صحیحي از خود و ويژگي هاي سازماني نداشته باشند نمي توانند 
به تقويت مزيت هاي رقابتي خود بپردازند، چراکه نمي دانند چه مزيتي دارند 
يکپارچه  و  متوازن  توسعه  دهند.  افزايش  مزيت ها  آن  در  را  خود  تمرکز  تا 
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ملّي  جايزه  که  است  قابلیتي  آينده  براي  برنامه ريزي  و  خود  از  شناخت  و 
تعالی سازمانی برای سازمان ها به ارمغان آورده است. نکته ديگر اينکه اين 
يکپارچگی و توسعه متوازن با در نظر گرفتن چارچوب هاي حاکمیتي شرکتي، 
شناخت خود را از سازمان افزايش داده و منجر شده تا تمرکز بیشتري روي 
قابلیت ها به وجود آيد و هر چقــدر تمرکز بیشتر باشد بهــره مندي از آن 
افزايش توانايي  قابلیت ها براي توسعه همه جانبه سازمان بیـشتر مي شود و 
اين  و  می کند  مهیاتر  را  بین المللي  و  ملي  بازارهاي  در  رقابت  سازمان ها، 
دستاورد حاصل نمی شود، مگر اينکه يک توسعه همه جانبه در بنگاه ها وجود 

داشته باشد که اين نقش را مدل  تعالی سازمانی می تواند به خوبی ايفا کند.

همه  در  سازمانی  تعالی  مفاهیم  گسترش  شما  منظر  از 
بخش های اقتصادی و عمومی چه الزاماتی دارد؟

فضای  و  اقتصادی  آزادی  شاخص های  بهبود  و  توسعه  من  نظر  به 
کسب وکار و رفع موانع در اقتصاد کالن و خرد سبب می شود تا محیط فعالیت 
اقتصادی برای بنگاه ها مناسب تر شود و هرچه فضای اقتصادی بهبود يابد، 
شاخص های  بهبود  از  منظورم  می شود.  مهیاتر  سازمانی  تعالی  به کارگیری 
اقتصادی و فضای کسب و کار اين است که بسترسازی مناسب توسط دولت 
میزان تصدي گري  آزادي سرمايه گذاري،  قبیل  از  مؤلفه هاي کسب وکار  در 
دولت، بروکراسي، سیاست هاي پولي و مالي و ... انجام پذيرد. با نگاهي کوتاه 
اقتصادي،  آزادي  درجه  تعیین  مختلف  مؤسسه هاي  و  بنیادها  رتبه بندي  به 
و  باثبات  فضاي  يک  از  کشور  در  کسب وکار  فضاي  که  مي شويم  متوجه 
راضی کننده در اين مؤلفه ها برخوردار نیست و اين پديده مانع رشد طبیعی 
بنگاه ها و نظام های اقتصادی می شود و اگر سیاست ها و قوانین مرتبط در اين 
خصوص کاهش يابد، موفقیت سازمان های ايرانی يقینًا افزايش خواهد يافت 

و توان استفاده از مدل  تعالی سازمانی هم افزايش می يابد.

سطح  در  سازمانی  تعالی  مفاهیم  و  مباحث  می توان  آيا 
بنگاه ها را بر رشد اقتصادی کشور مؤثر دانست؟

اقتصادی  بنگاه های  توسعه  و  رشد  هر کشوری حاصل  اقتصادی  رشد 
است. به عبارت ديگر، رشد اقتصاد کالن هر کشوری نتیجه مجموع عملکرد 
بنابراين  است.  اقتصادی  بنگاه های  يعنی  خرد،  اقتصاد  سطح  در  کشور  آن 
دارد. هر چقدر  بنگاه ها  ارزش افزوده  با  اقتصادی  بین رشد  رابطه مستقیمی 
بنگاه ها توسعه و گسترش پیدا کنند، به همان میزان قادر خواهند بود که تولید 
بنگاه ها، به کارگیری  از راه های توسعه  افزايش دهند. يکی  را  ناخالص ملی 
رويکردهای تعالی سازمانی است که جايزه ملّی تعالی سازمانی هم در اين 

گروه قرار می گیرد.
موجود  وضع  شناسايي  بر  سازماني  تعالي  مدل  زيربناي  که  آنجا  از 
مدل  اين  در  که  شاخص هايی  است،  آينده  براي  برنامه ريزي  و  سازمان ها 
آگاه  خود،  کاستی های  و  کمبودها  به  را  سازمان  ناخودآگاه  می شود  مطرح 
قدر  هر  دارد.  بازآموزی  و  يادگیری  جنبه  موارد  از  بسیاری  در  و  می سازد 
شـــناخت بنگاه ها از قابلیت های خودشان افزايش يابد، ارزش آفرينی آن ها 
در عرصه اقتصاد بیشتر می شود و نقش برجسته تری در رشد اقتصادی ايفا 
به کارگیري  شود،  بیشتر  بنگاه ها  توانمندي هاي  هرچه  همچنین  می کنند، 
سازماني  تعالي  مدل  بود.  خواهد  سهل تر  آينده  برنامه هاي  براي  مــنابع 
ابزاري را در اختیار سازمان ها قرار مي دهد تا خود را ارزيابي کنند، با استفاده 
از رويکرد بهینه کاوي، عملکرد خودشان را با بهترين ها مقايسه کنند و در 

مرحله بعد، نقشه راه شان را براي آينده ترسیم نمايند. طبیعی است که اين 
مدل با اين ويژگي مي تواند در متعالي نمودن سازمان ها و به دنبال آن، اقتصاد 
کشور نقش مناسبی را ايفا نمايد. برای نهادينه شدن اين رويکرد در باورها 
و اذهان مديران و سازمان ها می بايست راهکارهايی را شناسايی کرد و در 

اختیار سازمان ها و مديران قرار داد.

فضای  در  را  سازمانی  تعالی  مفاهیم  و  مباحث  نقش 
پساتحريم کشور چگونه ارزيابی می کند؟

عرصه  در  بتوانند  که  است  بنگاه هايی  نیازمند  پساتحريم  فضای 
بین المللی رقابت کنند و رقابت زمانی امکان پذير است که قابلیت ها و مزيت 
تعالی  بنگاه ها،  مزيت  و  قابلیت  افزايش  برای  يابد.  افزايش  بنگاه ها  رقابتی 
کند.  آماده  رقابت  برای  را  آن ها  و  باشد  تأثیرگذار  بسیار  می تواند  سازمانی 

ممکن است سؤال کنید که تعالی سازمانی چگونه می تواند در ايجاد آمادگی 
بنگاه ها نقش ايفا نمايد؟ پاسخ روشن است: امروزه، دگرگوني هاي سريع و 
شتابان در محیط، سازمان ها را با پیچیدگي هاي فزاينده روبه رو ساخته است. 
ضرورت حفظ موقعیت و توسعه پايدار در چنین محیطي، سازمان ها را ناگزير 
از متحول ساختن درون خود براي همگامي مؤثر و موفق با دگرگوني هاي 
محیطي از طريق به کارگیری معیارهای مدل تعالی سازمانی می نمايد. جايزه 
تا  نمايد  فراهم  برای سازمان ها  را  امکان  اين  تعالی سازمانی می تواند  ملّی 
تحوالت سازنده و مؤثر را با استقرار سیستم های نوين مديريتی ايجاد کنند و 
در جهت رفع مشکالت و مسائل مبتالبه سازمان با شناسايي وضعیت دروني 
اين  از  در ضمن  بردارند.  موثر  گام های  سازمانشان  موقعیت محیطي  نیز  و 
امکان کنترل وضعیت  ياد می گیرند که همواره  ايرانی  طريق، سازمان های 
و جوانب عملکرد دروني و محیطي خود را داشته باشند و ويژگي  ها و توان 
پاسخگويي به   هنگام به الزامات محیطي و تطبیق با آن ها را در خود ايجاد 

و تقويت  نمايند.
سازمان ها،  تا  پساتحريم، سبب می شود  در  سازمانی  تعالی  به کارگیری 
توانايی برداشتن يکي از گام هاي مؤثر مديريتی را که همانا، شناخت وضعیت 
و  موجود  مشکالت  و  مسائل  شناسايي  با  و  بردارند  است،  سازمان  موجود 
انتخاب  و  تعیین  براي  را  راه  آن ها،  ايجادکننده  ريشه اي  علل  تحلیل  نیز 
و  فرايندها  رويکردها،  به کارگیری  با  و  کنند  هموار  بهبود  مؤثر  راهکارهاي 

سیستم های جديد مديريتی، سازمان خود را در مسیر تحول قرار دهند.
دارايی های  می شود،  سبب  پساتحريم  در  سازمانی  تعالی  به کارگیری 
و  دانش  اطالعات،  فرايندها،  انسانی،  منابع  مانند  نامشهود  و  دانش  پايه 
سازمان ها  موفقیت  در  را  اصلی تری  سهم  روز به روز  که  سازمانی  فرهنگ 
ايرانی  سازمان های  توسط  می دهند  اختصاص  خود  به   رقابتی  فضای  در 

قابليت هـای  از  بنگاه هـا  شــــناخت  قـدر  هـر 
ارزش آفرينـی آن هـا در  يابـد،  افزايـش  خودشـان 
عرصه اقتصاد بيشـتر می شـود و نقش برجسـته تری در 

ايفـا می كننـد اقتصـادی  رشـد 
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دکتر ابراهیم شیخ 
عضو کمیته علمي جايزه ملّی تعالي سازماني

تعهد به تعالی،  شرط الزم برای بقا

به نظر شما مهم ترين دستاورد جايزه ملّی تعالي سازماني در 
مدت 13 سال برگزاري چه بوده است؟

مهم ترين دستاوردی که از يک رويداد انتظار می رود تا حدود زيادی تحت 
تأثیر مهم ترين انتظاری است که از راه اندازی و استمرار آن مورد نظر بوده است. 
انتظار اصلی از برگزاری جايزه ملّي تعالی سازمانی، آشنايی سازمان ها، مديران 
و متخصصان مديريت کشور با الگوی تعالی سازمانی و ايجاد زبان مشترك و 
تا حدودی مدل ذهنی برای حرکت سازمان ها به سمت تعالی است.  با توجه 
به 13 دوره برگزاری اين جايزه و مشارکت حدود يک هزار سازمان به انحاء 
گوناگون در بهره گیری از اين مدل، چه به صورت آموزشی يا خودارزيابی يا 
شرکت در جايزه يا تربیت حدود يک هزار نفر ارزياب و کارشناس مديريت يا 
توجه دانشگاه ها و اساتید و دانشجويان تحصیالت تکمیلی يا انتشار نشريات و 
کتب متعدد، به نظر من آشنايی مناسبی با تعالی سازمانی در کشور در طول اين 

13 سال مهیا شده است.
انتظار ديگر، ايجاد فضای رقابتي و رتبه  بندی سازمان های برتر از جهت 
تعالی سازمانی، بهینه کاوی، الگوبرداری و تبادل تجارب مشترك است. در اين 
زمینه، جايزه ملّي تعالي سازماني تا حدودی توانسته با معرفی برترين ها زمینه 
الزم را برای الگوبرداری و تبادل تجارب سازمان ها مهیا کند، اما به نظر من 
فرصت بهبود قابل توجهی پیش  روی ارکان جايزه ملّي تعالي سازماني برای 

توسعه اين موضوع وجود دارد.
سازمان ها  در  بهره وری  توسعه  و  فضای کسب وکار  بهبود  ديگر،  انتظار 
است. واقعیت آن است که با توجه به فراز و نشیب های حاکم بر متغیرهای 
کالن اقتصادی، سیاسی و مديريتی کشور و تأثیر بسزای آن ها بر عملکردهای 
بنگاه های اقتصادی نمی توان قضاوت دقیقی روی اثربخشی جايزه ملّي تعالي 

سازماني از اين منظر داشت. 

بهبودها و نوآوري ها در رويه های جايزه ملّي تعالی سازمانی 
را چگونه ارزيابی می کنید؟

از آنجا که مدل تعالی سازمانی و برخی از فرايندها و رويه های جايزه ملّي 
تعالی سازمانی با الگوبرداری از بنیاد کیفیت اروپا و جايزه سرآمدی سازمانی 

فضـای پسـاتحريم نيازمنـد بنگاه هايی اسـت كـه بتوانند 
زمانـی  رقابـت  و  كننـد  رقابـت  بين المللـی  عرصـه  در 
امكان پذيـر اسـت كـه قابليت هـا و مزيـت رقابتـی بنگاه ها 

يابد افزايـش 

می تواند  سازمانی  تعالی  گیرند.  قرار  دقیق تری  ارزيابی  و  اندازه گیری  مورد 
در گسترش فعالیت های مرتبط با توانمندسازی کارکنان، طراحی و استقرار 
سیستم های اطالعاتی، مديريت ارتباطات با مشتری، طراحی فرايندهای ناب 
و ارزش آفرين، ارائه  محصوالت و خدمات نوآورانه و باکیفیت، بهبود نظام های 
راهبری و مديريت و تقويت فرهنگ سازمانی، که نیازمند رقابتی شدن در 

دوران پساتحريم است، نقش کلیدی را بر عهده داشته باشد. 

الگوی  استقرار  از  تجربه  و  نمونه  چند  امكان  صورت  در 
ذکر  مخاطبان  برای  را  بنگاه های کشورمان  در  تعالی سازمان 

نمايید؟
تا  شده  موجب  بانکداری  صنعت  در  سازماني  تعالي  مدل  از  استفاده 
رويکردهای راهبری و مديريتی در بانک ها نهادينه شود و ديدگاه حاکمیت 
صنايع  در  مدل  اين  از  استفاده  نمايد.  عملیاتی  آنها  ساختار  در  را  شرکتی 
فوالدی سبب شده تا فرايندهای کاری آن ها روان تر و چابک تر شود و قادر 
هزينه های  آن،  دنبال  به  و  دهند  کاهش  را  فعالیت ها  زمانی  چرخه  باشند 

اضافی در فرايندهای عملیاتی کاهش يابد.
استفاده از اين مدل در صنايع لوازم خانگی باعث شده تا تولیدات اين 
صنعت رقابتی تر شود و در بازارهای بین المللی حضور بهتری نسبت به گذشته 

داشته باشند.
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به فراز و نشیب های مديريت و اقتصاد کشور در اين سال ها شايد نتوانیم خیلی 
ملموس و دقیق نتايج و خروجی های اين مدل را برشماريم. به نظر می رسد ما 
بايد يک محیط کالن اقتصادی مناسب را در کنار به کارگیری مدل های تعالی 

داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه مطلوبی را در حوزه کسب و کار ببینیم.

هدف  به  است  توانسته  سازمانی  تعالی  مدل  اندازه  چه  تا 
توسعه متوازن و همه جانبه در بنگاه ها دست يابد؟

نکته ای که در اينجا بايد مورد توجه قرار دهیم اين است که اصالتاً مدل 
تعالی سازمانی، مدلی است که نوع طراحی آن به توازن و پايداری کسب و کار 
نتايج کوتاه مدت تأکید نکرده است بلکه يک  توجه ويژه ای کرده و فقط به 
نگرش بلندمدت و جامع را به همه حوزه های سازمان دوخته است، يعني هم 
از منابع سازمان، رهبری سازمان، خط مشی و  نگاهش به توانمندسازها اعم 
استراتژی سازمان و سرمايه های انسانی سازمان است و هم در نتايج، نتايجی 

مثل مشتريان، نتايج کلیدی عملکرد و نتايج جامعه توجه می کند.
اساساً ما می توانیم ادعا کنیم که مدل تعالی سازمانی يک مدل پايدار است 
و پايداری را تقويت می کند، خصوصاً اينکه در اصالحاتی که در سال 2010 به 
بعد در مدل شده است، نقش جامعه و نقش مسئولیت های اجتماعی بنگاه ها 

بیش از پیش پررنگ شده است.
را در همه  اين مدل می تواند يک نگرش جامعی  من فکر می کنم که 
زمینه ها و ابعاد در بنگاه های ما ايجاد کند، ولی اينکه باز هم بخواهیم ارزيابی 
کنیم و بگويیم اآلن دقیقاً چه اتفاقی افتاده است، می خواهم بگويم اتفاقی که 
اآلن افتاده است در حد توجه دادن به بنگاه ها در حوزه پايداری و مسئولیت  

اجتماعی است.

همه  در  سازماني  تعالي  مفاهیم  گسترش  شما  منظر  از 
بخش هاي اقتصادي و عمومی چه الزاماتی دارد؟

من فکر می کنم که اين مفاهیم بايد کاماًل متناسب با بخش های اقتصادی 
باشند تا درك دقیق و روشنی از مفاهیم تعالی به وجود بیايد، مخصوصاً اينکه 
بتواند در زمینه و در شرايط کسب وکار  بايد  مي بینیم هر مدير و کارشناسی 

خودش با اين مفاهیم ارتباط برقرار نمايد.
کسب وکارها  در  اجرايی  متخصصان  و  مديران  از  بارها  من  که  مطلبی 
شنیده ام، اين است که می گويند اين مفاهیم خیلی مفاهیم آسمانی و شیک 
هستند و در فضای کسب وکارمان دردی از ما درمان نمی کنند و نمی توانند 
مشکلی را حل کنند. در واقع، بايد به گونه ای برخورد کنیم که گرفتار مدهای 
مديريتی نشويم. بنابراين اين ضرورت به وجود مي آيد که بتوانیم مفاهیم تعالی 
سازمانی را متناسب با شرايط کسب وکارهای گوناگون در کشور ترجمه کنیم 
و به زمینه های کسب وکار و مشکالتی که هر کسب وکاری با آن مواجه است 
توجه داشته باشیم تا اين مدل ها بتواند حس ملموس، دقیق، روشن و واضحی 

اگر كسـب و كارهای ما به مفاهيم تعالی و سـرآمدی سـازمانی 
مجهـز نباشـند، اگـر از درون قدرتمنـد نباشـند و قابليت هـای 
مناسـب را نداشـته باشـند؛ بديهی اسـت كه نه با طوفان رقابت، 

بلكـه با نسـيم رقابت درهـم كوبيـده و از بيـن خواهند رفت

تنظیم شده است، در مرحله نخست بیشتر توجه به استقرار صحیح و رعايت 
استانداردها و رويه های مذکور برای افزايش دقت و کیفیت جايزه معطوف بوده 
است. لذا به طور کلی، تاکنون جنبه نوآوری در مدل کمتر مورد توجه بوده است. 
در يک دوره، مدل تعالی سازمانی بر اساس صالحديد تا حدودی ويرايش شد، 
اما بعد از اجرا، دوباره اين نتیجه گرفته شد که مجدداً به ويرايش جديد مدل 

اصلی در بنیاد کیفیت اروپا مراجعه شود. 
به نظر می رسد با گذشت 13 سال از برگزاری جايزه ملّي تعالی سازمانی 
و  شده  تحلیل  اثربخشی  جهت  از  خصوصاً  مدل  اين  تا  رسیده  آن  زمان 

نوآوری های الزم صورت گیرد.

روش ارزيابی 94+ که از سال جاری در سطح تقديرنامه اجرا 
شده است، چه ويژگی هايی دارد و چه اهدافی را دنبال می کند؟

با توجه به آنکه امسال ارزيابان بیشتر درگیر جاری سازی اين روش در 
شرکت ها بودند، اظهارنظر آن ها را در اين زمینه صائب تر می دانم. فقط به اين 
نکته بسنده می کنم که هر روشی در ابتدای ظهور، مخالفان و موافقان خود را 
دارد، آنچه مهم است کاربست اين مدل در مسیر تعالی است که امید است با 
عینی تر و واقعی تر شدن فرايند ارزيابی جنبه های کیفی بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد. با توجه به تفاوت های فراوان بخش های اقتصادی و سازمان ها، معرفي 
الگويی يکسان و عمومي در زمینه تعالی سازمانی چه مزايا و چالش هايی دارد؟

به نظر من، برای استقرار يک رويکرد در فضای اقتصادی و مديريتی ابتدا بايد 
از يک مدل عمومی آغاز کرد و سپس الگوهای متناسب را طراحی کرده و توسعه 
داد. عالوه بر موضوع فوق، اندازه سازمان ها هم می تواند الهام بخش برخورداری 
از مدل های گوناگون باشد. مثاًل سازمان های کوچک و متوسط که بیش از 90 
درصد بنگاه های کشور را شامل می شوند نیاز به الگوی خاص برای ارزيابی دارند.

نقش مدل تعالی سازمانی و به طور خاص جايزه ملّی تعالی 
سازمانی، در توسعه مديريت بنگاه ها را چگونه ارزيابی می کنید؟

واقعیت اين است که اگر بخواهیم قضاوتی در خصوص 13 دوره برگزاری 
جايزه ملّی تعالی سازمانی داشته باشیم، شاهد اين هستیم که يک زبان مشترك 
در بین همه مديران و متخصصان حوزه مديريت در خصوص تعالی سازمانی 
در کشور ايجاد شده است. همان طور که در سؤال نخست اشاره کردم اين زبان 
مشترك تبديل به يک مدل ذهنی برای بهبود مديريت بنگاه ها شده است؛ 
يعنی امروز ما يک الگويی داريم که وقتی صحبت از مديريت بنگاه ها می شود، 
ابتدا اشاره به ارزش های بنیادين حاکم بر سازمان شده، سپس صحبت از اين 
می شود که يک سازمان متعالی بايد توانمندسازهای مناسب داشته باشد تا بعد 
از داشتن و برخورداری از آن ها بتواند به نتايج کسب وکار دست پیدا نمايد و اين 
تعالی دائماً بايد در يک حلقه و در يک چرخه بهبود قرار بگیرد. منطق رادار يک 

چارچوب قوی برای اين ديدگاه ايجاد می کند.
همان طور که پیتر سنگه در کتاب سازمان های يادگیرنده اشاره و تأکید 
باشند، اين  يادگیرنده  پايدارند که  آينده موفق و  می کند که سازمان هايی در 
يادگیرندگی را در پنج اصل خالصه می کند و زبان مشترك و مدل ذهنی را 
به عنوان اين اصول بیان می نمايد. در واقع، مدل تعالی سازمانی در ايران که 
با الگوبرداری از مدل بنیاد اروپايی کیفیت جاری و ساری شده، توانسته است 
زبان و ذهنیت مشترکی را در مديران ايجاد کند. اين زبان و ذهنیت مشترك 
کمک شايانی به شروع برنامه های توسعه مديريت در بنگاه ها کرده است. اما 
اگر بخواهیم از اثربخشی اين برنامه ها صحبت کنیم به نظر می رسد با توجه 
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را در میان بنگاه ها ايجاد کند و ارزش افزوده مناسبی فراهم نمايد.

آيا می توان مباحث و مفاهیم تعالي سازماني در سطح بنگاه ها 
را بر رشد اقتصادي کشور مؤثر دانست؟

اگر ما بتوانیم مفاهیم، مباحث و مدل های تعالی و سرآمدی سازمان ها را در 
بنگاه ها به دقت و به درستی اجرا کنیم و اين مفاهیم، مباحث و مدل ها منجر به 
تقويت ظرفیت ها و خصوصاً قابلیت های سازمانی شود، زمینه های الزم را برای 
يک اقتصاد درون زا ايجاد کرده ايم. بنابراين تقويت قابلیت های سازمانی سبب 
می شود تا سازمان ها از درون قوی  شوند. اگر سازمان ها قابلیت های درونی الزم 
را پیدا کنند، آنگاه مي توانند در عرصه بین المللی و در رقابت منطقه ای و حتی 
جهانی نقش ايفا کنند. همچنین اگر دولت هم بتواند متغیرهای اقتصاد کالن 
را به نفع کسب وکار تقويت نمايد،  در اين شرايط حتماً می توانیم شاهد رشد 
اقتصادی مؤثر در کشورمان باشیم. اما اگر هر کدام از اين بخش ها اتفاق نیفتد، 
يعنی بنگاه های ضعیفی داشته باشیم که قابلیت های بین المللی شدن نداشته 
باشند، يعني بنگاه هايی داشته باشیم که نتوانند در يک رقابت آزاد پايدار بمانند 
يا محیط اقتصاد کالن و کسب وکارمان، محیط مطلوبی نباشد، بالطبع در رشد 

و توسعه اقتصادی کشور دچار مشکل خواهیم شد.

نقش مباحث و مفاهیم تعالي سازماني را در فضاي پساتحريم 
کشور چگونه ارزيابي مي کنید؟

پساتحريم  وارد  وقتی  می کنم:  ارزيابی  جهت  دو  از  را  موضوع  اين  من 
می شويم و بر اساس تعهدات برجام فضای اقتصادی جهان به نفع ما گشوده 
می شود، از يکسو، فرصت برای ما ايجاد می کند و از سوي ديگر، تهديد. فرصت 
اين است که تحريم ها برداشته می شود، امکان برقراری ارتباطات کسب وکاری 
در سطح بین الملل بسیار گسترده می شود، امکان ايجاد Joint های مشترك در 
عرصه تکنولوژی بسیار فراهم تر می شود و حتی امکان تامین منابع مالی فراهم 
مي شوند، اما اين مخاطراتی هم دارد. ما شاهد اين خواهیم بود که در بازارهای 
داشتیم،  ويژه  يا  انحصاری  نقش  آنجا  در  ما  که  بازارهايی  در  و  داخلی مان 
شرکت های قدرتمند خارجی وارد می شوند و يک محیط رقابتی برای بنگاه ها 
و کسب و کارهايمان ايجاد می شود. اگر کسب و کارهای ما به مفاهیم تعالی و 
نباشند و قابلیت های  از درون قدرتمند  نباشند، اگر  سرآمدی سازمانی مجهز 
مناسب را نداشته باشند؛ بديهی است که نه با طوفان رقابت، بلکه با نسیم رقابت 
درهم کوبیده و از بین خواهند رفت. بنابراين توجه به مباحث و مفاهیم تعالی 

سازمانی موضوع بسیار مهمی است.

در صورت امكان، چند نمونه و تجربه از استقرار الگوی تعالي 
سازماني در بنگاه های کشورمان را برای مخاطبان ذکر فرمايید.

ما شاهد اين هستیم که در برخی از شرکت هاي تولیدی در بخش فلزات 
يا در برخی از مؤسسات خدماتی در بخش بانک ها وقتی که الگوهای تعالی 
سازمانی در کنار مديران روشن بین، حرفه ای و شايسته قرار گرفته است، توانسته 
برساند.  باکیفیت   تولید  و  به يک سرويس دهی  را  بنگاه های کشورمان  است 
نتايج استقرار  از  نتايجی چون بهبود کیفیت محصوالت و رضايت مشتريان 

الگوی تعالی سازمانی در چنین سازمان هايی بوده است.  
بنابراين استقرار اين الگوها می تواند در موفقیت کسب و کارها و بنگاه های 

اقتصادی کشورمان مؤثر باشد.

مهندس رضا اشرف سمناني
عضو کمیته علمي و داوري جايزه ملّی تعالي سازماني

تعالی، زبان مشترک سازمان ها 
در پساتحريم

به نظر شما مهم ترين دستاورد جايزه ملّی تعالي سازماني 
در مدت 13 سال برگزاري چه بوده است؟

مدت  در  سازمانی  تعالی  ملّی  جايزه  دستاوردهاي  مهم ترين  نظرم  به 
اين 13 سال برگزاري را مي توان شناخت نحوه ارزيابی عملکرد و مديريت 
جاری سازی  و  شناخت  بهبود،  برنامه های  تهیه  و  سازمان ها  و  شرکت ها 
از  بهره گیری  و  آشنايی  و  توان شرکت ها و سازمان ها  افزايش  و  مکانیزم ها 

مدل ها و شاخص های جهانی برای افزايش توان رقابتی برشمرد.

بهبودها و نوآوري ها  در رويه های جايزه ملّي تعالی سازمانی 
را چگونه ارزيابی می کنید؟

کرده اند  سعي  تاکنون  سازمانی  تعالی  ملّي  جايزه  متولیان  خوشبختانه 
بهبود ها و نوآوری هايی در رويه هاي جايزه به وجود آورند، اما به نظرم با توجه به 
شرايط و تغییرات در مقاطع زمانی مختلف در حد انتظار نبوده است. ولی اينکه 

توانسته اعتبار و خوش نامی و سالمت خود را حفظ کند دستاورد مهمی است.

روش ارزيابی 94+ که از سال جاری در سطح تقديرنامه اجرا 
شده است، چه ويژگی هايی دارد و چه اهدافی را دنبال می کند؟

اهداف اين روش شامل همسويی با مدل و فاصله نگرفتن از روش های جهانی، 
کاهش زمان و کاغذبازي برای سازمان ها، تمرکز بر نقاط اصلی و طرح سؤاالت کلیدی 
و تمرکز بر سايت ويزيت که البته تابع همکاری سازمان ها و توان ارزياب هاست، مي شود.

و  اقتصادی  بخش های  فراوان  تفاوت های  به  توجه  با 
تعالی  زمینه  در  عمومي  و  يكسان  الگويی  معرفي  سازمان ها، 

سازمانی چه مزايا و چالش هايی دارد؟
معرفي الگوی يکسان و عمومي در زمینه تعالی سازمانی موجب شناخت 
جامع تر سازمان ها از يکديگر مي شود که نگرشی وسیع تر و پخته تر می دهد 
و باعث توسعه فکری و شناخت و جرقه های فکری می شود، اما عدم تطابق 
کامل مدل و عدم شناخت کافی ارزيابان به لحاظ تخصصی از چالش هاي آن 
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محسوب مي شود.
نقش مدل تعالی سازمانی و به طور خاص جايزه ملّی تعالی 
سازمانی، در توسعه مديريت بنگاه ها را چگونه ارزيابی می کنید؟ 
مدل  و  چارچوب  يک  سازمان ها  بی ترديد  آن،  بدون  و  اساسی  بسیار 
ارزيابی  و  مداوم  پیگیری  و  بهبود  امکان  توانمندی،  افزايش  برای  مشخص 

وسیع را نمی توانستند داشته باشند.

هدف  به  است  توانسته  سازمانی  تعالی  مدل  اندازه  چه  تا 
توسعه متوازن و همه جانبه در بنگاه ها دست يابد؟

بلوغ  به  کردند  دنبال  را  مدل  دائمی  به طور  که  سازمان ها  از  يکسری 
سازمانی رسیده اند و اين فرهنگ توسعه متوازن و همه جانبه در آن ها نهادينه 
توازن  متفاوت خود،  ويژگی های  به  توجه  با  واقع، سازمان ها  در  است.  شده 

خاص خود را حاصل کرده اند.

همه  در  سازماني  تعالي  مفاهیم  گسترش  شما  منظر  از 
بخش هاي اقتصادي و عمومی چه الزاماتی دارد ؟

يک نگرش و خط کلی و تعمق اولیه را به رهبری سازمان ها و بخش های 
مختلف می دهد، وگرنه بخش ها تدريجاً در حیطه کار خود تک بعدی می شوند، 
نگاه جامع و گسترده اي نخواهند داشت، به تعالی نمی رسند، هم افزايی کاهش 

می يابد و در رهبری غفلت خواهند داشت.

سطح  در  سازماني  تعالي  مفاهیم  و  مباحث  می توان  آيا 
بنگاه ها را بر رشد اقتصادي کشور مؤثر دانست؟

رشد اقتصادی کشور ناشی از رشد بنگاه ها و سازمان ها و سینرژی های 
حاصل از آن است. توانمندسازی سازمان ها و ارائه نتايج عملکردی و ارتقاي 
بهره وری دقیقاً مانند زيرساخت ها منجر به رشد اقتصادی کشور می شود و رشد 

اقتصادی کشور يعنی برآيند رشد بنگاه ها و سازمان ها.

پسا  فضاي  در  را  سازماني  تعالي  مفاهیم  و  مباحث  نقش 
تحريم کشور چگونه ارزيابي مي کنید؟

پساتحريم به معني افزايش تعامالت بین المللی، استفاده از فرصت های جديد 
و حذف تنگناها و محدوديت ها است و مفاهیم تعالی سازماني، مفاهیم پذيرفته 
جهانی است که در فضاي پساتحريم، اين مفاهیم زبان و درك مشابه و سکوی 

محکم تری برای تعامالت و همکاری ها و توسعه آن ها به وجود خواهد آورد.

در صورت امكان چند نمونه و تجربه از استقرار الگوی تعالي 
سازماني در بنگاه های کشورمان را برای مخاطبان ذکر فرمايید.

با توجه به شناخت و پیگیری فرايند تعالی سازماني از ابتدای آغاز اين 
فرايند در وزارت صنايع و معادن، از بدو تشکیل هلدينگ میدکو، مدل تعالی 
سازماني و بسیاری از مفاهیم آن در استراتژی و برنامه ريزی میدکو قرار گرفت 
و دقیقاً دنبال شد، به تدريج توانمندی ها، عملکردها و نتايج حاصل شد و سطح 
شرکت نیز از گواهینامه به تنديس رسید. امروز اين هلدينگ جوان باالترين 
توسط  آن  مدل شدن  و  تقديرنامه ها  رتبه جهانی،  و  دارد  بورس  در  را  رتبه 
تا در بخش های ديگر هم به  مقامات ارشد اجرايی کشور اعالم شده است 

عنوان مدلی برای کشور دنبال شود.

مهندس عابدين اسماعیل پور
عضو کمیته علمي جايزه ملّی تعالی سازمانی

مدل تعالی، مبنايی برای انديشیدن 
سازمانبه 

نقش مدل تعالی سازمانی و به طور خاص جايزه ملّی تعالی 
سازمانی در توسعه مديريت بنگاه را چگونه ارزيابی می کنید؟

است  اين  سازمان ها  در  تعالی  مدل های  کارکرد  مهم ترين  نظرم  به 
تمام  مثل  طبیعتًا  و  ارائه می دهد  انديشیدن  برای  فکری  چارچوب  که يک 
برخوردار  منطق"  و  "طبقه بندی  عنصر  دو  از  بايد  فکری  چارچوب های 
ارشد  مديران  بنابراين  است.  رادار  و منطق  معیارهای مدل  باشد که همان 
برگزار می شود نخست  بهبود  به منظور  بنگاه ها در جلسات خودارزيابی که 
با  ارتباط  در  را  موضوع  ابعاد  تمام  و  نمی اندازند  قلم  از  را  موضوعی  اينکه 
ساير موضوعات به بحث می گذارند )طبقه بندی بر اساس معیارهای مدل و 
ارتباطات بین آن ها( و ثانیًا در گفتگو با هم از يک زبان مشترك برای نقد 
بهره می گیرند )منطق رادار(. بنابراين پروژه های بهبود و اقداماتی که سازمان 
از اين گفتگو )فرايند خودارزيابی( استخراج می کند قاعدتًا مورد قبول تمامی 

مديران قرار می گیرد.
در  بنگاه ها  از  متنوعی  در طیف  مدل ها  اين  از  استقبال  می توان گفت 
بخش های مختلف اقتصاد کشور تا حدود زيادی ناشی از همین کارکرد )ارائه 

يک چارچوب فکری( است.

و  اقتصادی  بخش های  فراوان  تفاوت های  به  توجه  با 
سازمان ها، معرفی الگوی يكسان و عمومی چه مزايا و معايبی 

دارد؟
به نظرم الگوی تعالی جايزه ملّی تعالی سازمانی برای تمام بخش ها قابل 
استفاده است و نمی توان گفت که اين مدل به طور مشخص برای بخش 
اين است  يا خدمات( مناسب تر است. واقعیت  تولید  خاصی )مثاًل ساخت و 
اينکه برای  اما  انتظار هم می رود.  از يک چارچوب فکری خوب همین  که 
موضوعی  شود  تنظیم  ويژه ای  ويرايش های  اقتصادی  مختلف  بخش های 

است که مخاطرات خاص خودش را دارد.
 ببینید مگر همین االن شرکت های متنوع متعلق به يک بخش خاص 
واژه ها  برخی  خودارزيابی،  فرايند  يا  اظهارنامه  تدوين  در  خدمات(  )مثاًل 
متناسب سازی  را  راهنما  نکات  و  زيرمعیارها  يا   )... و  سهامدار  )مشتری، 
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نمی کنند؟! اين سازمان ها هستند که بايد از يک چارچوب عمومی )مدل و 
منطق رادار( استفاده کنند و متناسب با شرايط خود مصاديق را بیابند و بر 
اجرا  به مرحله  را  تعالی سازمانی  برنامه های  اساس آن، خودارزيابی و ساير 

گذارند.
با اين توضیحات، به نظرم مدل عمومی تعالي سازماني به عنوان يک 
مرجع توسط همه سازمان ها و نیز ارزيابان مي بايست مورد استناد قرار گیرد، 
اقتصادی  بخش  يک  در  خاصی  صنعت  حتی  يا  اقتصادی  بخش  هر  ولی 
مدل  به کارگیری  راهنمای  چارچوب  بخش،  آن  خبرگان  کمک  با  می تواند 
تعالي سازماني در آن بخش يا صنعت را تدوين کند؛ اما مالك اصلی برای 
ارزيابی همان طور که عرض کردم همان مدل عمومی تعالي سازماني است.

روش ارزيابی 94+ که از سال جاری در سطح تقديرنامه 
دنبال  را  اهدافی  چه  و  دارد  ويژگی هايی  چه  است  شده  اجرا 

می کند؟
تعالی  مرکز  اطالع رسانی های  در  آن  اهداف  و  ويژگی ها  خوشبختانه 
سازمانی به طور کامل و مکرر مطرح شده و در فضای مجازی نیز در بین 
است.  گرفته  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  هم  ارزيابان  و  متقاضی  سازمان های 

بنابراين اجازه دهید روی يک موضوع خاص تمرکز کنم. 
به نظرم فرايند بازديد از محل هم به لحاظ وقتی که بايد صرف شود و 
هم به لحاظ شکل اجرا، در روش 94+ اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. با 
توجه به اين موضوع، کل تیم بايد در تمام حوزه های سازمان متقاضی حضور 
داشته باشند که يکی از مزايای مهم روش 94+ است و موجب يکپارچگی 
بیشتری می شود، به نظرم مهارت های اجتماعی ارزيابان هم بین اعضای تیم 

و هم در تعامل با سازمان متقاضی اهمیت ويژه ای دارد و مرکز تعالی سازمانی 
بايد روی ارتقاي مهارت های اجتماعی ارزيابان برنامه ريزی کند.

ارتقاي مهارت های اجتماعی ارزيابان مرکز تعالی سازمانی 
چه نقشی می تواند داشته باشد؟

در تمامی حرفه هايی که به نوعی با مصاحبه يا تسهیلگری سر و کار 
دارند، توانايی برقراری ارتباطات میان فردی مؤثر، بسیار تعیین کننده است و 
لذا انتظار معقولی است که شاغالن اين حرفه ها در مورد مهارت های اجتماعی 
و اثرات آن بر ارتباطات میان فردی با مطالعه و فراگیری مهارت های الزم 
در اين حوزه، توانمندی های خود را توسعه دهند. ارزيابی از جمله حرفه هايي 
است که در آن ارزياب عالوه بر داشتن سطح کافی از دانش فنی )شناخت 
مدل تعالی سازمانی و منطق ارزيابی، فضای کسب وکار، توان تجزيه و تحلیل 
و ...( می بايست از توانمندی های الزم برای برقراری ارتباط با طیف متنوعی 

از انسان ها و در محیط های سازمانی با فرهنگ های متفاوت برخوردار باشد. 
باشد که درصد  اين موضوع شايد ذکر همین نکته کافی  به  لزوم پرداختن 
بااليی از بازخوردهای مثبت يا منفی سازمان های متقاضی در مورد ارزيابان، 

در حیطه ارتباطات و مهارت های ارتباطی و اجتماعی است.

نمونه هايی از اين مهارت ها را ذکر بفرمايید.
ارتباط غیرکالمی، پاداش و تقويت، پرسش، بازگرداندن، آماده سازی و 
خاتمه دادن، توضیح دادن، گوش دادن، افشای خود، نفوذ و ... نمونه هايی 
تأثیر بااليی  از مهارت های اجتماعی هستند که يادگیری و تسلط بر آن ها 
و  امروزه کتاب ها  است که  اين رو  از  میان فردی می گذارند.  روابط  بهبود  بر 
کالس های آموزشی بسیاری برای هر کدام از اين عناوين تدارك ديده شده 
پايه ای است و مکمل  ارتباط غیرکالمی بسیار  اين میان، مهارت  است. در 

ساير مهارت ها محسوب می شود. 
نکته پايانی اينکه به نظرم مرکز تعالی سازمانی در سال های اخیر نشان 
داده است که به خوبی می تواند از ظرفیتی که دارد )ارکان جايزه ملْي تعالي 
سازماني شامل دبیرخانه جايزه، ارزيابان و کمیته علمی و ...(، برای بازنگری و 
اصالح )A&R( رويکردها و جاری سازی آن ها بهره گیرد. شاهد اين مدعا 
حجم بهبودهايی است که در سال های اخیر مشاهده کرده ايم )PSP، روش 

94+ ، بررسی مهارت های ارزيابان از طريق مصاحبه و ساير روش ها و ...(.
 بنابراين ضمن برشمردن اين بهبودها، می خواهم اين خواسته را مطرح 
به  را  ارزيابان  اجتماعی  مهارت های  ارتقاي  سازمانی  تعالی  مرکز  که  کنم 

عنوان يک ضرورت در برنامه های آموزشی خود قرار دهد.

جايـزه مّلـی تعالـی سـازمانی بـرای تمـام بخش هـا قابل 
اسـتفاده اسـت و نمی تـوان گفـت كـه ايـن مدل بـه طور 
مشـخص بـرای بخـش خاصـی )مثـًا سـاخت و توليـد يـا 

خدمـات( مناسـب تر اسـت.
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مهندس مرتضي اخوان خرازي
 عضو کمیته علمي جايزه ملّي تعالي سازماني

چارچوبي براي نوآوري در سازمان

خالقیت  و  نوآوری  به  ويژه ای  توجه  سازمانی  تعالی  مدل 
برای  آن  تعاريف  و  نوآوری  خصوص  در  کمی  لطفاً  دارد. 

خوانندگان توضیح دهید.
تعالي  مدل  اخیر  ويرايش هاي  در  که  است  مضامیني  از  يکي  نوآوري 
اروپا  کیفیت  مديريت  بنیاد  است.  شده  آن  بر  ويژه اي  تأکید  سازماني 
)EFQM(، نوآوري را ترجمه عملي يک ايده جديد به محصوالت، خدمات، 

فرايندها، نظام ها يا تعامالت اجتماعي تعريف مي کند.
واقعیت اين است که که نوآوري به ندرت بر اساس يک تصادف يا يک 
اتفاق خوشايند حاصل مي شود. به بیان ديگر اتفاقی رخ نمي دهد و داشتن 
يک برنامه يا به تعبیر تعالی سازماني، رويکرد برای زمینه سازی شکل گیری 
آن الزم است. جوزف شومپتر اقتصاددان برجسته اتريشي، نوآوري را معرفي 
کاالهايي )اعم از پیشنهادهاي محصول يا خدمت( که براي مصرف کنندگان 
جديد است يا به طور چشمگیري از ارزش و کیفیت باالتري برخوردار است 
يا معرفي روش هاي تولید، شامل زيرساخت هاي تولید که براي بخش هاي 
ويژه اي از صنعت جديد است، معرفي مي کند. شومپتر نوآوري را در پنج حوزه 
منبع  يا  مواد  جديد،  بازارهاي  به  نفوذ  جديد،  جديد، محصول  فرايند  شامل 

جديد تأمین، سازماندهي جديد قابل انجام مي داند.

شده  تعريف  نوآوري  برای  چارچوب هايی  يا  مدل ها  آيا 
است؟

واقعیتي که در سازمان ها مشاهده مي شود اين است که با وجود آنکه از 
اهمیت نوآوري بسیار سخن مي رود، ولی فاصله قابل توجهی بین حرف تا 
عمل وجود دارد. اکثر مديران ارشد نقشي را که نوآوري مي تواند در پیشبرد و 
توسعه سازمانشان داشته باشد را مي شناسند و مي دانند که نوآوري اغلب پايه 
خلق يا نگهداشت ارزش، اعتبار و درآمدهاي آينده سازمانشان است، اما به 
واسطه خطاها و شکست هاي گذشته يا تمرکز بیش از حد بر کارايي فرايندها، 

زمین گیر شده و از پرداختن به نوآوري غافل يا عاجزند.
بین  ظريفی  تعادل  نوآور  و  موفق  سازمان های  میان،  اين  در 
و  کرده  برقرار  کنوني شان  وضعیت  و  منافع  و  آينده  براي  سرمايه گذاري 

آن را مديريت می کنند.
اين سازمان ها تخمین و پیش بیني مناسبي از میزان نوآوري که نیاز دارند 
و آنچه که مشخصًا بايد برايشان به اين واسطه حاصل شود دارند، اما سؤال 
مهم و اساسي اين است که چگونه اين کار را به بهترين نحو انجام می  دهند.

در پاسخ به اين سؤال چارچوبي براي ساماندهي نظام نوآوري در سازمان 
توسط کريس هیکس در کتاب "Innovation Reboot" معرفي شده 
است که به جوانب گوناگون شکل گیري نوآوري در يک سازمان توجه دارد 
و به نظرم مناسب است چارچوب کلی آن را خدمت شما عرض کنم. در اين 

مدل 7 معیار برای تحقق نظام نوآوری تعريف می شود :
1. استراتژي نوآوري
2. داده ها و تحلیل ها

3. ايده سازی
4. تايید و اعتباربخشي

5. متناسب سازي
6. فرهنگ زمینه ساز نوآوري

7. رهبران آينده نگر
نوآوري  قابلیت  و  توانمندي  ارزيابي  برای  که  چارچوب  اين  منطق 
سازمان ها تدوين شده است که سازمان و بنگاه نوآور و هوشمند در مرحله اول 
اطمینان مي يابد که يک "استراتژي نوآوري" )عنصر1( بر پايه "اطالعات و 
تحلیل هايي صحیح" )عنصر 2( پايه گذاري شده و ورودي مي گیرد که منجر 
به سبدي از پروژه هايي از مرحله "تصور و ايده سازی" )عنصر 3( تا "تأيید و 
اعتباربخشي" )عنصر 4( و سپس "متناسب سازي" )عنصر 5( مي شود. همه 
نگهدارنده  که   )7 عنصر   ( آينده گرا"  "رهبري  رفتارهاي  توسط  موارد  اين 

"فرهنگ زمینه ساز نوآوري" )عنصر 6( است پايه ريزي شده است.
به بیان ديگر اين مدل چهار سؤال اساسی يا نکته مهم را مد نظر دارد 

که در قالب اين مدل مورد توجه است:
1-آيا سازمان ما بر آنچه که مي خواهیم به دست بیاوريم يا جايي که 

براي فرصت  ها جستجو مي کنیم "تمرکز" دارد؟
2- آيا ما ساختاري براي به دست آوردن يا خلق و ايجاد ايده ها داريم؟

3- آيا ما "منابع" را به طور مؤثر به کار گرفته ايم يا نه؟
4- آيا ما "فرهنگي" را که موارد فوق را میسر سازد ايجاد کرده و از آن 

حمايت و پاسداري مي کنیم؟

اگر يکی از اين موارد را بخواهیم بیشتر باز کنیم و ببینیم که آيا در درجه 
اول سازمانمان نگاه و استراتژي واضحی برای  نوآوري دارد يا امکان داشتن 

آن را دارد؛ چه کنیم؟
که  کنم  عرض  و  اشاره  هیکس  کريس  کتاب  به  مجدداً  بدهید  اجازه 
داشتن استراتژي نوآوري، خصیصه کلیدي سازمان هايي است که نوآوري را 
به طور موفق در همه ارکان و پیکره سازمان خود وارد کرده و جا انداخته اند. 
شما در سازمانتان مي توانید سؤال هاي زير را از خود بپرسید تا میزان وضوح 

نوآوري را در استراتژي ها و برنامه هاي خود درك کنید:
1. آيا براي ما روشن است که انتظار داريم نوآوري براي ما چه دستاوردي 

حاصل کند؟
2. آيا پروژه هاي نوآوري ما به طور مناسبي برنامه ريزي و تأمین منبع 

شده است؟
3. آيا برنامه هاي نوآوري ما به اهداف معین تبديل و به طرز مناسبي در 
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خصوص آن تعامل و گفتگو شده، به نحوي که همه افراد درگیر در اجراي 
اين برنامه ها از آن اهداف درکي واحد داشته و حسي معنا دار نسبت به آن 

داشته باشند؟
4. آيا ما ترکیبي متوازن از فعالیت ها و پروژه ها با در نظر گرفتن میزان 

ريسک عدم حصول نتیجه، پیش رو داريم؟
نیازهاي عملیاتي کوتاه مدت و  بین  ما تنش  نوآوري  برنامه هاي  آيا   .5

آرزوهاي بلند مدت نوآورانه را متعادل کرده است؟
با  را  اين فرضیات  را برشمرده و  استراتژيک خود  آيا ما فرض هاي   .6

برنامه هاي خود آزموده ايم؟
عمل  موثر  طور  به  نوآوري،  در  سرمايه گذاري ها  مديريت  در  ما  آيا   .7

کرده و مي کنیم؟
و  درآمد  به  که  زماني  در  حتي  خود  نوآورانه  تالش هاي  به  ما  آيا   .8

سودهاي کوتاه مدت نیازمنديم توجه مي کنیم؟
اطالع  ما  نوآوري  پروژه هاي  و  برنامه ها  از  ما  کلیدي  ذي نفعان  آيا   .9
داشته و به آن اطمینان دارند و آيا به دستاوردهاي نوآورانه ابتکاري که ما به 

آن دست يافته ايم افتخار کرده و از آن خشنودند؟
که  کنیم  مطمئن  و  متقاعد  را  ذي نفعانمان  که  توانسته ايم  ما  آيا   .10
تجربه  اصلي مان  بازارهاي  در  را  ناسالم   رقابتي  و  مخرب  نوآوري هاي 

نخواهیم کرد؟
به  بايد  آن  در  و سرمايه گذاری  نوآوری  به  توجه  برای  آيا 

نحوه برنامه ريزی و تخصیص منابع هم توجه کنیم؟
حتمًا همین طور است. واقعیت اين است که نوآوران خردمند، فرصت هايي 
را تعريف و پروژه هايي را براي انجام نوآوري استراتژيک شروع و اجرا مي کنند 
که با نگاه سبدی از نوآوری ها برپايه میزان سرمايه گذاري مي توان آن ها را 

در سه دسته طبقه بندي کرد:

و  ارزش  "پايدار سازي  به  منجر  که  نوآوري  فرصت هاي  اول،  گروه 
تاکتیک هاي  به  عمومًا  فرصت ها  اين  از  مي شود.  سازمان  براي  منفعت" 
متعدد  موجود  محصوالت  سازمان  که  مي شود  ياد  باخت"  براي  نه  "بازي 

و متنوع را ايجاد مي کند.
توسعه  و  "بسط  به  منجر  که  است  نوآوري  فرصت هاي  دوم،  گروه 
محصوالت" مي شود. سرمايه گذاري و انجام پروژه در اين بخش منجر به 

توسعه محصوالت نسل بعد سازمان مي شود.
گروه سوم، فرصت هاي رشد و دگرديسي است که سرمايه گذاري در اين 
سطح متضمن اقدام در دو جنبه بازار جديد و تکنولوژي جديد است. موضوع 
استراتژي اقیانوس آبي براي رشد تکاملي و حضور در عرصه هاي جديد، از 
مفاهیم مطرح در اين دسته است که اين مرحله البته همراه با ريسک و عدم 

قطعیت هايي است.
طاليي  "نسبت  عنوان  تحت  سازمان ها  به  سرمايه گذاري  میزان  در 
سرمايه گذاري در نوآوري" توصیه مي شود 70 درصد منابع موجود به گروه 
اول )سرمايه گذاري هاي پايدارساز ارزش و منفعت(،20 درصد به گروه دوم 
)بسط و توسعه محصوالت( و 10 درصد به گروه سوم )رشد و دگرديسي( 

تخصیص داده شود.

و جمله پاياني؟
بايد در خصوص نوآوری در سازمان توجه کنیم که نوآوران موفق

1. همواره آنچه را که به دنبال آن هستند تا به دست آورند را، تعیین و 
هدف گذاري مي کنند.

برنده  چگونه  و  بازي  کنند  کجا  که  مي انديشند  سناريوهايي  به   .2
شوند که اين امر منجر به تعیین سبدي )پورتفويي( از پروژه هاي نوآوري و 

سرمايه گذاري در آن مي شود.
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نتایج اولين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1382(
در نخستين دوره جايزه ملّی تعالی سازمانی هيچ يك از شرکت های 
به دريافت سطح تنديس ها  اين فرآيند موفق  متقاضی حاضر در 
نشدند. در اين دوره 16 شرکت موفق به دريافت گواهی تعهد به 

تعالی شدند:
 1. شرکت فوالد مبارکه

2. شرکت تولی پرس
3. شرکت پارس دارو

4. شرکت ايران خودرو
5. شرکت تراکتورسازی ايران

6. شرکت ايرانی توليد اتومبيل سايپا
7. شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو)ساپکو(

 8.  صنايع جنگ افزار سازی تهران
9. شرکت صنعتی فراسان

10. شرکت محورسازان ايران خودرو
11. شرکت دارو سازی سبحان

12. شرکت فراب
13. شرکت پارس خزر

14. شرکت ايساکو
15. شرکت کربن ايران

16. شرکت قطارهای مسافری رجاء

نتایج دومين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1383(
الف. سطح تنديس ها 

در دومين دوره جايزه ملّی تعالی سازمانی هيچ يك از شرکت های 
متقاضی حاضر در اين فرآيند موفق به دريافت سطح تنديس ها نشدند. 

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت فوالد مبارکه

2. شرکت ساپکو
3. شرکت فراب

4. شرکت ايران خودرو
5. شرکت سايپا

ج.سطح گواهی نامه تعهد به تعالی 
1. شرکت پتروشيمی اصفهان

2. شرکت محورسازان ايران خودرو
3. شرکت هپکو

4. شرکت فراسان
5. شرکت موتورسازان تراکتورسازی

6. شرکت ذوب آهن اصفهان
7. شرکت جنگ افزارسازی

8. شرکت تراکتورسازی ايران

سازمان های برتر 
12 دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی 
)1382.تا.1393(
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9. شرکت فوالد خوزستان
10. شرکت لوله و ماشين سازی ايران

11. شرکت نيرو محرکه
12. شرکت ماشين سازی اراک

13. شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران
14. شرکت پااليش گاز سرخون و قشم

15. شرکت پارس دارو
16. شرکت توليدی شيميايی پاکشو

17. شرکت کارتن ايران
18. شرکت قدس نيرو
19. شرکت سايپا ديزل

20. مديريت توليد برق اصفهان
21. شرکت متالورژی خراسان
22. شرکت صنايع هفتم تير

23. شرکت گسترش خدمات پارس خودرو
24. شرکت برق منطقه ای اصفهان

25. شرکت سيمان داراب
26. شرکت مهندسی مرآت پوالد

27. صنايع خودروسازان فتح
28. صنايع سردساز خودرو

 
نتایج سومين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1384(

الف. سطح تنديس  بلورين
1.  شرکت فوالد مبارکه 

2. شرکت ساپکو 

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت ايران خودرو 

2. شرکت ايرانی توليد اتومبيل سايپا 
3. شرکت صنعتی محورسازان ايران خودرو 

4.  شرکت تام ايران خودرو 
5. شرکت سازه گستر سايپا 

6. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
7.  شرکت توليدی صنعتی فراسان 

8. شرکت تراکتورسازی ايران 
9. شرکت موتورسازان تراکتورسازی ايران 

10. شرکت سايپا ديزل

ج.سطح گواهی نامه تعهد به تعالی 
متقاضيان تنديس که به سطح گواهی نامه دست يافته اند:

 1.  شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران 
2. شرکت پااليش گاز سرخون و قشم 

3. شرکت پتروشيمی اصفهان 
4.  شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکی ايران خودرو )ايساکو( 

5.  شرکت توليدی موتور، گيربکس و اکسل سايپا )مگا موتور(
 6. شرکت سهامی پتروشيمی شيراز

7. شرکت صنعتی نيرو محرکه
8. شرکت فوالد خوزستان 

9. شرکت قطارهای مسافری رجاء 
10. شرکت کارخانجات پارس دارو 

11. شرکت گسترش خدمات پارس خودرو 
12. شرکت مهندسين مشاور قدس نيرو

متقاضيان تقديرنامه كه به سطح گواهی نامه دست يافته اند:
 1. شرکت امداد خودرو ايران 

2. شرکت برق منطقه ای خراسان 
3. شرکت برق منطقه ای فارس 

4. شرکت توليدی و شيميايی پاکشو 
5. شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران 

6. شرکت زامياد 
7. شرکت صنعتی دريايی ايران )صدرا( 

8. شرکت صنعتی سردسازخودرو 
9. شرکت قالب های بزرگ صنعتی سايپا 

10. شرکت لعابيران 
11. شرکت لوله و ماشين سازی ايران 

12. شرکت ماشين سازی پارس

متقاضيان گواهی نامه كه حايز شرايط دريافت سطح گواهی نامه 
شناخته شدند:

1. شرکت بازرگانی توسعه نيشکر و صنايع جانبی 
2.  شرکت پارس سويچ 

3.  شرکت پاکنام 
4. شرکت پشم شيشه ايران 

5. شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعی )دی. ام. تی( 
6. شرکت توليدی موتورهای ديزلی ايران-ايدم 

7.  شرکت خدمات فنی رنا 
8. شرکت داروسازی شهيد قاضی 

9. شرکت سيمان اردبيل و آهك آذرشهر 
10. شرکت سيمان اروميه
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11. شرکت فرآورده های نسوز پارس 
12. شرکت قطعات توربين شهريار 

13. شرکت گلسار فارس

نتایج چهارمين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1385(

الف. سطح تنديس 
1. شرکت ايران خودرو 

2. شرکت توليدی صنعتی فراسان 
3. شرکت طراحی مهندسی و تأمين قطعات ايران خودرو )ساپکو( 

4. شرکت فوالد مبارکه 
 

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی 
1. شرکت امداد خودرو

2. شرکت بوتان
3. شرکت تهيه وتوزيع قطعات ولوازم يدکی ايران خودرو)ايساکو(

4. شرکت توليد تجهيزات سنگين-هپکو
)IDEM) 5. شرکت توليد موتورهای ديزلی ايران-ايدم

6. شرکت توليدی موتور، گيربکس و اکسل سايپا )مگا موتور(
7. شرکت صنعتی محورسازان ايران خودرو

8. شرکت صنعتی نيرو محرکه 
9. شرکت فوالد خوزستان

10. شرکت گسترش خدمات پارس خودرو
11.  شرکت مهندسين مشاور قدس نيرو 

 
ج. سطح گواهی نامه تعهد به تعالی

متقاضيان تنديس که به سطح گواهی نامه دست يافته اند:
1.  شرکت بازرگانی سايپا يدک

2. شرکت پااليش نفت بندرعباس
3. شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران

4. شرکت زامياد
5. شرکت صنايع تجهيزات نفت

متقاضيان تقديرنامه كه به سطح گواهی نامه دست يافته اند:
1.  شرکت اگزوز خودرو خراسان

2. شرکت بازرسی کيفيت واستاندارد ايران
3. شرکت پاک نام

4. شرکت تراکتورسازی کردستان
5. شرکت خدمات خط و ابنيه فنی راه آهن جمهوری اسالمی ايران

6. شرکت خدمات فنی رنا
7. شرکت دژپاد

8. شرکت رايان سايپا

9. شرکت سيمان سپاهان
10. شرکت صنعتی پارس خزر

11.  شرکت کربن ايران
12. شرکت کيسون

13. شرکت ماليبل سايپا
14. شرکت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران )مپنا(

15. شرکت مهندسی و قطعات ماشين آالت راه سازی ايران
16. گروه صنايع باتری صدر

 متقاضيان گواهی نامه كه حايز شرايط دريافت سطح گواهی نامه 
شناخته شدند:

1.  شرکت الکترونيك خودرو شرق
2. شرکت ايران خودرو خراسان

3. شرکت ايمن خودرو شرق
4. شرکت داروسازی شهيد قاضی

5. شرکت ريخته گری تراکتورسازی ايران
6. شرکت سايپا پرس

7. شرکت سهامی پتروشيمی خراسان
8. شرکت سيمان آبيك
9. شرکت شهاب خودرو

10. شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس
11.  شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات کاوه خودرو سايپا

12. شرکت فراورده های نسوز پارس
13. شرکت کمباين سازی

14. شرکت لوله سازی اهواز
15. شرکت ليزينگ خودروکار

16. شرکت مهندسی خدمات صنعتی ايران خودرو )ايسيکو(
17. شرکت مهندسی و ساخت توربين مپنا)توگا(

18. شرکت نيروترانس

 
نتایج پنجمين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1386(

سطح تنديس

بخش ساخت و توليد/گروه شركت های   | سطح تنديس بلورين 
كوچك و متوسط | بازه 451 تا 500 

1. شرکت توليدی صنعتی فراسان

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات مهندسی /گروه شركت های 
بزرگ | بازه 501 تا 550 

1. شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو ) ساپکو(
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سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و توليد /گروه شركت های 
بزرگ | بازه 501 تا 550 

1. شرکت ايرانی توليد اتومبيل سايپا
2. شرکت ايران خودرو
3. شرکت فوالد مبارکه

ب. سطح تقديرنامه برای تعالی

و  درمان  بهداشت،  /بخش  ستاره(  )سه  تعالی  برای  تقديرنامه 
سالمت | بازه 351 تا 400

1. مرکز فوق تخصصی شهيد هاشمی نژاد

خدمات/گروه  /بخش  ستاره(  )سه  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های كوچك و متوسط | بازه 351 تا 400

1. شرکت رايان سايپا

خدمات/گروه  /بخش  ستاره(  )سه  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های بزرگ | بازه 351 تا 400

1. شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران
2. شرکت امدادخودرو ايران
3. شرکت تام ايران خودرو

تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( /بخش خدمات | بازه 401 تا 
450

1. شرکت سازه گستر سايپا

تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( /بخش ساخت و توليد / بازه 
351 تا 400

1. شرکت سيمان سپاهان
2. شرکت پااليش نفت اصفهان

3. شرکت ايمن خودرو شرق
4. شرکت سايپا پرس

5. شرکت ايران خودرو خراسان
6. شرکت پااليش گاز سرخون و قشم

7. شرکت کمباين سازی ايران
8. شرکت صنعتی نيرو محرکه

9. شرکت ماليبل سايپا

تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( /بخش ساخت و توليد / بازه 
401 تا 450

1. شرکت فوالد خوزستان
2. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

)IDEM) 3. شرکت توليدی موتورهای ديزلی ايران-ايدم

ج.سطح گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش عمومی
1. پليس آگاهی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش
1. دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربيت مدرس

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش بهداشت، آموزش و سالمت
1. مرکز پزشکی، آموزشی درمانی امام حسين )ع( تهران

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات
1. شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

2. شرکت برق منطقه ای اصفهان
3. شرکت خدمات بيمه ايران خودرو
4. شرکت خدمات بيمه رايان سايپا

5. شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنايع ايران ) مانا(
6. شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات کاوه خودرو سايپا

7. شرکت کيسون
8. شرکت گاز استان فارس

9. شرکت گاز استان کرمانشاه
10. شرکت گاز استان گيالن

11. شرکت مخابرات استان سمنان
12. شرکت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران )مپنا(

13. شرکت مزدا يدک
14. شرکت مهندسی توسعه سايپا )سيکو(

15. شرکت مهندسی خدمات صنعتی ايران خودرو ) ايسيکو (
16. موسسه مهندسين مشاور ساحل

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و توليد
1. شرکت اروند ) گاما ( خودرو

2. شرکت اگزوز خودرو خراسان
3. شرکت ايران کاوه سايپا

4. شرکت پااليش نفت تبريز
5. شرکت پااليش نفت تهران

6. شرکت پااليش نفت شازند اراک
7. شرکت پااليش نفت کرمانشاه

8. شرکت پايا کالچ
9. شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

10. شرکت پتروشيمی رازی
11. شرکت پتروشيمی شهيد تندگويان

12. شرکت پشم شيشه ايران
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13. شرکت توليد محور خودرو
14. شرکت توليدی پيستون ايران

15. شرکت توليدی صنعتی ) ساحل ( مازندگاز
16. شرکت چرخشگر

17. شرکت رادياتور ايران
18. شرکت رينگسازی مشهد

19. شرکت ساخت ماشين و ابزار تراکتور سازی تبريز
 20.شرکت سايپا شيشه

21. شرکت سهامی پتروشمی شيراز
22. شرکت سيمان ايالم

23. شرکت سيمان خوزستان
24. شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان

25. شرکت صنام الکترونيك
26. شرکت صنايع آموزشی

27. شرکت فرآورده های نسوز ايران
28. شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ايران

29. شرکت فرآورده های نسوز پارس
30. شرکت فنر سازی زر

31. شرکت قطعات توربين شهريار
32. شرکت کابل خودرو سبزوار

33. شرکت کارخانجات توليدی تهران
34. شرکت کارخانجات کمك فنر ايندامين سايپا

35. شرکت کربن ايران
36. شرکت لوله سازی اهواز

37. شرکت مجتمع فوالد خراسان
38. شرکت مديريت توليد برق آذربايجان غربی

39. شرکت مديريت توليد برق اصفهان
40. شرکت مديريت توليد برق بيستون

41. شرکت مديريت توليد برق نکا
42. شرکت نفت پاسارگاد

43. شرکت واال قطعه
44. گروه صنعتی بارز

نتایج ششمين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1387(

الف( سطح تنديس ها

سطح تنديس سيمين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات

1. شرکت سازه گستر سايپا

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت توليدی صنعتی فراسان

2. شرکت توليدی موتورهای ديزلی ايران – ايدم
3. شرکت ايران خودرو

4. شرکت ايرانی توليد اتومبيل-سايپا

ب( تقديرنامه برای تعالی 

تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش بهداشت
شهيد  ادرار  مجاری  و  کليه  بيماريهای  تخصصی  فوق  مرکز   .1

هاشمی نژاد

تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات | سازمان های 
كوچك و متوسط

1. شرکت رايان سايپا

تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات | سازمان های 
بزرگ

1. شرکت امداد خودرو
2. شرکت بوتان

3. شرکت تام ايران خودرو
4. ايساکو 

تقدير نامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد خوزستان

2. شرکت ايران خودرو خراسان
3. مگاموتور

4. شرکت صنعتی نيرو محرکه
5. شرکت ماليبل سايپا

تقدير نامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. سايپا يدک 

2. گروه بين المللی ره شهر

تقدير نامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت پااليش گاز سرخون و قشم

2. شرکت پااليش نفت بندر عباس
3. شرکت پتروشيمی اصفهان

4. شرکت گلسار فارس
5. شرکت مهندسی و ساخت توربين مپنا ) توگا (

6. شرکت پارس خودرو
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تقدير نامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش خدمات | سازمان های 
كوچك و متوسط

1. شرکت مزدا يدک
2. شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات کاوه خودرو سايپا

تقدير نامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش خدمات | سازمان های بزرگ
1. شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

2. شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران
3. شرکت مهندسی خدمات صنعتی ايران خودرو) ايسيکو (

4. مرکز تحقيقات و نوآوری صنايع خودرو سايپا

 | توليد  و  ساخت  بخش   | ستاره(  )دو  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های كوچك و متوسط

1. شرکت توليدی لعابيران
2. شرکت توليدی واال قطعه

3. شرکت فراکلون
4. شرکت مهندسی و قطعات ماشين آالت راهسازی ايران

 | توليد  و  ساخت  بخش   | ستاره(  )دو  تعالی  برای  تقديرنامه 
سازمان های بزرگ

1. شرکت ايران ترانسفو
2. شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد

3. شرکت پااليش نفت اصفهان
4. شرکت پاياکالچ

5. شرکت پيستون ايران
6. شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعی)دی ام تی(

7. شرکت سهامی پتروشيمی شيراز
8. شرکت سيمان اروميه

9. شرکت فرآورده های نسوز پارس
10. شرکت مجتمع فوالد خراسان

11. شرکت مديريت توليد برق اصفهان
12. شرکت مديريت توليد برق نکا

13. گروه صنعتی بارز
14. شرکت اگزوز خودرو خراسان

15. شرکت توليد محور خودرو )ومکو(
16. شرکت چرخشگر

17. شرکت خودرو سازی زامياد
18. شرکت سردسازخودرو

19. شرکت قالب های صنعتی ايران خودرو
20. شرکت کارخانجات کمك فنر ايندامين

ج(سطح گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش
1. دانشکده پرستايی و مامايی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی ايران

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش بهداشت، درمان و سالمت
1. اداره کل منطقه ای انتقال خون استان تهران

2. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آيت ا... طالقانی
3. مرکز پزشکی، آموزشی درمانی امام حسين )ع( تهران 

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات | سازمان های كوچك 
و متوسط

1. شرکت آب منطقه ای قزوين
2. شرکت آب و فاضالب روستايی استان مرکزی

3. شرکت آب و فاضالب کاشان
4. شرکت احداث و توسعه نيروگاه های سيکل ترکيبی مپنا )توسعه 

2 مپنا(
5. شرکت ايران خودرو سازه

6. شرکت بيمه معلم
7. شرکت توسعه صادرات صنعتی

8. شرکت خدمات بيمه سايان
9. شرکت سرمايه گذاری صنعت و معدن

10. شرکت سرمايه گذاری گروه صنعتی رنا
11. شرکت سرمايه گذاری مسکن

12. شرکت مديريت پروژ ه های صنعتی ابدال) مپصا(
13. مرکز گسترش فناوری اطالعات ) مگفا(

14. شرکت مهندسی-صنعتی فهامه

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات | سازمان های بزرگ
1. شرکت آب منطقه ای اصفهان

2. شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
3. شرکت احداث و توسعه نيروگاه های مپنا )توسعه 1 مپنا(

4. شرکت امداد خودرو سايپا
5. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه شمال غرب

6. شرکت گاز استان اصفهان
7. شرکت گاز استان گيالن

8. شرکت مديريت طرح های صنعتی ايران
9. شرکت مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو ديزل )اپکو(

10. شرکت مهندسين مشاور موننکو ايران
مهر  الحسنه  قرض  ) موسسه  مهر  اعتباری  و  مالی  موسسه   .11

بسيجيان(
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سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و توليد | سازمان های 
كوچك و متوسط

1. شرکت پااليش نفت جی
2. شرکت پويا خودرو شرق

3. شرکت پويندگان راه سعادت
4. شرکت سه گانه

5. شرکت مهندسی قائم سپاهان
6. شرکت تراکتور سازی کردستان

7. شرکت صنايع ريلی خودرو ) ايريکو (
8. شرکت قالب های پيشرفته ايران خودرو

گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و توليد | سازمان های بزرگ
1. شرکت پااليش گاز فجر جم
2. شرکت پااليش نفت آبادان
3. شرکت پااليش نفت تبريز
4. شرکت پااليش نفت تهران

5. شرکت پتروشيمی شهيد تندگويان
6. شرکت توسعه و عمران نايين

7. شرکت حمل و نقل بين المللی خليج فارس
8. شرکت داروسازی اکسير

9. شرکت داروسازی شهيد قاضی
10. شرکت ريخته گری تراکتورسازی ايران

11. شرکت سازه پويش
12. شرکت سهامی سيمان اصفهان

13. شرکت سيمان فارس نو
14. شرکت شاسی سازی ايران

15. شرکت مهرکام پارس
16. شرکت کلر پارس
17. شرکت کوير تاير

18. شرکت ماشين سازی پارس
19. کارخانجات صنايع کاشی و سراميك الوند

20. مجتمع دخانيات استان مازندران
21. مجتمع صنعتی اسفراين
22. شرکت ايران کاوه سايپا

23. شرکت توليد قطعات خاور
24. شرکت رادياتور ايران

نتایج هفتمين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1388(
الف( سطح تنديس ها

سطح تنديس سيمين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات
1. شرکت تام ايران خودرو

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت ذوب آهن اصفهان

2. شرکت فوالد خوزستان
3. شرکت ماليبل سايپا 

4. شرکت نيرومحرکه

سطح تنديس بلورين | بخش سالمت
1. مرکز فوق تخصصی شهيد هاشمی نژاد

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات
1. سازمان خدمات پس از فروش سايپا )سايپا يدک(

2. شرکت بوتان
3. شرکت رايان سايپا

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت پارس خودرو

2. شرکت پتروشيمی اصفهان
3. شرکت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران )مپنا(

4. شرکت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا(

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت خدمات بيمه ای رايان سايپا

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت پااليش گاز سرخون و قشم

2. شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد
3. شرکت پااليش نفت اصفهان

4. شرکت پايا کالچ
5. شرکت خودروسازی زامياد

6. شرکت فراکلون
7. شرکت فراورده های نسوز پارس

8. شرکت فوالد خراسان
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9. شرکت لعابيران
10. شرکت واال قطعه

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش سالمت 
1. بيمارستان شهيد چمران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش عمومی
1. ستاد پليس آگاهی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

2. شرکت احداث و توسعه نيروگاه های سيکل ترکيبی مپنا )توسعه 
2 مپنا(

3. شرکت امداد خودرو سايپا
4. شرکت پايانه های نفتی ايران
5. شرکت خدمات بيمه سايان

6. شرکت سرمايه گذاری گروه صنعتی رنا
7. شرکت گاز استان اصفهان

8. موسسه مالی و اعتباری مهر
9. موسسه مهندسين مشاور ساحل

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت استام صنعت

2. شرکت پااليش گاز فجر جم
3. شرکت پااليش نفت تبريز
4. شرکت پااليش نفت تهران

5. شرکت داروسازی اکسير
6. شرکت سازه پويش

7. شرکت شاسی سازی ايران
8. شرکت صنايع پمپيران
9. شرکت مهرکام پارس

10. شرکت نفت پاسارگاد
11. شرکت هولدينگ سرمايه گذاری مسکن

12. گروه صنايع ذوب فلزات فجر و قدر

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش سالمت 
1. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسين )ع(
2. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آيت ا... طالقانی

ج( گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش 
1. مجموعه فرهنگی شرکت پتروشيمی شهيد تندگويان

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش عمومی
1. توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی دانشگاه همدان

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش سالمت
1. بيمارستان شهيد هاشمی نژاد. مشهد

2. بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی
3. مرکز آموزشی- درمانی امين 

4. مرکز آموزشی درمانی 515 تختخوابی امام رضا )ع( کرمانشاه
5. مرکز آموزشی درمانی پور سينا

6. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکيم

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات
1. خدمات علمی صنعتی تهران

2. سايپا لجستيك
3. شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقی

4. شرکت آب منطقه ای همدان
5. شرکت احداث و توسعه پروژه های ويژه مپنا- توسعه 3

6. شرکت برق منطقه ای غرب
7. شرکت بيمه معلم
8. شرکت بيمه نوين

9. شرکت پرداخت الکترونيك بانك پاسارگاد
10. شرکت توربو کمپرسور نفت

11. شرکت توسعه مانوماد
12. شرکت حمل و نقل بين المللی خليج فارس

13. شرکت خدمات فنی رنا
14. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه تهران

15. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت فارس
16. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه شمال شرق

17. شرکت دارو پخش ) هولدينگ(
18. شرکت سايان کارت

19. شرکت سرمايه گذاری فرهنگيان
20.شرکت سهامی بيمه ايران
21. شرکت گاز استان گيالن

22. شرکت گاز استان مازندران
23. شرکت گسترش مواد پيشرفته

24. شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
25. شرکت مخابرات استان قم

26. شرکت ملی صادرات گاز ايران
27. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم

28. گمرک جمهوری اسالمی ايران
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29. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی يکتا تدبير
30. موسسه حسابرسی مفيد راهبر

31. نمايندگی مجاز 1204 ايران خودرو کرج. سرافراز

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و توليد
1. شرکت آذين خودرو
2. شرکت بهمن ديزل

3. شرکت پااليش گاز بيد بلند
4. شرکت پااليش نفت جی

5. شرکت پااليش نفت الوان
6. شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

7. شرکت پتروشيمی نوری )برزويه(
8. شرکت توسعه سازه های دريای تسديد

9. شرکت توليد رينگ سايپا
10. شرکت توليدی و صنعتی ايران ذوب

11. شرکت روانکاران احياء سپاهان
12. شرکت سرمايه گذاری مسکن آذربايجان

13. شرکت سرمايه گذاری مسکن پرديس
14. شرکت سرمايه گذاری مسکن تهران

15. شرکت سرمايه گذاری مسکن شمال شرق
16. شرکت سهامی عام صنعتی کيميدارو

17. شرکت سيمان بهبهان
18. شرکت سيمان فارس نو

19. شرکت شتابکار
20. شرکت صنايع سيمان دشتستان

21. شرکت صنعتی ماهرانديش
22. شرکت طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران

23. شرکت فاتح صنعت کيميا
24. شرکت کاشی پارس
25. شرکت کربن ايران

صنايع  و  معادن  توسعه  )هولدينگ(  تخصصی  مادر  شرکت   .26
معدنی خاورميانه )سهامی عام(

27. شرکت مجتمع توليدی داروسازان سيمرغ
28. شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنايع خودرو

29. شرکت مديريت توليد برق منتظر قائم
30. شرکت مهندسی قائم سپاهان

31. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل )مکو(
32. شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(

33. شرکت نفت فالت قاره
34. شرکت نيروگاه طرشت

35. شرکت ياتاقان بوش ايران

36. گروه صنعتی زر ماکارون
37. مجتمع صنعتی اسفراين

نتایج هشتمين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1389(

الف( سطح تنديس ها

سطح تنديس سيمين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد خوزستان

2. شرکت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران )مپنا(
3. شرکت مهندسی و ساخت توربين مپنا )توگا(

4. شرکت ماليبل سايپا

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی 

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات
1. سازمان خدمات پس از فروش سايپا )سايپا يدک(

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش سالمت
2. بيمارستان شهيد چمران

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت استام صنعت

2. شرکت پااليش نفت بندرعباس
3. شرکت پايا کالچ

4. شرکت توليدی موتور، گيربکس و اکسل سايپا ) مگا موتور(
5. شرکت سايپا پرس

6. شرکت فوالد خراسان
7. شرکت لعابيران

8. شرکت واال قطعه

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. بانك مهر اقتصاد

2. شرکت پايانه های نفتی ايران

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت احداث و توسعه نيروگاه های مپنا- توسعه يك

2. شرکت پااليش گاز سرخون و قشم
3. شرکت پااليش نفت تبريز
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4. شرکت پااليش نفت شهيد تندگويان) تهران(
5. شرکت سازه پويش

6. شرکت سردساز خودرو
7. شرکت قالب های صنعتی ايران خودرو

8. شرکت کيسون
9. شرکت مديريت توليد برق نکا

10. شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(
11. گروه صنعتی بارز

سطح تقديرنامه برای تعالی )دوستاره( | بخش آموزش
1. دانشگاه علوم انتظامی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دوستاره( | بخش خدمات
1. شرکت سهامی بيمه ايران
2. شرکت گاز استان گيالن

3. شرکت گاز استان مازندران
4. شرکت مخابرات استان قم

5. شرکت موننکو ايران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دوستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت پتروشيمی نوری ) برزويه(

)OTC) 2. شرکت توربو کمپرسور نفت
3. شرکت توسعه سازه های دريايی تسديد

4. شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعی ) دی ام تی(
5. شرکت داروسازی اکسير

6. شرکت سرمايه گذاری مسکن شمال شرق
7. شرکت سهامی سيمان اصفهان ) همدانيان(

8. شرکت سيمان اروميه
9. شرکت سيمان داراب

10. شرکت فاتح صنعت کيميا
11. شرکت فوالد آلياژی ايران

12. شرکت کارخانجات کمك فنر ايندامين سايپا
13. شرکت کلر پارس

14. شرکت مادرتخصصی ) هلدينگ( توسعه معادن و صنايع معدنی 
خاورميانه ) سهامی عام(- ميدکو

15. شرکت مجموعه پرسی توسعه صنايع خودرو
16. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ) مکو(

17. کارخانه فرآوری و ساخت قطعات خودروی ايران
18. گروه صنعتی زر ماکارون
19. مجتمع صنعتی اسفراين

ج( سطح گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش 
1. دبستان دخترانه خاتم االنبياء

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش سالمت
1. بيمارستان رازی اهواز

2. مرکز آموزشی درمانی آيت اله موسوی
3. مرکز آموزشی درمانی حافظ

4. مرکز آموزشی درمانی شهيد دکتر فقيهی
5. مرکز آموزشی درمانی، تخصصی، فوق تخصصی قلب و عروق 

اکباتان همدان

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات
1. اداره کل گمرک آبادان

2. اداره کل گمرک شهريار
3. باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

4. بانك انصار
5. بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران

6. سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربايجان شرقی
7. شرکت  آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران

8. شرکت آب و فاضالب شهر تهران- منطقه 3
9. شرکت اطلس افروز شرق

10. شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورميانه ) سهامی خاص(
11. شرکت تامين انديش پارس

12. شرکت توسعه صنايع حمل و نقل ريلی گسترش
13. شرکت حمل و نقل بين المللی خليج فارس

14. شرکت خدمات فنی رنا
15. شرکت خدمات نمايندگی کشتيرانی راه جنوب
16. شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی

17. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران) منطقه تهران(
18. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران منطقه خوزستان

19. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان
20. شرکت راه سازی و ساختمانی 115

21. شرکت سايان کارت
22. شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

23. شرکت فرهنگی ورزشی سايپا
24. شرکت گاز استان خراسان شمالی

25. شرکت گاز استان قم
26. شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاری مسکن

27. گروه صنعتی همارشتن
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28. مديريت پروژه های صنعتی ابدال )مپصا(
29. مرکز پرورش خالقيت های ذهنی استان تهران

30. منطقه چهار عمليات انتقال گاز
31. منطقه يك عمليات انتقال گاز

32. موسسه مطالعات بين المللی انرژی
33. نمايندگی سايپا حسينی پور کد 5301

34. نمايندگی مجاز1204 ايران خودرو کرج. سرافراز

سطح گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و توليد
1. شرکت آرد زر ساوجبالغ

2. شرکت آرمه چين آرمه بتن
3. شرکت آنتی بيوتيك سازی ايران

4. شرکت بهره برداری نيروگاه طرشت
5. شرکت پااليش گاز بيد بلند
6. شرکت پااليش گاز پارسيان

7. شرکت پااليش نفت جی
8. شرکت پااليش نفت الوان

9. شرکت پتروشيمی جم
10. شرکت پيشتاز طب زمان

11. شرکت توليد مواد اوليه داروپخش )سهامی عام(
12. شرکت حاير آسا

13. شرکت داروسازی داملران رازک
14. شرکت داروسازی دانا

15. شرکت سيمان بهبهان
16. شرکت شيمی دارويی داروپخش

17. شرکت شيميايی ره آورد تامين ) سهامی خاص(
18. شرکت صنايع توليدی کيان خودرو نوين

19. شرکت فرآورده های لبنيات دوشه آمل )هراز(
20. شرکت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا- پرتو

21. گروه صنعتی انتخاب
22. موسسه مهندسی رهاب

نتایج نهمين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1390(

الف( سطح تنديس ها

سطح تنديس سيمين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد مبارکه اصفهان

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و توليد

1. شرکت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران)مپنا( 
2. شرکت ذوب آهن اصفهان 

3. شرکت فوالد خوزستان

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات
1. شرکت سازه گستر سايپا 

2. شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو )ساپکو( 

ب( سطح تقديرنامه برای تعالی

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش خدمات
1. بانك پاسارگاد 

2. بانك مهر اقتصاد 
3. شرکت پايانه های نفتی ايران 

4. شرکت خدمات بيمه ای رايان سايپا

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهار ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت پااليش گاز سرخون و قشم 

2. شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد 
3. شرکت فرآورده های نسوز پارس 

4. گروه صنعتی بارز

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش آموزش
1. دانشگاه علوم انتظامی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت سهامی بيمه ايران

مپنا  ترکيبی  سيکل  نيروگاه های  توسعه  و  احداث  شرکت   .2
)توسعه2(

3. موسسه حسابرسی مفيد راهبر
4. شرکت گاز استان گيالن

5. شرکت آب و فاضالب روستايی استان مرکزی

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت پااليش نفت شهيد تندگويان )تهران( 

2. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو( 
3. شرکت نفت پاسارگاد 

4. شرکت مجتمع صنعتی اسفراين 
5. شرکت توربو کمپرسور نفت 

6. شرکت سرمايه گذاری مسکن شمال شرق 
7. شرکت ايران ترانسفو 

8. شرکت فوالد آلياژی ايران 
9. شرکت مادر تخصصی )هلديندگ( توسعه معادن و صنايع معدنی 
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خاورميانه ) سهامی عام(- ميدکو 
10. شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنايع خودرو 

11. شرکت سيمان داراب 

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقی 

2. شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران 
3. شرکت آريا رسانه تدبير )شاتل( 

4. شرکت احداث و توسعه پروژه های ويژه مپنا- توسعه 3 
5. شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورميانه 

6. شرکت گاز استان اصفهان 
7. شرکت گاز استان تهران 

8. شرکت گاز استان قم جناب 
9. فروشگاه زنجيره ای اتکا شهيد فکوری 

10. موسسه مطالعات بين المللی انرژی 
11. نمايندگی مجاز 1204 ايران خودرو کرج.سرافراز

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت آذين خودرو 

2. شرکت پتروشيمی پارس 
3. شرکت سايپا شيشه )سهامی عام( 

4. شرکت صنايع توليدی کيان خودرو نوين 
5. شرکت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا-پرتو

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره( | بخش سالمت
1. بيمارستان فارابی قطب علمی چشم پزشکی 

2. مرکز آموزشی درمانی آيت اله موسوی زنجان 
3. مرکز آموزشی درمانی پورسينا-رشت

ج( گواهی تعهد به تعالی

گواهی تعهد به تعالی | بخش عمومی
1. اداره کل راه و ترابری يزد 

2. استانداری قزوين 

گواهی تعهد به تعالی | بخش آموزش
1. پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 

2. شرکت مجتمع فنی مهد پرداپژوهان

گواهی تعهد به تعالی | بخش سالمت
1. بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت زينب )س( 

2. بيمارستان جامع زنان تهران 
3. بيمارستان سيد الشهداء 

4. بيمارستان فوق تخصصی نفت 
5. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

درمانی تهران 
6. دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

7. مرکز آموزشی درمانی نمازی شيراز 
8. مرکز آموزشی، درمانی، پژوهشی روزبه 

9. مرکز تخصصی دندانپزشکی امام خمينی 

گواهی تعهد به تعالی | بخش ساخت و توليد
1. شرکت آرمه چين - آرمه بتن 

2. شرکت پتروشيمی غدير )سهامی خاص( 
3. شرکت توربين های گازی صنعتی خاورميانه )سهامی خاص( 

4. شرکت توسعه و عمران اميد 
5. شرکت توليدی و صنعتی قوای محرکه کيان خودرو 

6. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه جنوب شرق 
7. شرکت سرمايه گذاری نيروگاهی ايران- سنا 

8. شرکت سيمان بجنورد )سهامی عام( 
9. شرکت سيمان خوزستان 

10. شرکت شيمی دارويی داروپخش 
11. شرکت صنايع سرام آرا 

12. شرکت فرآورده های نسوز ايران 
13. شرکت مهندسی و ساخت بويلر مپنا )مپنا بويلر( 

14. شرکت نفت سپاهان 
15. گروه صنعتی گرما آفرين ايساتيس

گواهی تعهد به تعالی | بخش خدمات 
1. سازمان آگهی روزنامه ايران 

2. سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليکی 
3. شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان 
4. شرکت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران 

 )O&M) 5. شرکت بهره برداری و تعميراتی مپنا
6. شرکت بيمه رازی 

7. شرکت تعميرات نيروگاهی ايران 
8. شرکت توسعه سالمت خاورميانه 

9. شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور 
10. شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنايع ايرانيان مانا 

11. شرکت سهامی نمايشگاه های بين المللی جمهوری اسالمی ايران 
12. شرکت شهر صنعتی کاوه 

13. شرکت کاوش صنعت سپاهان حديد 
14. شرکت گاز استان خوزستان 

15. شرکت مديريت توليد برق جنوب فارس 
16. شرکت ملی گاز ايران-منطقه يك عمليات انتقال گاز 
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17. شرکت مهندسی معيار صنعت خاورميانه 
18. فروشگاه های زنجيره ای اتکا استان خراسان رضوی 

19. منطقه هشت عمليات انتقال گاز

 نتایج دهمين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1391(

الف( سطح تنديس ها

سطح تنديس زرين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد مبارکه اصفهان

سطح تنديس سيمين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد خوزستان

سطح تنديس بلورين | بخش ساخت و توليد
1. شرکت پارس خودرو

2. شرکت ذوب آهن اصفهان
3. شرکت لعابيران ) سهامی عام(
4. شرکت مجتمع فوالد خراسان

سطح تنديس بلورين | بخش خدمات
1. بانك پاسارگاد

ب( سطح تقديرنامه

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهارستاره( | بخش آموزش
1. دانشگاه علوم انتظامی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهارستاره( | بخش خدمات
1. شرکت گاز استان گيالن

سطح تقديرنامه برای تعالی )چهارستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت توربو کمپرسور نفت

2. شرکت فوالد آلياژی ايران
3. شرکت مادر تخصصی )هلديندگ( توسعه معادن و صنايع معدنی 

خاورميانه ) سهامی عام(- ميدکو
4. شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ) مکو(

5. شرکت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا )پرتو(
6. شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ) پارس(

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش ساخت و توليد
1. شرکت پااليش نفت تهران ) شهيد تندگويان(

2. شرکت پتروشيمی پارس

3. شرکت سرمايه گذاری مسکن شمال شرق
4. شرکت کالسيمين ) سهامی عام(

5. شرکت گروه سرمايه گذاری مسکن )سهامی عام(

سطح تقديرنامه برای تعالی )سه ستاره( | بخش خدمات
1. شرکت گاز استان قم

2. بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران
3. شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران

4. شرکت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران
5. شرکت آريا رسانه تدبير ) شاتل(

6. شرکت تامين انديش پارس
7. شرکت گاز استان مازندران

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(| بخش سالمت
1. مرکز تخصصی دندانپزشکی امام خمينی

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(| بخش ساخت و توليد 
1. شرکت پااليش گاز بيد بلند

2. شرکت پشم شيشه ايران
3. شرکت پيشتاز طب زمان

4. شرکت توربين های گازی صنعتی خاورميانه
5. شرکت توسعه سازه های دريايی تسديد

6. شرکت ساخت تجهيزات سپاهان
7. شرکت سرمايه گذاری مسکن تهران

8. شرکت سيمان بهبهان
9. شرکت صنعتی پارس خزر )سهامی عام(

10. شرکت فرآورده های نسوز ايران
11. شرکت مهندسی و ساخت بويلر مپنا ) مپنا بويلر(

سطح تقديرنامه برای تعالی )دو ستاره(| بخش خدمات 
1. سازمان جمع آوری و فروش  اموال تمليکی

2. شرکت آب و فاضالب منطقه 3 تهران
3. شرکت بيمه رازی

4. شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنايع ايرانيان- مانا
5. شرکت سهامی آب منطقه ای همدان

6. شرکت سهامی نمايشگاه های بين المللی جمهوری اسالمی ايران
7. شرکت شهر صنعتی کاوه

8. شرکت گاز استان گلستان
9. فروشگاه اتکا شهيد چمران

10. فروشگاه اتکا شعبه شهيد فکوری
11. فروشگاه های زنجيره ای اتکا استان خراسان رضوی
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ج( سطح گواهی تعهد به تعالی

سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش عمومی 
1. سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
2. سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
3. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

4. سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
5. سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش سالمت 
1. مرکز آموزشی درمانی، تخصصی و فوق تخصصی بعثت  همدان

2. دانشکده پرستاری ومامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران
3. مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا )ع(

سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش ساخت و توليد
1. شرکت آلومينيوم المهدی
2. شرکت پااليش گاز ايالم

3. شرکت توليدی صنعتی گازسوزان
4. شرکت توليدی فيلتر تهران

5. شرکت جندی شاپور
6. شرکت سرمايه گذاری مسکن پرديس

7. شرکت سهامی عام کارخانجات سيمان صوفيان
8. شرکت سيمان تهران
9. شرکت سيمان فارس
10. شرکت سيمان قاين

11. شرکت صنايع سرام آرا
12. شرکت کارخانجات کاشی و سراميك سعدی ) بوستان(

13. شرکت کاشی نيلو
14. شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور

15. صنايع کاشی وسراميك الوند
16. نصب نيرو

سطح گواهی تعهد به تعالی| بخش خدمات 
1. بانك دی

2. بانك صنعت و معدن
3. بانك قرض الحسنه رسالت

4. سازمان مرکزی تعاون روستايی ايران
5. سازمان نوسازی شهر تهران

6. شرکت آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران
7. شرکت بيمه نوين

8. شرکت پرداخت الکترونيك بانك پاسارگاد
9. شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور

10. شرکت کهربا گستر
11. شرکت گسترش سرمايه گذاری ايران خودرو

12. شرکت گسترش سرمايه گذاری ايرانيان
13. شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل

14. فروشگاه های زنجيره ای اتکا استان اصفهان
15. شرکت پارس آنالين

نتایج یازدهمين دوره جایزه مّلی تعالی سازمانی )1392(

سطح تنديس سيمين
الف( بخش ساخت و توليد )بازه امتيازی 551 تا 600(

1. شرکت فوالد خوزستان
 

سطح تنديس بلورين
الف( بخش خدمات )بازه امتيازی 501 تا 550 (

1. بانك پاسارگاد
ب( بخش ساخت و توليد ) بازه امتيازی 451 تا 500(

1. شرکت پااليش گاز سرخون و قشم
2. شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد ) خانگيران(

3. شرکت کيسون
4. شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه- 

ميدکو
5. شرکت مجتمع فوالد خراسان

6. گروه صنعتی بارز
ج(بخش خدمات ) بازه امتيازی 451 تا 500 (

1. شرکت سايپا يدک- سازمان خدمات پس از فروش سايپا

سطح تقديرنامه چهار ستاره
الف( بخش ساخت و توليد
1. شرکت فوالد آلياژی ايران

ب( بخش خدمات
1. بانك مهر اقتصاد

2. شرکت آب و فاضالب منطقه4 شهر تهران
3. شرکت کارگزاری بيمه سايپا

4. شرکت گاز استان گيالن
5. شرکت گاز استان مازندران
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سطح تقديرنامه سه ستاره
الف( بخش ساخت و توليد
1. شرکت پتروشيمی پارس

2. کشت و صنعت مرکز- اصفهان
ب( بخش خدمات

1. شرکت آريا رسانه تدبير )شاتل(
2. شرکت آسياتك

3. شرکت بيمه رازی
4. شرکت ساختمانی گسترش ونوسازی صنايع ايرانيان- مانا

5. شرکت سهامی بيمه ايران
6. شرکت شهر صنعتی کاوه

7. فروشگاه اتکا شهيد دکتر چمران
8. موسسه مهندسين مشاور ساحل

ج ( بخش سالمت
1. مرکز تخصصی دندانپزشکی امام خمينی

سطح تقديرنامه دو ستاره
الف ( بخش ساخت و توليد

1. شرکت پااليش نفت جی
2. شرکت پااليش نفت الوان
3. شرکت پشم شيشه ايران

4. شرکت توربين های گازی صنعتی خاورميانه
5. شرکت توسعه سازه های دريايی تسديد

6. شرکت سرمايه گذاری مسکن پرديس
7. شرکت سرمايه گذاری مسکن تهران

8. شرکت سرمايه گذاری و توسعه صنايع الستيك
9. شرکت سهامی عام کارخانجات سيمان صوفيان

10. شرکت سيمان بجنورد
11. شرکت سيمان خوزستان ) سهامی عام(

12. شرکت صنايع سرام آرا
13. شرکت فرآورده های نسوز ايران

14. شرکت کارخانجات کاشی و سراميك سعدی )بوستان(
15. شرکت گلتاش

16. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
17. شرکت مهندسی موادکاران

18. شرکت نفت ايرانول
19. صنايع کاشی و سراميك الوند

الف( بخش خدمات
1. شرکت آب و فاضالب منطقه5 شهر تهران

2. شرکت بيمه نوين
3. شرکت پرداخت الکترونيك بانك پاسارگاد

4. شرکت گاز استان خوزستان
5. فروشگاههای زنجيره ای اتکا استان اصفهان

6. فروشگاههای زنجيره ای اتکا استان خراسان رضوی
7. گروه شرکتهای  پارس آنالين

سطح گواهی تعهد به تعالی
الف( بخش عمومی
1. استانداری زنجان
ب(بخش آموزش

1. مجتمع آموزشی هوشمند خديجه کبری )س(
ج( بخش ساخت و توليد

1. پااليشگاه پنجم- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
2. شرکت  کارخانجات سيمان المرد
3. شرکت آهن و فوالد غدير ايرانيان

4. شرکت بی همتا صنعت جاودانه
5. شرکت ساختمانی و راهسازی 115

6. شرکت سرمه
7. شرکت صنايع مس باهنر

8. شرکت طب فن
9. شرکت معدنی امالح ايران

10. شرکت نفت ايرانول
11. شرکت نفت و گاز پارس

د( بخش خدمات
1. پرداخت الکترونيك سامان کيش

2. سامانه های مديريت و اطالع رسانی توسعه کارآفرينان )سماتك(
3. شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

4. شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
5. شرکت پترو تدبير پارس

6. شرکت پيشگامان توسعه ارتباطات
7. شرکت تايدواتر خاورميانه )ناحيه خوزستان(

8. شرکت حمايت گستر ايران خودرو
9. شرکت خدمات بيمه ای اتکاگران امير

10. شرکت طرح و انديشه بهساز ملت
11. شرکت ملّی مهندسی و ساختمان نفت ايران

12. شرکت مهندسی معيار صنعت خاورميانه )ممسکو(
13. فروشگاه اتکا شهيد رجايی

14. فروشگاه اتکا شهيد سرلشگر فالحی
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15. فروشگاه اتکا کرمانشاه
16. فروشگاه اتکا مرکزی بيرجند

17. فروشگاه زنجيره ای اتکا همدان )شهيد مدنی(

نتایج دوازدهمين دوره جایزه ملي تعالي سازماني )1393(

سطح تنديس زرين
الف( بخش ساخت و توليد )بازه امتيازي 700-651(

1. شرکت فوالد مبارکه

سطح تنديس سيمين
الف( بخش ساخت و توليد )بازه امتيازي  650-601(

1. شرکت فوالد خوزستان
ب( بخش خدمات )بازه امتيازي  600-551(

1. بانك پاسارگاد
ج( بخش ساخت و توليد )بازه امتيازي  600-551) 

1. شرکت توليدي صنعتي فراسان

سطح تنديس بلورين
الف( بخش خدمات )بازه امتيازي 500-451(

1. سازمان خدمات پس از فروش سايپا )سايپا يدک(
ب( بخش ساخت و توليد )بازه امتيازي 500-451(

1. شرکت  سهامي ذوب آهن اصفهان
2. شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا )توگا(

3. شرکت گروه مپنا
ج( بخش خدمات )بازه امتيازي 500-451(

1. بانك مهر اقتصاد
2. شرکت گاز استان مازندران

د( بخش ساخت و توليد)بازه امتيازي 500-451(
1. شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه-

ميدکو

سطح تقديرنامه 5 ستاره
الف( بخش ساخت و توليد
1. شرکت پتروشيمي پارس

سطح تقديرنامه 4 ستاره
الف( بخش ساخت و توليد

1. شرکت پااليش نفت تندگويان تهران
2. شرکت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا- پرتو

3. شرکت پااليش نفت آبادان
ب( بخش خدمات

1. شرکت انتقال داده هاي آسياتك
2. موسسه مهندسين مشاور ساحل

3. بانك ملت
4. شرکت تامين انديش پارس

سطح تقديرنامه 3 ستاره
الف( بخش ساخت و توليد

1. شرکت مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا
OTC 2. شرکت توربو کمپرسور نفت

3. شرکت معدني و صنعتي گل گهر
4. شرکت ساخت تجهيزات سپاهان

5. شرکت پااليش نفت جي
6. شرکت نفت و گاز پارس 

ب( بخش خدمات
1. شرکت گاز استان قم

2. شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان-مانا
3. شرکت پرداخت الکترونيك بانك پاسارگاد

4. شرکت گاز استان خوزستان

سطح تقديرنامه 2 ستاره
الف( بخش ساخت و توليد

1. شرکت سيمان بهبهان
2. شرکت سيمان خوزستان

3. شرکت بهمن ديزل
4. شرکت البراتوار داروهاي گياهي طبيعت زنده )سينره(

5. شرکت راهسازي و ساختماني 115
6. شرکت بهره برداري نيروگاه طرشت

7. شرکت پااليش گاز ايالم
ب( بخش خدمات
1. شرکت بيمه نوين

2. شرکت طرح و انديشه بهساز ملت
3. شرکت خدمات بيمه اي اتکاگران امير

4. شرکت مهندسي معيارصنعت خاورميانه)ممسکو(
5. گروه ارتباطات ماهواره اي سامان
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سازمان های برتر

6. بانك دي
7. شرکت گاز استان هرمزگان

8. شرکت مهندسي پترو تدبير پارس
ج( بخش سالمت

1. دانشگاه علوم پزشکي تهران )دانشکده پرستاري و مامايي(
د(بخش عمومي

1. سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي

سطح گواهي تعهد به تعالي
الف( بخش ساخت و توليد

1. شرکت مهندسي سازه انديشه نسيم البرز )سانا(
2. شرکت کارخانجات سيمان المرد

3. شرکت آهن و فوالد صنيع کاوه تهران
4. شرکت نير پارس

5. شرکت کاشي و سراميك برليان رفسنجان
6. شرکت توربو کمپرسور تك خاورميانه

7. پااليشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي
8. شرکت سيمان ني ريز

9. شرکت شهاب
10. شرکت ماشين سازي پارس

11. مجتمع صنايع الستيك يزد )يزدتاير(
12. شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران

13. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي- پااليشگاه چهارم
ب( بخش خدمات

1. شرکت آب و فاضالب منطقه 2 شهر تهران
2. شرکت عصر ارتباطات بين الملل پارس کار

3. شرکت آب و فاضالب منطقه يك شهر تهران
4. شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن

5. شرکت فروش و خدمات پس از فروش شرکت مديران خودرو 
)MVS(

6. شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
7. شرکت ريل پرداز سير

8. مهندسين مشاور طرح و انديشه شيوا اطلس
9. ژئوفيزيك دانا کيش

10. شرکت داده ورزي سداد
11. آزما نانو سيستم

12. منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس
13. شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان)فناپ(

14. شرکت خدمات بازرگاني و کاالي گاز پارس
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سازمان های برتر

سازمان.های.متقاضی
جایزه.ملّی.تعالی.سازمانی
سال.1394......
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فهرست کامل سازمان هاي متقاضي حضور در فرايند ارزيابي جايزه ملّي تعالي سازماني سال 1394 در جدول زير به ترتيب حروف الفبا 
آمده است. در اين جدول، سازمان هايي که با عالمت    مشخص شده اند، سازمان هايي هستند که اطالعات خود، شامل برخي دستاوردها 

و ارقام کليدي را براي انتشار در اختيار اين ويژه نامه قرار داده اند. 

سازمان هاي متقاضي جايزه ملي تعالي سازماني - 1394رديف

آب و فاضالب منطقه 1 شهر تهران1

آب و فاضالب منطقه 2 شهر تهران2

آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران3

آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران4

آب و فاضالب منطقه 6 استان تهران5

آهن و فوالد صنیع کاوه تهران6

 بانک آينده 7

ارتباطات ماهواره ای سامان8

استام صنعت9

امداد خودرو سايپا 10

اوزان - کارخانه شهید دکتر فقیهی11

بازرسی فنی و کنترل خوردگی )تكین کو(12

بازرگاني سرمايه گذاري مسكن )سهامي خاص(13

بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه 14

بهمن ديزل 15

بانک پاسارگاد 16

پااليش گاز ايالم17

پااليش نفت جي18

پتروشیمي پارس 19

پرداخت الكترونیک سامان کیش 20

پردازش الكترونیک راشد سامانه - پارسا21

پلیمر و پتروشیمی ايران22

تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران23

تجارت الكترونیكی ارتباط فردا   24

تولید روی بندرعباس25

تولیدي صنعتي فراسان26

جي پورنر پارس27

حمل و نقل توکا28

خدمات بیمه اي اتكاگران امیر29

دبستان دکتر عبدالحمید چوبینه30

بانک دي31

ذوب و احیاء روی قشم32

ريل پرداز سیر33

ريل پرداز سیستم 34

سازمان هاي متقاضي جايزه ملي تعالي سازماني - 1394رديف

سازمان های متقاضی جایزه مّلی تعالی سازمانی - 1394
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ريل پرداز نوآفرين35

ژئوفیزيک دانا کیش36

سرمايه گذاري مسكن زاينده رود37

سهامی آب منطقه ای لرستان38

سهامی ذوب آهن اصفهان39

سهامي بیمه ايران40

سیمان فارس41

سیمان هرمزگان42

صنايع سرام آرا43

صنايع سیمان سامان غرب44

صنعت پخش مژده45

صنعتي آرد زر46

صنعتي زرماکارون  47

فرآورن زغال سنگ پابدانا48

فرايند نو49

فرهنگي ديجیتال کلید طاليي جهان معاصر50

فن آوا کارت 51

موسسه فناوري اطالعات و ارتباطات پارسارگاد آريان )فناپ(52

فوالد اکسین خوزستان53

فوالد امیرکبیر کاشان54

سازمان هاي متقاضي جايزه ملي تعالي سازماني - 1394رديفسازمان هاي متقاضي جايزه ملي تعالي سازماني - 1394رديف

فوالد خراسان55

  فوالد خوزستان 56 

فوالد سیرجان ايرانیان57

کارت اعتباري ايران کیش58

کارگزاري بیمه سايپا  59

گاز استان چهارمحال و بختیاری60

گاز استان لرستان61

گاز استان مرکزي62

گاز پارس جنوبي63

البراتوار داروهاي گیاهي طبیعت زنده )سینره( 64

مادرتخصصي ) هلدينگ( توسعه معادن و صنايع معدني 65
خاورمیانه ) سهامي عام( - میدکو   

مهندسی معیار صنعت خاورمیانه )ممسكو(  66

مهندسي پترو تدبیر پارس67

مهندسي و ساخت بويلر و تجهیزات مپنا  68

نیرپارس69
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"بانک آينده" به استناد مصوبه يک هزار و يکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و 
اعتبار، از ادغام بانک تات،  مؤسسه اعتباری صالحین و  مؤسسه اعتباری آتی، با سرمايه  
پايه هشت )8( هزار میلیارد ريال؛ در تیرماه سال 1391 شکل گرفت. متعاقباً، بانک آينده، 
بر اساس مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق 
بهادار؛ تحت شماره 442325 و شناسه ملی 10320894878، در تاريخ 1392/05/16 به 
ثبت رسید. بانک آينده از مجموعه  بیش از 17 هزار سهامدار، پس از طی مراحل الزم، در 

تاريخ 1393/12/6 موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ايران شد.
در حال حاضر، بانک آينده با مجموعه ای از نیروی انسانی توانا )3144 نفر( و حمايت 
حدود 2 میلیون نفر مشتری، در قالب يک بانک تجاري خصوصی و با راهبرد حضور 
مؤثر و کارآمد در حوزه هاي خدمات بانکداري: خرد، تجاری، شرکتی و خدمات بانکداري 
اختصاصي در بستر آخرين دستاوردهای فناوري اطالعات و ارتباطات، با 165 شعبه در 

سراسر کشور، مشغول فعالیت است.
بانک آينده، در تالش است؛ در قالب يک بانک تجاری پای بند به اصول و اخالق 
حرفه ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در چارچوب قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، در طول يک دوره برنامه ريزی، در جمع بانک های تراز اول 

خصوصی کشور قرار گیرد.

بانك آينده

www.ba24.ir
info@ba24.ir

تاريخچه 

بانک آينده در مسیر تحول و حرکت در مسیر تعالي سازماني از تیرماه سال 1394 
آغاز کرده است در اين راستا برخی از اقدامات زير صورت پذيرفته است:

 آغاز پروژه سنجش رضايت کارکنان، مشتريان و جامعه
 پیاده سازی نظام مديريت آموزش ايزو 10015

 بازمهندسی فرايند ارزيابی تأمین  کنندگان
 راه  اندازی سامانه ايده  پردازی در بانک

  اجرای مدل APQC به عنوان مدل فرايندی بانک

چشم انداز ما
 ارائه راه حل های منحصربه فرد به نیازهای مشتريان و سهامدارانمان

تولید  و  خود  حرفه ای  توانمندی  ارتقای  دنیا،  روز  فناوری های  به  شدن  تجهیز   
محصوالت و خدمات جديد، با سرعت، دقت و کیفیت باال، مطابق با نیازهای پنهان 

بازار
 تالش جمعی در ارائه   خدمات مشتاقانه به مشتريان و مردم عزيز ايران

 اعتماد به مشتريان وفادار و نیک انديش
 به کارگیری بهترين راه حل ها در راه رسیدن به قله توانمندی ها و مسئولیت پذيری

 و با ايفای نقش موثر به منظور ايجاد زندگی بهتر برای مردم عزيزمان، به يکی از 
برترين موسسات مالی چند منظوره خصوصی در کشور و دارای اعتبار در سطح بین 

المللی و نماد نوآوری، ارزش آفرينی و سرآمدی تبديل خواهیم شد. 

ارزش هاي ما
 توجه به مسئولیت  های اجتماعی

 تأکید بر يادگیری، نوآوری و کارگروهی سرمايه انسانی
 به کارگیری وحدت، تعلق و تعهد سازمانی در مسیر اعتالی نام بانک آينده

و  بهترين  ارائه  برای  سازمان  چابک  سازی  و  روز  فناوری  و  دانش  از  استفاده   
روزآمدترين خدمت و برآورده کردن نیازهای آشکار و پنهان مشتريان

 صداقت، شفافیت، عدالت در قبال ذی  نفعان و امانت داری و نگهداری کلیه اطالعات 
مربوط به مشتريان و ارتقای مستمر سطح اعتماد و اطمینان مشتريان

نشانه هاي راه در سفر تعالي

)IMI-100( در  ايران  برتر   قرار گرفتن در جايگاه 24 رتبه بندی 100 شرکت 
سال 1394

و  تحقیقات  مرکز  توسط  مشتری  شعف  بین  المللی  گواهینامه  الزامات  رعايت   
مطالعات بازار و اخذ گواهینامه مرتبط

 استقرار نظام جانشین  پروری در حوزه سرمايه انسانی و توسعه مديريت
 استقرار سیستم  های مديريت کیفیت در واحد بانکداری الکترونیکی )ايزو 9001، 

27001 و ...(
 اخذ جايزه ملّی کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه بانکداری الکترونیکی

برترين تجارب

 شناخته شدن به عنوان يک بانک متمايز و ارزش آفرين برای مشتريان
 کسب جايگاه رقابتی استراتژيک برتر در شبکه بانک های خصوصی کشور، 

در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا
 تبديل شدن به يک بانک جامع با دارا بودن معیارها و استانداردهای جهانی در 

شبکه بانکی خصوصی کشور، در جهت تأمین منافع کلیه ذی نفعان
 جلب رضايت و وفاداری مشتريان از طريق تعامل مستمر و نزديک، تشخیص 
و درك به هنگام نیازهای متنوع پولی و مالی آن ها و پاسخگويی، در قالب ارائه 

بسته های خدماتی و راهکارهای جامع.
تغییر در نگرش و رفتار آن ها، همراه  انسانی و  توانمند  سازی سرمايه  های   
با ايجاد محیط سازمانی برانگیزاننده و قائل شدن ارزش و احترام برای همه 

کارکنان از طريق ايجاد يک سازمان يادگیرنده
بازار   خلق مزيت رقابتی پايدار با هدف نفوذ و کسب سهم از مشتريان و 
ايجاد و توسعه شايستگی  های کلیدی درحوزه  های مختلف خدمات  از طريق 
بانکداری )خرد، شرکتی، سرمايه گذاری و اختصاصی( و بهینه سازی سهم آن ها 

در پورتفوی درآمدهای بانک
کیفیت  و  ثبات  به  نسبت  بازار  و  سهامداران  برای  کامل  اطمینان  ايجاد   

سودآوری بانک
منظور  به  فعالیـت  هـای چندمنظـوره،  مادر  ذيـل يک شرکت  در  فعالیت   
ارزش افزايی، متنوع سازی خدمات و محصوالت، بهینه  سازی پورتفوی درآمدها، 
مديريت ريسک بانک و کسب جايگاه مناسب در بازارهای پولی و مالی در سطح 

ملی و در تراز جهانی
 ارتقای مستمر بهره وری بانک با تأکید بر ارتقای کّمیت و کیفیت سودآوری، 
توسعه قابلیت های کلیدی در زمینه بانکداری مجازی، مديريت علمی منابع و 
رضايت  ارتقای  جهت  در  بانک،  کسب وکارهای  تمام  در  مديريت  و  مصارف 

مشتريان
استانداردهای  با  بانک  عملکردی  و  مالی  شاخص های  همسان سازی   

بین المللی صنعت بانکداری.
  تعهد به ساده سازی، روان سازی، ايجاد سهولت، سرعت و بهینه سازی کلیه 
 سازوکارهای عرضه به موقع خدمات و محصوالت بانک به مشتريان، همزمان 
با نوآوری و اجرای طرح های ابتکاری در تولید خدمات و محصوالت نوين مورد 

نیاز مشتريان، در تراز جهانی
 تالش در جهت ارتقای ارزش و اعتبار نام تجاری و تصوير اجتماعی بانک، 

به  عنوان هويت )برند( برتر در نظام بانکی کشور
 ايفای نقش در جهت افزايش رفاه جامعه وتقويت تولید و ايجاد پايداری در 

توسعه اقتصادی کشور به عنوان عضوی فعال و پیش   رو

مأموريت ما
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شرکت امداد خودرو سايپا )سهامی خاص( به عنوان حلقه تکمیلی در شبکه خدمات پس از 
فروش گروه خودروسازی سايپا، با هدف پاسخ به نیاز امدادرساني خودروهاي گروه سايپا در 
سطح جامعه شکل گرفت. اين شرکت، با چشم انداز دستیابي به وفاداري مشتري و سرآمدي 
در ارائه خدمات در سطح کالس جهاني، نهادينه شدن فرهنگ خدمت در سازمان و جامعه و 
مسئولیت تأمین و ارائه نیازهای امدادرسانی سیار به خودروهای تولیدی گروه سايپا، در تاريخ 
1381/08/26 تحت شماره 195009 و با سرمايه اولیه دو میلیارد و پانصد میلیون ريال توسط 

شرکت سايپا يدك به ثبت رسید.
اين شرکت، با انجام مطالعات کارشناسي دقیق به بررسي کامل و همه جانبه موضوعات مرتبط با 
 GREEN و ADAC امدادرساني پرداخته و الگوهاي موفق امداد در سطح جهان همچون
FLAG و ... را مطالعه نموده و پس از آن، وارد فاز برنامه ريزي، تدارك و اجرا شد تا جايي 
که موفق گرديد توسط نمايندگي ها و عاملیت هاي مجاز خود، به خودروهای گروه خودروسازي 

سايپا خدمات ويژه ارائه دهد.
امکانات و تجهیزات مناسب، پرسنل مجرب  از  بهره گیري  با  امداد خودرو سايپا  شرکت 
و نمايندگان امداد فعال در سطح کشور، سعي در ارائه خدمات مطلوب در سطح گسترده 
نموده است . لیکن پس از مطالعات و بررسي هاي انجام شده در سال هاي گذشته و بررسي 
روند درخواست امدادرساني، همچنین با ابالغ پرواز 95 و سیاست هاي گروه سايپا و شرکت 
به  توجه  با  در سال 1389،  با ساير شرکت هاي گروه  و جلسات مشترك  کارگروه ها  در 
جهت گیري هاي جديد خدمات پس از فروش گروه خودروسازي سايپا، فعالیت طراحي، فروش 
و ارائه انواع خدمات در قالب بسته هاي خدماتي )کارت  نارنجي( به شرکت امداد خودروي سايپا 
واگذار گرديد، که منجر به طراحي و اجراي بسته هاي خدماتي در قالب کارت هاي نارنجي  شده 
است؛ از جمله اين بسته های خدماتی می توان به بسته خدماتي ويژه خودرو تیبا )تحت عنوان 
تیبا کارت نارنجي( و 9 بسته خدماتي ويژه طرح نوروز براي 9 خودرو گروه خودروسازي سايپا 

که شامل مجموعه اي فوق العاده از خدمات ارزشمند قابل ارائه به مشتريان بوده اشاره نمود.
بر همین اساس، چشم انداز شرکت تحت عنوان "پیشتاز در ارائه خدمات نوآورانه و باارزش 
به مشتريان و سودآور در سطح استانداردهاي جهاني" تعريف شده و مأموريت شرکت به 
"طراحي، فروش و ارائه انواع خدمات از طريق بسته هاي خدماتي به مشتريان خودروهاي گروه 

خودروسازي سايپا" مورد بازنگري قرار گرفت.
در حال حاضر نیز با توجه به ورود شرکت به حوزه کسب وکارهاي جديد، طي برگزاري جلسات 
شوراي سیاستگذاري مأموريت شرکت به "طراحي ، فروش و ارائه خدمات به دارندگان خودرو 
از طريق شبکه هاي خدماتي" مورد بازنگري مجدد قرارگرفته و ارائه خدمات به کلیه دارندگان 

خودرو در سراسر کشور در دستور کار شرکت قرار گرفت.

شركت امداد خودرو سايپا 
)سهامی خاص(

تاريخچه 

 برگزاري دوره هاي مرتبط با خودارزيابي
 تعريف پروژه هاي بهبود

 تهيه و توزيع کتاب، بروشور و فلش کارت در زمينه تعالي
 تشکيل کارگروه هاي تعالي سازمانی

 شرکت در تورها و جوايز تعالي گروه سايپا و سازمان مديريت صنعتی

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 ISO9001:2008 ، ISO10015:1999 استقرار سیستم های مديريتی 
ISO31000:2009و ، ISO10002:2014

)MAKE( شرکت در جايزه جهانی دانشی برتر 
SRP- برنامه ريزی استراتژيک منابع انسانی با استفاده از روش ترکیبی 

SWOT
APP سیستم ارتباط با امدادگران مبتنی بر فناوری موبايل 

 سیستم نظارت واحدهای امدادی از طريق تکنولوژی دستگاه های ردياب 
)AVL(

 طراحی مدل شايستگی و اجرای مدل با استفاده از کانون ارزشیابی گروه 
سايپا

 پرورش مديران آينده
 اندازه گیری و برنامه ريزی بهبود دلبستگی کارکنان

و  رفتاری  )شاخص های  عملکرد  مديريت  سیستم  اجرای  و  طراحی   
عملکردی مشاغل(

 برنامه ريزی و اجرای جلسات بهبود مستمر

برترين تجارب

طراحي، فروش و ارائه خدمات به دارندگان خودرو از طريق شبکه هاي 
خدماتي

مأموريت ما

ارقام کلیدي

در حال حاضر، شرکت با 402 خودروي امدادي، 21 پیمانکار حمل، 474 امدادگر فعال 
و 339 نمايندگي فعال ارائه خدمات امدادي شامل 49 امدادگر مستقل در حال ارائه 

خدمات به کلیه مشتريان و دارندگان خودرو در سراسر کشور است.

چشم انداز ما
 پيشتاز در ارائه خدمات نوآورانه و باارزش به مشتريان

 سودآور در سطح استاندارد جهاني
ارزش هاي ما

 رعايت کرامت انسانی ذي نفعان
 صداقت و اعتماد متقابل در تعامالت با ذي نفعان

 ترجيح مصالح اجتماعی بر منافع سازماني
 مشارکت در تصميم گيری و کار تيمي

emdadsaipa.ir
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مطالعات  توسعه شبکه حمل و نقل ريلی بین سال های 1381 و 1383 توسط 
پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شريف صورت پذيرفت و پس از انجام 
مطالعات و تحقیقات بهترين گزينه انتخاب شد که  مسیر آن از انتهای خیابان فدائیان 
اسالم  )نخريسی( تا انتهای بولوار وکیل آباد است، زيرا بر مبنای برآوردهای انجام 
شده برای سال 1395، تقاضای سفر با وسائل نقلیه عمومی در اين مسیر به قدری 
زياد است که در ساعات  اوج تعداد مسافر در هر جهت، بالغ بر 17000 نفر خواهد بود 
  LRT و برای پاسخگويی به اين تقاضا، يک سیستم ريلی از نوع قطار سبک شهری
با مشخصاتی مناسب که ظرفیت کافی را تأمین کند نیاز است. برای تأمین ظرفیت 
کافی 33 قطار با ظرفیت  600مسافر که با فاصله  های زمانی حداقل 2/7 دقیقه در 
مسیر فوق الذکر که طول آن 24 کیلومتر است تردد خواهند کرد، استفاده می شود. در 
همین راستا، شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد در سال 1388 از دل شرکت 

ساخت به وجود آمد و در حال حاضر، سال هفتم فعالیت خود را پشت سر می گذارد.

شركت بهره برداری
 قطار شهری مشهد

تاريخچه 

 به کارگيری مدل تعالی سازمانی در سال 1393
 انجام خودارزيابی و استخراج نقاط بهبود و اولويت بندی آن  ها
 برگزاری جلسات متعدد آموزشی برای معيارهای نه گانه تعالی

 کسب جايزه تقديرنامه تعالی در سال 1394
 تدوين نقشه راه پياده سازی تعالی و برنامه ريزی جهت شرکت در سطح 

تنديس تا سال 1397

چشم انداز ما
 بهترين قطار شهری کشور در کالس جهانی در 1404

ارزش هاي ما
شئونات  کامل  رعايت  و  دينی  آموزه  های  اسالمی،  باورهای  به  پايبندی   

اسالمی
 حفظ کرامت مشتری و پاسخگو بودن به نيازهای مشتری

 رعايت کامل قوانين و مقررات سازمانی
نوآوری،  ايجاد  جهت  در  تالش  و  دانش  مديريت  به  اتکا  دانايی محوری،   

خالقيت و تحول
 اعتقاد به کار گروهی و مديريت مشارکتی

 به کارگيری فناوری  های نوين در جهت ارائه خدمات متمايز
 تأکيد بر آموزش و توانمندسازی کارکنان

 اهتمام به مسئوليت  های اجتماعی

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 دريافت جايزه کیفیت خدمت رسانی به مشتريان از اتحاديه بین المللی حمل و نقل 
UITP در سال 2013

 پیاده سازی برنامه ريزی استراتژيک و ارزيابی عملکرد در سال 1393
 کسب استاندارد مديريت امنیت اطالعات ISMS در سال 1393

 پیاده سازی استاندارد مديريت يکپارچه IMS در سال 1394
 بهره برداری و اتصال خط يک به فرودگاه مشهد در سال 1394

برترين تجارب

درون  ريلی  نقل  و  حمل  در  پايدار  و  ايمن  باکيفيت،  خدمات  ارائه 
شهری به شهروندان

مأموريت ما

ارقام کلیدي

 جابه جايی بیش از 136 میلیون مسافر از ابتدای بهره برداری
 چابک سازی سازمان و کاهش تعداد نیروی انسانی به تعداد 343 نفر در سال 1394

 افزايش پوشش هزينه  ها از طريق درآمدهای پايدار تا میزان 48 درصد در سال 1394
 کاهش میزان بهای تمام شده خدمات به میزان 10 درصد در سال 1394 نسبت به سال 

گذشته
 آثار صرفه جويی اقتصادی، اجتماعی، زيست محیطی بهره برداری از خط يک به میزان بیش 

از 850 میلیارد ريال در سال 1393

www.Musroc.ir
info@musroc.ir
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لطفاً در ابتدا تاريخچه ای مختصر از شرکت 
بهره برداری قطارشهری مشهد و اهداف آن را 

بیان کنید.
مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد از سال 73 تا 
78 صورت گرفته است و مطالعات توسعه شبکه حمل و نقل 
ريلی از سال 81 تا 83 توسط پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه 
صنعتی شريف صورت پذيرفت. پس از انجام مطالعات و 
تحقیقات، بهترين گزينه انتخاب شد که مسیر آن از انتهای 
خیابان فدائیان اسالم )نخريسی( تا انتهای بولوار وکیل آباد 
می باشد، چراکه بر مبنای برآوردهای انجام شده برای سال 
)1395(، تقاضای سفر با وسايل نقلیه عمومی در اين مسیر به 
قدری زياد است که در ساعات اوج تعداد مسافر در هر جهت 
بالغ بر 17000 نفر بوده و برای پاسخگويی به اين تقاضا يک 
سیستم ريلی از نوع قطارسبک شهری LRT با مشخصات 
فنی مناسب که ظرفیت کافی را تأمین کند نیاز است. برای 
تأمین ظرفیت کافی، از 33 قطار با ظرفیت 600 مسافر استفاده 
می شود که با فاصله های زمانی حداقل 2/7 دقیقه در مسیر 
فوق الذکر که طول آن 24 کیلومتر است تردد خواهند کرد. 
افزايش جمعیت شهر مشهد بر طبق پیش بینی های انجام 
شده، با رشد بیش از 8 درصد در سال، در 20 سال آينده بالغ 
بر 5 میلیون نفر خواهد شد و بديهی است که جمعیت زائران 
اين شهر نیز با توجه به رشد نسبتاً سريع جمعیت در کشور از 
افزايش بااليی برخوردار خواهد بود. در نتیجه، امکانات ضعیف 
حمل و نقل شهری مشهد در آينده به هیچ وجه جوابگوی 
نیازهای آتی آن نخواهد بود. وجود بارگاه ملکوتی هشتمین 
امام شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و ساير جاذبه های 
توريستی موجب گرديده ساالنه بالغ بر 25 میلیون زائر و مسافر 
از اقصی نقاط جهان به اين شهر عزيمت نمايند. در حال 
حاضر، شهر مقدس مشهد روزانه 6 میلیون جابجايی سفر دارد 
که اين میزان طی 10 سال آينده به 10 میلیون جابجايی در 
روز می رسد. در همین راستا، شرکت بهره برداری قطار شهری 
مشهد در سال 88 از دل شرکت ساخت به وجود آمد و در حال 

حاضر، سال هفتم فعالیت خود را پشت سر می گذارد.
آشنا  سالی  چه  از  سازمانی  تعالی  مدل  با 
شهری  قطار  بهره برداری  شرکت  در  و  شديد 
مشهد، چه مسئولیتی در اين طرح برعهده داريد؟

ساير  در  آن  کارکردهای  و  الگو  اين  با  سال 88،  از 
سازمان هايی که از اين الگو استفاده کرده بودند، آشنا شدم 
و عالوه بر حمايت کلی در ساختار اجرايی پروژه نیز به عنوان 
رئیس کمیته راهبری تعالی سازمانی و عضو کارگروه رهبری و 

استراتژی در اجرای پروژه مذکور نقش مستقیم داشتم.
پروژه  برای  شده  ايجاد  سازماندهی  لطفاً 

تعالی را شرح دهید؟
پس  شرکت  در  سازمانی  تعالی  پروژه  اجرای  جهت 
از انتخاب مشاور، ابتدا کمیته های راهبری و نظارت تعالی 
تشکیل و اعضای آن مشخص شدند و احکام مربوطه صادر 
شد. سپس با انتصاب مدير تعالی و مدير پروژه، ساختار دبیرخانه 
تعالی سازمانی شکل گرفت تا مسئول تسهیل و پیگیری امور 
مربوط به جاری سازی تعالی سازمانی در شرکت بهره برداری 

قطار شهری باشد. 
از ديدگاه شما، علت به کارگیري مدل تعالي 
شهری  قطار  بهره برداری  شرکت  در  سازماني 
چیست و چه عواملي موجب شده است تا اين 

مدل مورد استفاده قرار گیرد؟
از آنجا که موفقیت سازمان در گرو عملکرد مطلوب آن 
می باشد، می بايست ارزيابی کامل و جامعی از عملکرد سازمان 
انجام شود تا زمینه های قابل بهبود شناسايی و برای مرتفع 
نمودن آن ها برنامه ريزی شود و همچنین نقاط قوت سازمان 
شناسايی شده و در جهت افزايش قابلیت های سازمان استفاده 
شود. الگوی تعالی سازمانی با توجه به ساختار و منطق ارزيابی 
رادار، چارچوبی برای سنجش رويکردها در سازمان می باشد. 
همچنین اين مدل سازمان را در دو بخش توانمندسازها و 
نتايج و در نه معیار مختلف ارزيابی می کند که در مجموع 
چارچوب جامعی جهت ارزيابی عملکرد سازمان می باشد. به 

نظر من، الگوی تعالی سازمانی يکی از راه های برون رفت 
سازمان از مديريت سنتی است .

 غیر از تعالی سازمانی چه برنامه هايی برای 
توسعه سیستم های مديريتی در سازمان وجود 

دارد؟
)IMS( سیستم مديريت کیفیت يکپارچه
BSC برنامه ريزی استراتژيک با رويکرد

)5S( نظام آراستگی محیط کار
نظام پیشنهادها

و ...
در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد، 
چه برنامه هايی برای اجرا و پیاده سازی پروژه های 
بهبود منتج از خودارزيابی تعالی سازمانی امسال 

پیش بینی شده است؟
دستاورد اصلی ارزيابی عملکرد سازمان، طبق الگوی 
تعالی سازمانی، شناسايی زمینه های قابل بهبود يا به عبارت 
ديگر نقاط دارای پتانسیل بهبود می باشد. در حقیقت، آنچه 
سازمان را به سمت تعالی و سرآمدی سوق می دهد، اجرای 
پروژه های منتج شده از اين ارزيابی می باشد که در غیر اين 
صورت، هیچ تغییری در پیشبرد مسیر تعالی صورت نخواهد 
که  است  شده  شناسايی  بهبود  پروژه  امسال، 14  گرفت. 
همراستا با برنامه ريزی استراتژيک شرکت، جهت پیاده سازی 

آن ها طرح ريزی الزم صورت گرفته است.
تعالی  درباره  ديگری  مطلب  اگر  پايان  در 

سازمانی داريد، بفرمايید.
اين شرکت همزمان با توسعه زيرساخت های فنی و بر 
اساس برنامه جامع استقرار الگوی تعالی سازمانی، بنا دارد طی 
يک برنامه 5 ساله و تا سال 97 با توسعه و استقرار سیستم های 
مديريتی در بخش های مختلف سازمان، سطح تنديس جايزه 
ملی را احراز نمايد. در انتها الزم می دانم از مديريت برنامه ريزی  
و توسعه، مدير پروژه تعالی سازمانی، دبیرخانه تعالی سازمانی 
و همچنین کلیه مديران، رؤسا و کارشناسانی که در استقرار  
الگوی تعالی سازمانی در شرکت بهره برداری قطار شهری 

مشهد همکاری داشته اند کمال تشکر را داشته باشم.

مهندس طاهری، مدير عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد:

مهندس قاسم طاهری، مديرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد، دستاورد اصلی ارزيابی عملكرد سازمان طبق الگوی تعالی 
سازمانی EFQM را شناسايی زمینه های قابل بهبود می داند و بر اين باور است که اگر سازمان بتواند ارزيابی جامع و کاملی از وضعیت موجود 

خود و نقاط قابل بهبود به دست آورد، در مسیر روشن تعالی گام خواهد برداشت.

آينده ای روشن در پرتو تفكر تعالی محور
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شرکت بهمن ديزل با هدف تولید انواع کامیون های سبک، نیمه سنگین و سنگین و 
مینی بوس و به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در اول خرداد ماه سال 1382 
به صورت پروژه زير نظر گروه بهمن آغاز به کار نمود و در آذر ماه سال 1382، تولید 
آزمايشی کامیونت 6 تن را تحت لیسانس شرکت ايسوزو ژاپن آغاز نمود. شرکت بهمن 
ديزل بعد از تولید موفقیت آمیز کامیونت ايسوزو 6 تن )مدل NKR( ، درسال 1384 
کامیونت ايسوزو 8 تن و در سال 1385 نیز اقدام به تولید کامیونت سبک ايسوزو 5,2 
تن )مدل NKR( نمود. اين شرکت از سال 1388 مینی بوس ايسوزو مدل سحر را 
 به محصوالت خود اضافه نموده است و در سال 1391،  نیز کامیون ايسوزو 18تن 
سعی  ديزل  بهمن  شرکت  است.  افزوده  خود  محصوالت  سبد  به  را   )NKR )مدل 
در افزايش کیفیت محصوالت، خدمات و نیز رضايتمندی مشتريان، تأمین کنندگان و 
شرکاي تجاری خود دارد. محصوالت اين شرکت از نظر کیفیت در رتبه اول بخش 
کامیونت کشور قرار دارند و سهم بازار حدود 60 درصدی کشور را به خود اختصاص 
نیز  و  خدمات  محصوالت،  کیفیت  افزايش  در  سعی  ديزل  بهمن  شرکت  داده اند. 

رضايتمندی مشتريان، تأمین کنندگان و شرکاي تجاری خود دارد.

شركت بهمن ديزل
BAHMANDIESEL.COM

m-hoseini@bahmandiesel.com

تاريخچه 

و  بازسازی  به  کمک  منظور  به  تجاری  خودروهای  انواع  عرضه  و  تولید 
نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری

مأموريت ما

 کسب لوح تقدير به عنوان يکي از بهترين سايت هاي خارجي ايسوزو ژاپن در 
سال 2011

 برگزيده شدن به عنوان يکی از سايت های موفق شرکت ايسوزو ژاپن در سال 
2007

 کسب جايگاه اول در رضايتمندی مشتری درگزارشات ISQI در سال 1393
در  خودروسازی  گروه  در  بهره وری  ملی  نامزدی جشنواره  گواهینامه  کسب   

سال های 1386 الي 1393
 کسب رتبه در بین 500 شرکت برتر ايران )رتبه بندی شرکت های برتر ايران 

)IMI-100
 قرارگرفتن در فهرست صد شرکت برتر در سال 1388

   ISO TS 16949:2009 دارنده تأيیديه سازمان طراحي مطابق استاندارد 
از سال 1391 تاکنون

 کسب تقديرنامه 4 ستاره تعالي منابع انساني در سال 1393

برترين تجارب

نشانه هاي راه در سفر تعالي

سال های 1382- 1393
TS16949 2009 در سال  ايزو  استقرار سيستم مديريت کيفيت   

1385
 کسب گواهينامه تعهد به تعالی در سال 1388

 کسب تقديرنامه 4 ستاره جايزه تعالی منابع انسانی در سال 1393
 استقرار سيستم KDS برای توليد کاميونت در 1393

 کسب تقديرنامه 2 ستاره جايزه تعالی سازمانی در سال 1393
سال 1394

 شرکت در فرايند جايزه ملّي تعالی سازمانی در سطح تقديرنامه 3 ستاره
 استقرار سيستم KDS در خطوط توليد کاميون

 استقرار سيستم جامع توليد
سال های 1395 - 1399

BPR مهندسی مجدد فرايندها 
 پياده سازی سيستم يکپارچه توليد

 استقرار سيستم مکانيزه قيمت تمام شده
سطح  در  سازمانی  تعالی  ملّي  جايزه  در  شرکت  برای  برنامه ريزی   

تنديس ها

چشم انداز ما
ما قصد داريم درتوليد محصوالت و خدمات صنعت حمل و نقل جاده ای 

)تجاری( همواره پيشتاز باشيم.

ارزش هاي ما
ارزش های اخالقی
 مشارکت کارکنان

 احترام و کرامت
 مسئوليت پذيری

 رعايت اخالق حرفه ای
 رعايت اخالق حرفه ای

ارزش های كسب وكار
 مشتری مداری

 رضايت ذی نفعان
 حفظ محيط زيست و ايمنی

 ايجاد رابطه برد-برد با تأمين کنندگان

ارقام کلیدي
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بانک پاسارگاد به عنوان پنجمین بانک خصوصی کشور، با راهبردی متفاوت و در افق 
بزرگ ترين بانک منطقه ای پس از اخذ مجوزهای الزم در نیمه دوم سال 1384 و 
همزمان با میالد حضرت امام رضا )ع( فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون با بیشترين 
سرمايه پرداخت شده در بین بانک های کشور، انواع خدمات بانکی و بانکداری 
الکترونیک را از طريق شبکه گسترده ای بالغ بر 327 شعبه و ابزارها و زيرساخت های 

متنوع الکترونیکی به مشتريان خود ارائه می کند.

بانك پاسارگاد

تاريخچه 

 برترين بانك جمهوری اسالمی ايران در 5 سال 2015-2012 و 2010
 کسب رتبه 233 بين 1000 بانك برتر جهان

 انتخاب شدن به عنوان يکی از 3 سازمان دانشی برتر کشور به طور متوالی 
در 3 سال گذشته

 دريافت تنديس سيمين  جايزه ملّی تعالی سازمانی در سال 93
 بانك برتر ايران از سوی مؤسسه يورومانی 2015

 دريافت تنديس بهره وری و کيفيت از دهمين کنفرانس بهره وری و کيفيت سال 94
 انتشار گزارش مسئوليت های اجتماعی )CSR( در سال های 92 و 93 و 94

چشم انداز ما
 احراز رتبه اول در بين بانك های خاورميانه

کسب جايگاه  شايسته در بين 500 شرکت برتر جهان

ارزش هاي ما
 باور به سرمايه انسانی به عنوان يکی از مهم ترين سرمايه های بانك

 خالقيت و نوآوری
 التزام به ارزش های اسالمی

 چابکی و انعطاف پذيری
 صداقت، امانتداری و رازداری

 سعه صدر و نقدپذيری
 عشق و وفاداری به بانك

 وجدان کاری و پاسخگويی
 شايسته ساالری

 مسئوليت پذيری اجتماعی
 تکريم مشتريان و ذی نفعان

 نظم و انضباط
 راهگشايی و حل مبتکرانه مشکالت

 تعادل بين کار و زندگی
 باور به همدلی، کار گروهی و مشارکت
 تعهد به تعالی در تمامی شئون سازمان

 قانون مداری و رعايت استانداردهای ملی و بين المللی
 توانمندسازی و ارتقای سطح دانش سازمانی با استفاده از دانش روز بين المللی

 تعهد به شناسايی نيازهای فعلی و آتی مشتريان و تالش در جهت مرتفع 
نمودن آن ها

نشانه هاي راه در سفر تعالي

سازمان   3 از  يکی  عنوان  و کسب  دانش  مديريت  نظام  نمودن  نهادينه   
دانشی برتر ايران در سال های 2012 تا 2015  به انتخاب جايزه بین المللی 

MAKE
 استقرار نظام های شايسته گزينی، توانمندسازی و جانشین پروری در حوزه 
)باالترين  انسانی  تعالی منابع  برنز 4 ستاره  انسانی و دريافت نشان  سرمايه 

سطح اعطايی(
 کسب باالترين سطح سالمت اداری )سازمان ناب( 91-93

 دريافت گواهینامه و نشان بین المللی نوآوری و خالقیت )BIS( در سال 
2014

 )ISMS( دريافت گواهینامه بین المللی سیستم مديريت امنیت اطالعات 
و گواهینامه ISO27001:2013 از شرکت  QA اتريش در سال 1393

 دريافت گواهینامه ISO10014 در حوزه رضايتمندی مشتری بر اساس 
ارزيابی شرکت ACS انگلستان در سال 2011

برترين تجارب

بانك پاسارگاد با اتکا به سرمايه انسانی کارآمد، متخصص و خالق و نيز فرهنگ 
آتی  و  نيازهای حال  نظر گرفتن  در  با  پاسارگادی،  بنيادين غنی  ارزش های  و 
ذی نفعان ضمن تأکيد بر بانکداری سبز و مسئوليت های اجتماعی خود برای کليه 

ذی نفعان به ويژه سهامداران و مشتريان خلق ارزش می نمايد.
بانك پاسارگاد از شعار "حق با مشتری است" عبور کرده و به باور "مشتری 
ذات بانك است" عينيت می بخشد و تالش می کند ضمن توسعه پايدار بانك در 
ابعاد ملی و بين المللی، در رشد و شکوفايی اقتصادی کشور مشارکت شايسته و 

مؤثری داشته باشد.

مأموريت ما

www.bpi.ir
R&D@bpi.ir

ارقام کلیدي
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بندر  پارس، در شمال خلیج فارس در  انرژي  اقتصادي  اين شرکت در منطقه ويژه 
عسلويه قرار دارد. اين منطقه در حد فاصل 270 کیلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر 
ماه  اسفند  در  پارس  پتروشیمی  شرکت  است.  بندرعباس  غرب  کیلومتري   570 و 
با آن از سـال 1378 آغـاز شده  1377 تأسیس شده و فعالیت هاي اجرايي مرتبط 
سرمايه گذاری  و  دالر  میـلیون   720، شده  انجام  ارزی  گـذاری  سرمايه  کل  است. 
پلیمر  50 درصد سهام شرکت  است.  بوده  ريـال  میلیارد  انجام شده، 2835  ريـالی 
آرياساسول نیز متعلق به شرکت پتروشیمي پارس است. شرکت پتروشیمي پارس از 
سه واحد تولیدي و يک بخش برون واحدي تشکیل شده است: 1. واحد استحصال 

اتان، 2. واحد اتیل بنزن، 3. واحد استايرن مونومر

شركت
 پتروشيمی پارس

www.parspc.net
info@parspc.net

تاريخچه 

شــرکت پتروشــیمی پــارس، يکــی از بزرگ تريــن تولیدکننــدگان اتــان، LPG )پروپان 
ــا کیفیــت مطلــوب مشــتريان در بازارهــای داخلــی و  و بوتــان( و اســتايرن مونومــر ب
جهانــی در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت بــه منظــور ارزش افزايــی برای 

ــد. ــان حرکــت می  کن ذی نفع
مــا خــود را متعهــد می دانیــم بــا محوريــت تکريــم ســرمايه های انســانی و اســتفاده از 
پژوهــش، فنــاوری و دانــش روز، صیانــت از محیــط زيســت و رعايــت اصــول ايمنــی و 
بهداشــت و کاهــش ضايعــات بــا ديــدگاه مديريــت انــرژی نســبت بــه ارتقــای کیفیــت 

فرايندهــا در راســتای بهبــود مســتمر تــالش نمايیم.

مأموريت ما

کیفیت،  مديريت  قبیل سیستم هاي  از  مديريتي  نظام هاي  استقرار  در  موفق  تجربیات 
ابزارها و تکنیک هاي مديريتي، مديريت تکنولوژي، مديريت  انساني ،  نظام هاي منابع 

دانش و ...
 کسب رتبه سوم پژوهش های توسعه ای در بیست و هشتمین جشنواره بین المللي 

خوارزمي و دريافت لوح تقدير از مقام رياست جمهوری )1393(
 کسب عنوان شرکت برتر صادرات گرا در بین پانصد شرکت برتر ايران )1393(

 يکی از بزرگ ترين تولیدکنندگان اتان در خاورمیانه 
از بزرگ ترين   بزرگ ترين صادرکننده دريايی محصوالت گاز مايع )LPG( و يکی 

تولیدکنندگان استايرن مونومر در دنیا
 بزرگ ترين و اصلي ترين تأمین کننده استايرن مونومر صنايع پلي استايرن داخلي
 اخذ جايزه پروژه EAST از طرف انجمن مديريت سبز اروپا )2015( و )2016(

)1394( HSE دريافت  جايزه" لوح رشد"  سومین دوره جايزه نشان بلوغ 
 دريافت گواهینامه به عنوان عضو افتخاری هیئت رئیسه انجمن مديريت سبز اروپا 

)2015(
 ايجاد کمربند سبز در منطقه عسلويه )1391، 1392 و 1393(

از  جلوگیری  منظور  به  پروپیلن  جای  به  پروپان  جايگزين  پروژه  واجرای  تعريف   
سوختن بیش از 4000 متريک تن پروپیلن در سال و نیز صرفه جويی اقتصادی بالغ بر 

175،000،000،000ريال در سال و افزايش ضريب ايمنی واحد
 تبديل Flare Hot شماره FL-491 به Flare Cold جهت جلوگیری از سوختن 

گاز طبیعی و جلوگیری از تولید گاز CO2 و افزايش ضريب ايمنی
 تعريف و اجرای پروژه خنک سازی خطوط ارتباطی گاز مايع )پروپان و بوتان( واحد 
پمپ های  از  استفاده  جای  به  تولیدی  بوتان(  و  )پروپان  گازمايع  استفاده  با  اسکله  تا 

P-9010/20 به منظور صرفه جويی در مصرف انرژی و افزايش ضريب ايمنی واحد

برترين تجارب

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 )EFQM( دريافت تقديرنامه چهار ستاره بنیاد اروپايی مديريت کیفیت  
)2013(

  اخذ گواهینامه مديريت کیفیت جامع از انجمن مديريت و کیفیت پاريس 
)2013(

 اخذ گواهینامه جايزه تعالی و کیفیت 5 قاره از انجمن تعالی و کیفیت پاريس 
)2013(

  اخذ تنديس و گواهینامه جايزه بین المللی انرژی از بنیاد جهانی انرژی )1391(
  دريافت تنديس بلورين جايزه تعالي صنعت پتروشیمي )1393(

  کسب مقام برتر در حوزه رهبري و استراتژي در صنعت پتروشیمي )1393( 
  دريافت تنديس به عنوان مجتمع نمونه ايمنی در بین شرکت های پتروشیمی 

)1393(
  دريافت تقديرنامه پنج ستاره جايزه ملّی تعالی سازمانی )1393(

  دريافت لوح تقدير سبز )سطح 2( در دهمین دوره جايزه مديريت سبز ايران 
)1394(

  دريافت لوح سازمان هوشمند )سطح 1( در هشتمین دوره جايزه منابع انساني 
ايران )1394(

چشم انداز ما
 پیشرو در سرآمدی

 پايدار در تولید 
 پیشتاز در بازار

ارزش هاي ما
 پاسخگويی، تعهد و مسئولیت پذيری

 احترام به حقوق نسل آينده
 رهبری مشارکتی
 سودآوری پايدار

 خالقیت و نوآوری
 ارزش آفرينی برای ذی نفعان

ارقام کلیدي صیانت از سرمايه های انسانی/کرامت انسانی

EPS: 5149  ريال
 تعداد پرسنل : 899 نفر

تعداد پرسنل رسمی: 434
تعداد پرسنل قراردادی: 465

فروش: 55،078،012 ميليون ريال
حجم فروش:

 اتان: 1،302،317 تن
 پروپان: 761،152 تن
 بوتان: 478،739 تن

 استايرن منومر: 457،008 تن
 پنتان: 97،354 تن 
 تولوئن: 15،376 تن

 حجم فروش کل: 3،111،946 تن
ميزان فروش:

 اتان: 8،326،989  ميليون ريال
 پروپان: 15،570،464 ميليون ريال

 بوتان: 9،916،664  ميليون ريال
 استايرن منومر: 19،151،414  ميليون 

ريال
 پنتان: 1،758،082  ميليون ريال
 تولوئن: 354،399  ميليون ريال
ميزان  فروش کل : 55،078،012  

ميليون ريال
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شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش )سپ(، در سال 1383 و با هدف ارائه خدمات 
پرداخت الکترونیکی مبتنی بر کارت و ايجاد شبکه فراگیر پذيرندگان حضوری و اينترنتی 
کارت، تأسیس شد. اين شرکت موفق شد به عنوان نخستین ارائه دهنده خدمات پرداخت 
الکترونیک رسمي در کشور، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
از  اينترنتی  پرداخت های  حوزه  در  فعالیت سپ  نمايد.  دريافت  در سال 1383  ايران 
فروردين ماه سال 1383 آغاز شد تا به عنوان نخستین ارائه دهنده خدمات پرداخت 
اينترنتی در نظام بانکی کشور، ابزارهای پرداخت غیرحضوری را در اختیار متقاضیان 

قرار دهد.
از نیروی انسانی متخصص، فناوری های امنیتی روز دنیا و  با استفاده  اين مجموعه 
بهره گیری از ابزارهای نوين پرداخت نظیر کارت، کارتخوان، درگاه اينترنتی و تلفن 
همراه توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن، رضايت مشتريان و پیمانکاران 
خود را جلب نموده و سهم مناسبی از بازارهای خرد و کالن تجارت الکترونیک در کشور 

را به خود اختصاص دهد.
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با ايجاد ساختاری بر پايه تکنولوژی های 
جديد، انواع ابزارهای پرداخت حضوری و غیرحضوری را در انواع بازارهای تجارت 
پیاده سازی  و  زمینه طراحی  در  پیشرو  از شرکت های  و يکی  داده  ارائه  الکترونیک 
به سازمان ها و شرکت های  راه حل های خاص  ارائه  الکترونیک و  پروژه های دولت 

بزرگ به شمار می رود.

پرداخت
 الكترونيك 
سامان كيش
www.sep.ir
info@sep.ir

تاريخچه 

ارزش افزايــی بــرای مشــتريان بــا ارائــه راهکارهــای راحــت، ســريع و قابــل 
ــاد پرداخت اعتم

مأموريت ما

 نخستین دارنده مجوز قطعی و رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا جهت ارائه خدمات پرداخت 
با تلفن همراه در کشور

 دريافت گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی از مرکز تعالی سازمانی در سال 1392
 دارنده گواهینامه سیستم مديريت امنیت اطالعات ISO27001:2013 از موسسه 

ISC استرالیا
در  کیفیت  مديريت  سیستم  استقرار  جهت   ISO9001:2008 گواهینامه  دريافت   

سازمان
 کسب رتبه 35 از نشريه معتبر نیلسون ريپورت بین 150 شرکت PSP دنیا در سال 2014

 کسب رتبه 296 در میان 500 شرکت برتر ايران و انتخاب به عنوان شرکت برتر از نظر 
رشد سريع در سال 1394 از سوی سازمان مديريت صنعتی

 دريافت نشان مدير شايسته ملّی از دومین اجالس تقدير از مديران شايسته ملّی در 
سال 1394

برترين تجارب

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 دريافت گواهینامه تعهد به تعالی در سال 92
 توسعه فرهنگ تعالی میان کارکنان سازمان

 برگزاری دوره ها و کالس های آموزش تعالی و خودارزيابی به روش پروفورما
 شرکت در جايزه ملّی تعالی سازمانی در سطح تقديرنامه در سال 94

 بازبینی و تدوين استراتژی های شرکت

چشم انداز ما
بین  مسلط  واسط  عنوان  به  پرداخت  جامع  راهکارهای  ارائه  با  افق 1400  در 

بانک ها، دارندگان و پذيرندگان عمل می کنیم.

ارزش هاي ما
 درستی

 يک تیم يکپارچه
 تفکر رو به جلو و حمايت از تغییر

 ارزش افزايی برای مشتريان
 موفقیت از طريق کارکنان شايسته

 مسئولیت پذيری اجتماعی

ارقام کلیدي
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شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با نام سابق تجارت الکترونیکی تات در 18 
اسفند 1389 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در 
تاريخ 1392/10/04 نام شرکت به تجارت الکترونیک ارتباط فردا )سهامی خاص( 
تغییر يافت. فعالیت اصلی اين شرکت ارائه کلیه محصوالت و خدمات پرداخت 
الکترونیکی در حوزه های مختلف اعم از حوزه کارت های الکترونیکی، دستگاه های 
خودپرداز، پايانه های فروشگاهی و بانکداری موبايل و اينترنت بانک به مشتريان 

حقیقی و حقوقی در سطح کشور است. 

شركت
 تجارت الكترونيكی

 ارتباط فردا
www.Efarda.ir
Info@efarda.ir

تاريخچه 

 تحقق اولین شبکه سوپرمارکت های مالی در کشور 
 ايجاد ساز و کار الزم برای تحقق اولین بانک مجازی کشور 

 برترين ارائه دهنده راهکارهای نوآورانه در خدمات پرداخت الکترونیکی در کشور 

چشم انداز ما
 ايجاد اولین بانک مجازی ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی در کشور

ارزش هاي ما
 چابکی

 نوآوری و تمايز 
 توجه به مسئولیت های اجتماعی 

 توانمندسازی مديريتی و رهبری مديران میانی
 توسعه سرمايه انسانی

 ايفای نقش در تصمیم سازی خدمات پرداخت و قوانین آن
 خلق  ارزش در محل مشتری و ايجاد بهترين تجربه کاربری

 تالش برای بهبود روابط با شرکای تجاری، همکاران، خانواده و دوستان
 تالش برای انسجام، نظم، بهره وری و استفاده بهتر از زمان

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 مقام سوم مسابقات ايده پردازی و برنامه نويسی ابزارهای هوشمند )ايران 
موبی کد-سال 1393(

)برترين  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  ملّی  جشنواره  پنجمین  برگزيده   
اپلیکیشن تلفن همراه – سال 94(

 اپلیکیشن برتر موبايل جشنواره موبايل ايران)Iran App Festival سال 
)1393

  برترين محصول پنجمین همايش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت )سامانه هدف( سال 94

برترين تجارب

به  الکترونيکی  پرداخت  و خدمات  کليه محصوالت  ارائه دهنده  فردا  ارتباط 
مشتريان حقيقی و حقوقی در سطح کشور است. تالش ما به کارگيری الگوها 

و فناوری  های جديد در راستای تحقق نيازهای مالی و بانکی کشور است.

مأموريت ما

ارقام کلیدي

 تعداد پرسنل: 64 نفر
 تعداد پايانه های فروش در سطح کشور: 35000

 تعداد مراکز ارتباط فردا: 55 مرکز 
 تعداد تراکنش های ماهيانه پايانه فروش: 1,245,365 
 تعداد مشتريان نرم افزار پيشخوان مجازی: 2600 نفر
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انجام  هدف  با   1383/02/23 تاريخ  در  خاص(  )سهامي  سیستم  پرداز  ريل  شرکت 
يکي  تأسیس شد.  ريلي  در صنعت  توسعه  و  تحقیق  و  انفورماتیک  فني،  پروژه هاي 
از مهم ترين مزيت هاي رقابتي شرکت ريل پرداز سیستم، تجربه و تخصص در زمینه 
با در دست  باري است. هم اکنون شرکت  و  بازسازي واگن هاي مسافري  و  طراحی 
انواع واگن هاي باري و مسافري، بومي سازي  داشتن دانش فني طراحي و بازسازي 
کلیه فرايندهاي طراحي، مستندسازي طراحي هاي صورت پذيرفته، استقرار نظام های 
مديريت يکپارچه، مديريت پروژه و استانداردهای رضايت مندی مشتريان در سازمان، 
هر اقدامي را مبتني بر برنامه ريزی و انجام مطالعات فني، مهندسي و اقتصادي انجام 
می دهد. اين شرکت با استفاده از تجريبات اجرايي پروژه هاي پیشین و دستیابي به 
دانش فني بازسازي و تبديل واگن ها، قابلیت طراحی، بازسازي و تبديل انواع واگن هاي 
تهران،  باالترين کیفیت در کارخانجات  با  و  را در کوتاه ترين زمان ممکن  مسافري 
اصفهان و همچنین سايت راه آهن جمهوری اسالمی ايران، دارا است. فعالیت اصلي 
شرکت شامل، ارائه خدمات طراحی، تبديل و بازسازی انواع واگن های باری، مسافری 
و مترو؛ ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه تعمیرات اساسی، جاری و ويژه واگن های 
باری و مسافری، لکوموتیو و مترو؛ ارائه خدمات در سیر و تأمین مأمورين فنی برای 
انواع واگن های مسافری؛ ارائه خدمات مشاوره و تأمین ناوگان باری، مسافری و مترو؛ 
طراحی ماشین آالت تخصصی کارخانجات ريلی و خريد و تأمین انواع قطعات فنی و 

غیرفنی برون مرزی مي شود.

www.sep.irريل پرداز سيستم
info@sep.ir

تاريخچه 

ساخت،  پروژه های  اجرای  و  قطعات  تأمین  مهندسی،  طراحی  خدمات  ارائه 
بازسازی، نگهداری و تعمیرات در صنعت ريلی در راستای ارزش افزايی و حفظ 
حقوق سهامداران، شرکای استراتژيک و ساير ذی نفعان  و ارتقاي تکنولوژی و 
دانش روز صنعت ريلی کشور با نوآوری و مديريت بر استعدادها و سرمايه های 

انسانی و تأکید بر مسئولیت های اجتماعی

مأموريت ما

 اخذ لوح افتخار طرح برتر صنعت ريلي کشور در اجراي پروژه تبديل واگن 
مسافري 6 صندلي درجه 2 به واگن مسافري 4 تخته لوکس درجه 1 در سال 

1392
 اخذ گواهینامه رعايت حقوق مصرف کنندگان در سال های 1393 و 1394   

IMS اخذ گواهینامه 
 اخذ گواهینامه استانداردهای

ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO 10004 
 اخذ تقديرنامه جايزه تعالی حمل و نقل ريلی

Service Quality در حوزه GC اخذ گواهینامه 
SEDEX اخذ گواهینامه 

برترين تجارب

نشانه هاي راه در سفر تعالي

هدف گذاری برای:
)سال   IRIS ريلی  صنعت  بين المللی  استاندارد  گواهينامه  کسب   

)1395
 کسب تنديس بلورين جايزه تعالی حمل و نقل ريلی )سال 1395( 
 کسب تقديرنامه 4 ستاره جايزه ملّی تعالی سازمانی )سال 1395(

 کسب تنديس بلورين جايزه ملّی تعالی سازمانی )سال 1396(
 کسب تنديس سيمين جايزه ملّی تعالی سازمانی )سال 1397(

چشم انداز ما
 تبديل شدن به قطب ارائه دهنده خدمات طراحی مهندسی، تأمين 
و اجرا در صنعت ريلی کشور و برندی ممتاز و پيشرو در اين صنعت

ارزش هاي ما
 مشتری محوری

 اعتماد به جوانان اين مرز و بوم و نيروی کار متعهد و سخت کوش 
و شايسته ساالری

 انجام کليه امور بر پايه نظم، برنامه ريزی و کار گروهی و بر اساس 
آخرين دستاوردهای فنی و مهندسی روز دنيا

 فرايندگرايی و تفکر سيستمی
 رعايت احترام و ارتباط صميمانه کاری

 احترام به محيط زيست

ارقام کلیدي

 سهم 15 درصدی از بازار تعمیرات واگن های باری در کشور
 سهم 10 درصدی از بازار طراحی و بازسازی واگن های مسافری

 به کارگیری بیش از 500 نفر نیروی انسانی متخصص 
 ارائه حداقل 2 محصول/خدمت جديد در هر سال از 1391 تاکنون

 تهیه و تدوين بیش از 110 عنوان مدرك دانشی در صنعت ريلی در سال 
1394
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گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر با اعتقاد به توان سرزمین خود و به پشتوانه 30 سال 
سابقه موفق و مؤثر حضور بنیانگذارش در عرصه های تولیدی و صنعتی، زيرساخت خود 
را در سال 1372 با تأسیس واحد تولیدی آرد فراهم نمود و با راه اندازی آن در سال 
1377 محکم و استوار کارخود را در صنعت غذا آغاز کرد. در سال 1380، هم برای اولین 

بار در ايران خطوط تولید آرد ِسمولینا را راه اندازی نمود.
شرکت صنعتی زرماکارون، در سال 1380 تأسیس و در سال 1384 به بهره برداری 
که  است  غالت  از  شده  فرآوری  محصوالت  انواع  تولید  شرکت  اين  فعالیت  رسید. 
مهم ترين آن ها عبارت اند از: انواع ماکارونی، اسپاگتی، پاستا، الزانیا و پودرهای کیک. 
همان گونه که در شکل زير مشاهده می شود، در سال 1384، نخستین تولیدات شرکت 
با راه اندازی 2 خط تولید، در فضايی با مساحت 3270 مترمربع جهت عرضه محصوالت 
فرمی و رشته ای به بازار انجام شد. در راستای اهداف افزايش میزان تولید محصوالت 
و افزايش رضايتمندی مشتريان و سهم بازار، تا سال 1391 تعداد خطوط تولید به 12 

خط در فضای تولیدی 7350 متر مربع توسعه يافت.

شركت صنعتی 
زرماكارون

Www.Zarmacaron.com
Info@Zarmacaron.ir

تاريخچه 

شده  فرآوری  محصوالت  انواع  عرضه  و  تولید  زمینه  در  زرماکارون  صنعتی  شرکت 
غالت فعالیت می نمايد. ما معتقديم امنیت غذايی حق تمامی انسان هاست، با استفاده 
از نیروی انسانی متخصص و متعهد، تکنولوژی روز دنیا، استفاده از بهترين مواد اولیه 
و ملزومات در تولید و بسته بندی محصوالت و با تکیه بر چابکی سازمانی و برآورده 
ساختن خواسته های مشتری در کمترين زمان کوشش می نمايیم تا غذايی با بهترين 
کیفیت و مناسب ترين قیمت در دسترس تمامی مصرف کنندگان در هر طبقه اجتماعی 
قرار گرفته و با توسعه دانش، رعايت قوانین و مقررات زيست محیطی و بهداشتی، حفظ 
و توسعه نیروی انسانی شايسته، افزايش تولید و تنوع محصوالت و رشد و تعمیق در 
رضايت  موجبات  کارکنان  و  مشتريان  تکريم  بر  عالوه  صادراتی  و  داخلی  بازارهای 

سهامداران و ساير ذی نفعان سازمان را فراهم آوريم.

مأموريت ما

 اجرای عملیات حسابرسی داخلی با رويکرد ارزيابی ريسک بر اساس مدل کوزو
 پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل

 جامعه پذيری سازمانی )نهايی سازی و تصويب کتابچه جامعه پذيری(
 ساخت داخل نمودن قطعات و  قالب های تولیدی

از  يادگیری  با  انسلمو  تغییر تکنولوژيکی سیستم حرکتی خشک کن خطوط   
خطوط فاوا

 تعريف استاندارهای روانشناختی

برترين تجارب

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 پیاده سازی نظام ارزيابی عملکرد در سال 1394
 پیاده سازی نظام مديريت دانش در سال 1395

 پیاده سازی نظام مديريت انرژی بر اساس استاندارد ايزو 2011:50001 در 
سال 1395

 طراحی مجدد فرايندهای سازمانی بر اساس مدل های مرجع در سال 1395
 پیاده سازی SAP در سال 1397

چشم انداز ما
همواره می کوشیم، با بهره گیری از آخرين يافته های علمی و فناوری های نوين، 
با تولید فرآورده های غذايی سالم و ايمن از غالت، در کیفیت و کالس جهانی، 
اساس،  اين  بر  باشیم.  داشته  بازارهای مصرف  در  و شايسته  مقتدر  حضوری 

چشم انداز شرکت صنعتی زرماکارون تا پايان سال 1404 عبارت است از:
 حفظ رتبه نخست بازار داخلی پاستا

 حفظ جايگاه صادرکننده ممتاز ملی در حوزه  پاستا
قراردادن       اختیار  در  و  جهانی  تجارت  عرصه  در  برند  نفوذ  دامنه  افزايش   

محصوالت در اقصی نقاط جهان
پشتوانه  به  غذايی  محصوالت  مجموعه  تولید  در  دانش  مرزهای  توسعه   

نیروی انسانی متخصص و متعهد
 قرار گرفتن در بین شايسته ترين برندها نزد مصرف کنندگان نهايی صنعت 

غذا با حفظ و بهبود مستمر ايمنی، کیفیت و تنوع محصوالت خود
ارزش هاي ما

 خالقیت و نوآوری
 مشتری مداری: در اولويت قرار داشتن خواسته های مشتری، رجحان بهترين 

بودن بر اولین بودن
 مسئولیت پذيری: پاسخگويی، تعهد، مسئولیت های اجتماعی

 شادی و سالمت: توجه به سالمت کارکنان، توجه به سالمت خانواده
 رقابت پذيری: سرعت در توسعه کسب وکار، چابکی سازمانی، نیروی انسانی 

پويا
و  پژوهش محوری  علم گرايی،  تخصص گرايی،  يادگیری:  و  دانش محوری   

يادگیری
 کار تیمی: مشارکت سازمانی، خرد جمعی، کار گروهی، همدلی

 رفتار شهروندی-سازمانی: صداقت، احترام، صمیمیت، تعلق خاطر

ارقام کلیدي

 صادرکننده ممتاز ملی در هشت دوره متوالی و دريافت مدال افتخار صادرات 
کشور

 53 درصد از سهم بازار صادرات ايران در حوزه محصوالت خمیری پخته نشده
 صادرات محصول به 41 کشور در سال 1393

 بیشترين سهم بازار پاستا در ايران 40 درصد
 دارای بیشترين تنوع محصوالت در بین تولیدکنندگان داخلی
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شرکت فن آوا کارت به عنوان عضوی از گروه بزرگ فن آوا )شرکت مادر تخصصی 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات( با هدف "ارائه خدمات ايمن، مؤثر، باکیفیت و 
در جهت توسعه ابزارهای پرداخت" در تاريخ 1382/05/22 به ثبت رسیده است. اين 
شرکت در تاريخ 1386/6/12 توانست مجوز "ارائه خدمات پرداخت الکترونیک" را از 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران اخذ نمايد.
درحال حاضر، شرکت فن آواکارت با برخورداری از زيرساخت ها و فناوری های روزآمد 
و قابل اطمینان، شبکه نمايندگی گسترده در سراسر کشور، مرکز تماس 24 ساعته 
است:  بخش  در سه  خدمات  ارائه دهنده  کارآزموده؛  و  مجرب  انسانی  سرمايه های   و 
کارتخوان  دستگاه های  انواع  از  پشتیبانی  و  آموزش  و  نصب  بازاريابی،  تأمین،   .1
فروشگاهی )POS( ، 2. راه اندازی و پشتیبانی درگاه پرداخت اينترنتی IPG، 3. ارائه 

خدمات پرداخت بر روی درگاه موبايل )USSD و نرم افزارهای پرداخت موبايلی(

فن آواكارت

www.fanavacard.ir
info@fanavacard.ir

تاريخچه 

توسعه  طريق  از  ارزش  خلق  و  الکترونیک  پرداخت  حوزه  در  فعالیت 
محصوالت/خدمات و ارائه راهکارهای جديد و همراستا با تحوالت حوزه 
پرداخت الکترونیک و تأکید بر ارائه خدمات باکیفیت مبتني بر فناوري هاي 
روز به مشتريان و ايفاي نقش به عنوان نقطه اتکاي سهامداران در حوزه 

پرداخت الکترونیک

مأموريت ما

IRAMIT در سال  از جايزه  نوآوری  و  فناوری  توانمندی  کسب گواهينامه   
1393

ICTINQA در سال 1393 از جايزه  به کيفيت  اهتمام   کسب گواهينامه 
 همکاری با بانک های معتبر کشور شامل بانک های انصار، کشاورزی، سینا، 

سرمايه، مهراقتصاد و ايران زمین
 راه اندازی و استقرار باشگاه مشتريان

 استقرار نظام داشبورد مديريت
 برگزاری کارگاه پرداخت اجتماعی در پنجمین همايش بانکداری الکترونیک

 برگزاری نخستین جشنواره ايده های نوين کسب وکار در صنعت پرداخت

برترين تجارب

نشانه هاي راه در سفر تعالي

چشم انداز ما
برتر کشور در  از شرکت های  افق 1397، شرکت فن آوا کارت يکی  در 
خدمات،  و  محصول  در  نوآوری  بر  تکيه  با  الکترونيك  پرداخت  حوزه 
پرداخت  خدمات  ارائه دهنده  و  توانمند  و  دانش  با  انسانی  نيروی 

الکترونيکی امن به مشتريان با باالترين کيفيت و سرعت خواهد بود.

ارزش هاي ما
مرکزی  بانك  قانونی  الزامات  رعايت  و  مقررات  و  قوانين  به  تعهد   

جمهوری اسالمی ايران و شاپرک
 تأکيد بر امنيت اطالعات و داده های مشتريان

 تعهد به برآورده ساختن انتظارات ذی نفعان و سهامداران
 ارائه خدمات مورد نياز به مشتريان با باالترين کيفيت

 نگاه به نيروی انسانی به عنوان مهم ترين سرمايه شرکت
 الزام رعايت اصول و ارزش های حرفه ای به ويژه در تعامالت درون 

سازمانی و با مشتريان

ارقام کلیدي
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شرکت فوالد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فوالد در ايران به روش احیاي 
مستقیم و کوره قوس الکتريکی است که از سال 1367 در شهر اهواز و در زمینی 
به مساحت 3/8 کیلومترمربع فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است. اين شرکت با 
تولید 3459 هزار تن شمش فوالد در سال 1393، رتبه دوم تولید فوالد و رتبه اول 
عرضه کننده شمش فوالد در سطح کشور را به خود اختصاص داد و در حال حاضر، 
23 درصد سهم بازار را در دست دارد. فوالد خوزستان اولین شرکت بومی کننده 
تکنولوژی و سازنده کوره پاتیلی در ايران و تنها شرکت دارنده تکنولوژی ساخت 
کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس در سطح خاورمیانه با ظرفیت باالی 
يک میلیون تن است. از اهداف بلندمدت فوالد خوزستان دستیابی به سطح تولید 
13,6 میلیون تن فوالد از طريق دستیابی به تولید 4 میلیون تن شمش فوالد در 
شرکت فوالد خوزستان، تولید 4 میلیون تن شمش فوالد در شرکت صنعت فوالد 

شادگان و 5,6 میلیون تن فوالد در شرکت  فوالد خرمشهر است.

شركت فوالد 
خوزستان
WWW.KSC.IR
INFO@KSC.IR

تاريخچه 

شرکت فوالد خوزستان حرکت به سوی مسیر تعالی خود را از سال 1367  آغاز نموده 
است و تاکنون موفق به استقرار نظام های بهپويی، سیستم های استاندارد مديريت، 
عملکردکارکنان  مديريت  دانش،  مديريت  فرايندها،  مديريت  استراتژيک،  مديريت 
پروژه هايی  اجرای   و  ترسیم   1404 سال  تا  تعالی  مسیر  نقشه  است.  گرديده  و... 
همچون استقرار مديريت تکنولوژی، استقرار نظام مديريت ريسک جامع، استقرار نظام 

حاکمیت شرکتی در دستور کار شرکت قرار دارد.

چشم انداز ما
 يکی از بزرگ ترين تولیدکنندگان محصوالت نیمه نهايی و نهايی فوالدی در منطقه

 سرآمدی در سودآوری صنعت فوالد کشور
 سازمانی دانش محور با توانايی عرضه فناوری تولید فوالد به ساير شرکت ها

ارزش هاي ما
 رعايت ارزش هاي اسالمي و تقويت وجدان کاري

 حفظ کرامت انساني
 ارزش افزايي براي مشتري و ساير ذي نفعان

 مسئولیت پذيري اجتماعي و پايبندي به قوانین و مقررات
 کار گروهي، خالقیت، نوآوري و بهبود مستمر

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 1370-1380: طراحی و استقرار نظام گشت های VIP/کسب تنديس زرين 
مديريت کیفیت جهانی GQM/استقرار نظام پیشنهادات و گروه های QCC )اولین 
فوالدساز  )اولین   ISO 9001کیفیت مديريت  نظام  کشور(/گواهینامه  فوالدساز 

MIS کشور(/ طراحی و استقرار سیستم
و  تحقیق  پروانه  دريافت   /  ISO14001 گواهینامه  کسب   :1385-1381  
توسعه از وزارت صنايع و معادن/ تقديرنامه جايزه ملّی بهره وری و تعالی سازمانی/ 
وزارت  از  مصرف کنندگان  حقوق  رعايت  گواهی   /  OHSAS18001 گواهینامه 

بازرگانی/ انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان توسط استانداری خوزستان
لوح   /  GSI از شرکت  دريافت شناسنامه جهانی محصوالت   :1390-1386  
تقدير ويژه جايزه سرآمدی شرکت های برتر مسلمان از اتاق بازرگانی کشور/ افزايش 
ظرفیت تولید از 2/4 میلیون تن به 3/2 میلیون تن/ لوح تقدير کنفرانس تخصصی 
تعالی  ملّی  جايزه  بلورين  /تنديس   CMFD2008 عیب يابی  و  وضعیت  پايش 
آموزش  مديريت  گواهینامه   /  ISO27001 اطالعات  امنیت  سازمانی/گواهینامه 
تعالی  جايزه   برنزی  مصرف کنندگان/نشان  حقوق  رعايت  /تنديس   ISO10015

منابع انسانی و رتبه اول کشوری
برنزی  سازمانی/نشان  تعالی  ملّی  جايزه  سیمین  تنديس   :1393-1391  
حقوق  رعايت  طاليی  تنديس  کشوری/  اول  رتبه  و  انسانی  منابع  تعالی  جايزه  
محصول  دلیل  به  عمان  استیل  مسقط  شرکت  از  تقدير  مصرف کنندگان/دريافت 
سازمان  سوی  از   1394 سال  در  استان  نمونه  واحد  تقدير  صادراتی/لوح  کیفی 
صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان/لوح تقدير از استاندار خوزستان به عنوان 

صادرکننده برتر در سطح استان

برترين تجارب

 نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی: ما با تولید محصوالت فوالدی به 
عنوان يکی از کاالهای استراتژيک، به دنبال ايفای نقش محوری و تعیین کننده در 

توسعه صنعتی و اقتصادی ايران اسالمی هستیم.
 بهبود کیفیت زندگی: ما با خلق ارزش افزوده اقتصادی و کمک به افزايش تولید 
ناخالص ملی، به دنبال بهبود مداوم کیفیت زندگی کارکنان و انجام مسئولیت های 

اجتماعی خود هستیم.

مأموريت ما

ارقام کلیدي
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شرکت کارگزاری بیمه سايپا )سیبکو( يکی از شرکت های گروه خودروسازی سايپا 
است که از نظر مديريتی در رأس گروه  بیمه ای سايپا، متشکل از چند شرکت 
خدمات  بیمه ای از جمله خدمات  بیمه ای رايان سايپا و خدمات بیمه ای سايان 
که سابقه فعالیت آن ها به قبل از تاسیس کارگزاری بیمه سايپا بوده است قرار دارد. 
سیبکو در مرداد ماه 1390 به صورت سهامی خاص تاسیس گرديد و با شماره 
410955 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رسید. موضوع 
فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از: "انجام امور داللي رسمي بیمه و 
مشاوره  بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
و بیمه گري و آيین نامه هاي مصوب شوراي عالي بیمه، دستورالعمل هاي صادره 
از سوي بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران و ساير قوانین و مقررات موضوعه 
ديگر". سابقه فعالیت هاي  بیمه ای در گروه سايپا به سال 1379 باز مي گردد، 
سهامداران ضمن انجام مطالعات تفضیلي و جامع، شرکت کارگزاری بیمه سايپا را 
با هدف تجمیع فعالیت های  بیمه ای گروه سايپا تاسیس نمودند تا بستر مناسب 
برای تلفیق شرکت های خدمات  بیمه ای رايان سايپا و خدمات  بیمه ای سايان 

و شکل گیری گروه  بیمه ای سايپا با راهبری شرکت کارگزاری عملیاتی شود.
هدف بنیادين و فلسفه وجودی سیبکو را می توان تکمیل سبد خدمات مشتريان 
گروه سايپا، تجمیع کلیه پتانسیل های  بیمه ای برای گروه سايپا در قالب گروه  
بیمه ای سايپا، ايجاد درآمد و سود برای گروه سايپا، ارايه پوشش و شرايط  بیمه ای 
مناسب برای گروه سايپا و اخذ خدمات بیمه ای با حداقل ريسک از کلیه بیمه گران 
ارائه خدمات مشاوره اي  برشمرد. محصوالت و خدمات مختلف سیبکو شامل 
به  مربوط  مختلف  رشته های  در  بیمه ای  ارزش افزای  خدمات  ارائه  بیمه ای، 
شرکت های بیمه )بیمه گر( و ارزيابی و پرداخت خسارت در بیمه هاي اشخاص 

می باشد.

شركت كارگزاری رسمی 
بيمه سايپا

www.sib-co.ir

تاريخچه 

  دريافت گواهینامه استاندارد ISO9001:2008 در سال 1392
  دريافت گواهینامه استاندارد ISO10002:2008 در سال 1392

  کسب تقديرنامه چهار ستاره تعالی سازمانی در سال 1392
 )4DS( کسب نشان سطح 3 جايزه تعالی منابع انسانی گروه خودروسازی سايپا  

در سال 1393
 سیبکو در سال 1394 تالش نموده است تا با ارتقای سطح بلوغ سازمانی خود در 

سطح تنديس جايزه ملّی تعالی سازمانی به ارائه خدمات به ذی نفعان خود بپردازد.

چشم انداز ما

 دستیابي به جايگاه سوم سهم بازار بیمه کشور

ارزش هاي ما
ارزش های حرفه ای

 پاسخگويی
 تعهد و مسئولیت پذيری

 توجه به رضايت کلیه ذينفعان

ارزش های اخالقی
 صداقت
 احترام

نشانه هاي راه در سفر تعالي

نظام  پیاده سازی  و  استراتژيک  تصمیم گیری  مدل  پیاده سازی  و  طراحی   
مديريت جامع )برنامه ريزی استراتژيک و نظام ارزيابی متوازن(

)ERM( پیاده سازی نظام مديريت ريسک جامع  
  پیاده سازی نظام ارزيابی بیمه گران

  توسعه روش های جديد فروش بیمه های اتومبیل از طريق ارائه خدمات در 
محل و ايجاد شبکه فروش در سراسر کشور

  طراحی و استقرار مدل مديريت فرايندهای سیبکو
  ايفای مسئولیت های اجتماعی از طريق اجرای برنامه های توسعه فرهنگ 

بیمه ای در بین کودکان و جامعه هدف

برترين تجارب

ما برآنیم تا با بهره گیري از توانمندي بیمه گران و تکیه بر قابلیت هاي خويش 
و شبکه گسترده فروش نسبت به انجام مشاوره بیمه اي و ارائه مناسب ترين 
پوشش ها با بهترين نرخ و شرايط و خدمات پس از آن، به گروه سايپا و ساير 

مشتريان اقدام نمايیم.

مأموريت ما

ارقام کلیدي

 سهم بازار 2,3 درصد در سال 1393
 فروش بیش از 470 هزار بیمه نامه در سال 1393

 دستیابی به سطح رضايت 82 درصد مشتريان در سال 1393
 دستیابی به سطح رضايت 78 درصد کارکنان در سال 1393

  طراحی و توسعه 10 محصول جديد در سال 1393
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 شرکت طبیعت زنده، شرکتی دانش بنیان است که در سال 1376 با هدف تولید 
و  مراقبت  جهت  باال،  کیفیت  با  و  گیاهی  منشأ  با  بهداشتی  آرايشی  محصوالت 
حفظ زيبايی پوست و موی مصرف کنندگان بنیان نهاده شد. شرکت طبیعت زنده 
محصوالت خود را تحت نام تجاری "سینره" به بازار عرضه کرد و پس از آن با جذب 
نیروهای متخصص و تالش های مستمر در سال 1388 جايگاه برند برتر محصوالت 

را به خود تخصیص داد.
در ادامه مسیر تعالی و با هدف تأمین بهینه نیازمندی های جامعه، شرکت طبیعت 
 "Inlay" زنده از سال 1393 اقدام به توسعه محصوالت، در دو شاخه آرايشی با برند
و مکمل های غذايی و دارويی با برند "® Supplus Meds" نمود. در حال حاضر، 
شرکت طبیعت زنده به پشتوانه کیفیت و کارايی برتر محصوالت خود، مورد تأيید 
پزشکان متخصص و نشست های علمی معتبر در سطح داخلی و بین المللی، همچون 
آکادمی بیماری های پوست و مو در لندن قرار گرفته است. ارائه مقاالت متعدد علمی 
و همکاری های نزديک با متخصصان و دانش پژوهان داخل و خارج کشور، جهت 
اعتالی فعالیت ها و حمايت از محققان، از جمله دستاوردهای شرکت طبیعت زنده 

است. همچنین فعالیت های برون مرزی شرکت نیز قابل توجه و فزاينده است.

شركت البراتوارهای 
داروهای گياهی 

طبيعت زنده )سينره(
www.tezlabs.com
info@tezlabs.com

تاريخچه 

ــرای  ــر ب ــای مؤث ــه راه حل ه ــق ارائ ــردم از طري ــی م ــت زندگ ــود کیفی بهب
ــد. ــت می دهن ــود اهمی ــالمت خ ــی و س ــه زيباي ــه ب ــرادی ک اف

مأموريت ما
 دريافت تقديرنامه دو ستاره اشتهار به کیفیت و اخذ رتبه اول امتیازی در بخش بهداشتی 

در پنجمین جايزه ملّی کیفیت غذا، دارو و بهداشت
 دريافت تقديرنامه دو ستاره در دوازدهمین دوره جايزه ملّی تعالی سازمانی 

 دريافت تنديس برند محبوب مصرف کنندگان در صنعت آرايشی، بهداشتی کشور در 
سال 1393

 تنديس زرين برند محبوب ايرانی در جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان 
در سال 1392

)BSC( استقرار سیستم مديريت عملکرد با رويکرد کارت امتیازی متوازن 
IMS استقرار سیستم کیفیت يکپارچه 

 استقرار نظام رسیدگی به شکايت مشتری ايزو 10002 
 اخذ گواهینامه استاندارد آموزش ايزو 10015  

)مديريت گنجینه وظايف(  نظام طرح طبقه بندی مشاغل، طرح طبقه بندی  استقرار   
شرکت طبیعت زنده با موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 21 استان کشور، 

جايگزين طرح قبلی خواهد شد. 
 پیاده سازی استاندارد مسئولیت اجتماعی ايزو 26000 

برترين تجارب

نشانه هاي راه در سفر تعالي

چشم انداز ما
 معتبرترين برند در ايران

 رهبر بازارهای انتخاب شده
 کیفیتی برتر و متمايز 

ارزش هاي سازمان ما
 صداقت
 کیفیت

 رقابت سالم
 اخالق

ارقام کلیدي



شرکت مادرتخصصی )هلدينگ( توسعه معادن و صنايع معدنی خاورمیانه )سهامی 
عام( با تکیه بر دانش و تخصص و نیز پشتوانه های بانکی، معدنی و صنعتی و 

بهره مندی از کارآمدترين اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1386 تأسیس شد.
اهداف عملیاتی و برنامه های هلدينگ میدکو در دو فاز برنامه ريزی و اجرای طرح ها 
و فاز بهره برداری و تولید است. سهامداران عمده اين شرکت از گروه مالی پاسارگاد، 
شرکت های مبنای خاورمیانه، بانک پاسارگاد، شرکت سرمايه گذاری بانک پاسارگاد 
)سهامی عام( شرکت بین المللی بانک پاسارگاد )خصوصی(، که حدود 87 درصد 
سهام را در اختیار دارند و همچنین حدود 7 درصد سهام در اختیار سهامداران 
اختیار حدود 12000 سهامدار حقیقي و در  حقوقي و حدود 6 درصد ديگر در 
فرابورس است. سرمايه اولیه  1,000 میلیارد ريال بوده که به تدريج تا 16,800 
میلیارد ريال افزايش يافته است. بر اساس مطالعات انجام شده، هم اکنون 17 
پروژه در تولید کنسانتره سنگ آهن، گندله، فوالدسازی، تولید مس و لوله کاتد و 
فروسیلیسیم و کک سازی با حدود 5 میلیارد دالر سرمايه گذاری در مرحله احداث و 
بهره برداري است. هم اکنون 12 شرکت در زيرمجموعه هلدينگ میدکو  در زمینه 
احداث طرح ها، تولید ، خدمات ساختمانی، مهندسی، بازرگانی، اکتشافات و حمل 

و نقل فعال هستند.

شركت مادر 
تخصصی)هلدينگ( 

توسعه معادن و صنايع 
معدنی خاورميانه

 )سهامی عام(
www.MIDHCO.comميدكو

info@midhco.com

تاريخچه 

هلدينگ میدکو از بدو تأسیس با تدوين استراتژی ها و الگوبرداری از مدل های جهانی، 
استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM را در استراتژی خود مصوب نمود و در ادامه به 
شرکت هاي زيرمجموعه خود تسري داد. مراحل سفر تعالی سازماني میدکو در ادامه 

تشريح شده است:
 دريافت گواهی تعهد به تعالي در سال 1388

 دريافت تقديرنامه 2 ستاره تعالی سازماني در سال 1389
 دريافت تقديرنامه 3 ستاره تعالی سازماني  در سال 1390
 دريافت تقديرنامه 4 ستاره تعالی سازماني در سال 1391

 دريافت تنديس بلورين تعالی سازماني  در سال های 1392 و 1393

چشم انداز ما
 هلدينگ معدنی و صنايع معدنی برتر در خاورمیانه با کالس جهانی

ارزش هاي ما
 صداقت و درستکاری: راستگويی، وفای به عهد، پرهیزکاری، قابل اعتماد بودن

 احترام: استقالل، حريم شخصی
 تعهد و مسئولیت پذيری: پاسخگويی

 عدالت: پرهیزکاری، بی طرفی، جديت، انصاف
 يکپارچگی و کار گروهی: يکپارچگی و باهم بودن و يگانگی، کار  تیمی

ذی نفعان،  و  خود  توانمندسازی  بودن،  بهترين  برای  تکاپو  مستمر،  بهبود  تعالی:   
خالقیت و نوآوری

 روحیه شهروندی: قانون مداری، حفظ محیط زيست، ايمنی و بهداشت، خدمات و 
مسئولیت های اجتماعی

برخی رتبه های جهانی- ملی و افتخارات میدکو
 کسب رتبه 37 در 100 شرکت برتر جهاني

 کسب رتبه 3 در فرابورس
 تقدير ويژه رياست جمهوری،  وزير صنعت، معدن و تجارت و افتتاح هفت طرح بزرگ به 

 عنوان مدل و رکورد زماني
 انتخاب مديرعامل  میدکو به عنوان مهندس برجسته کشور، پژوهشگر و منتخب برتر 

صنعت و معدن
 انتخاب يکی از مديران ارشد میدکو به عنوان پژوهشگر رتبه 2 جايزه بهره وری منطقه 

APO آسیا و اقیانوسیه )منتخب سازمان بهره وری آسیايی

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 تدوين سند استراتژی هلدينگ و شرکت های زيرمجموعه با توجه به مدل 
BSC بهترين شرکت معدني جهان و اجرای آن با رويکرد
 ابداع روش های جديد در احداث سريع طرح های بزرگ

 خودارزيابی و آموزش های وسیع مرتبط با مدل تعالی سازمانی EFQM در 
میدکو و تمام شرکت هاي زيرمجموعه

 ،)IMS( يکپارچه  پیاده سازی سیستم های مديريتی 5S، سیستم مديريت   
توسعه منابع انسانی، سیستم مديريت دانش

پروژه  مديريت  سیستم  برقراری  و  مالی  سیستم های  جامع  نظام  ايجاد   
PMBOK و مانیتورينگ طرح ها و تأمین منابع خارجي

 مديريت تکنولوژی و تدوين سیاست های انتقال و توسعه تکنولوژی و تهیه سند 
تکنولوژي و به کارگیري تکنولوژي هاي پیشرفته

 برقراری طرح جامع ICT در هلدينگ میدکو و شرکت هاي زيرمجموعه

برترين تجارب

 ايجاد ارزش پايدار و بلندمدت برای سهامداران از طريق طراحی، اجرا و توسعه معادن 
و صنايع معدنی

 ايجاد مدل براي توسعه معدن و صنايع معدنی کشور
 ارتقاي سطح مديريت، فناوري و سهم در تولید ناخالص داخلی

مأموريت ما

ارقام کلیدي

تولید طرح های به بهره برداری رسیده
 کنسانتره ها  3,840,000 تن
 آهن اسفنجی 445,000 تن

 کک 360,000 تن
 فرآوری ذغال 303,000 تن

 فروسیلیسیوم 8000 تن
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 شرکت مهندسي معیار صنعت خاورمیانه )ممسکو(، با تکیه بر تخصص و توان 
مديريتي جمعي از مديران با تجربه بخش معدن و صنايع معدني کشور، در تاريخ 
بازوي مهندسي شرکت هلدينگ توسعه  اين شرکت  88/10/19 تأسیس شد. 
معادن و صنايع معدني خاورمیانه )میدکو( محسوب مي شود تا خدمات مهندسي 
پروژه  هاي صنعتي معدني اين شرکت را انجام دهد و دانش فني مورد نیاز براي 
دوران بهره  برداري از پروژه  هاي مزبور را تأمین نمايد. از سوي ديگر، تجارب حاصل 
از مهندسي و مشاوره پروژه  هاي میدکو باعث شده است که اين شرکت در عرصه 
ارائه خدمات مهندسي و اجراي پروژه  هاي بخش معدن و صنايع معدني کشور نیز 
حضور فعال داشته باشد. حوزه های فعالیت شرکت شامل انجام و عرضه خدمات 
مشاوره در زمینه مطالعه، امکان سنجي فني و اقتصادي، مطالعات زيست محیطي؛ 
انجام و ارائه خدمات مهندسي پايه و تفصیلي در بخش معدن و صنايع معدني؛ 
مديريت پروژه، خريد لیسانس و تأمین دانش فني مهندسي و طراحي،  مهندسی 
خريد ماشین  آالت و تجهیزات صنعتي و کاال؛ نظارت بر اجراي پروژه هاي معدني 
و صنايع معدني در بخش  هاي عملیات ساختماني و نصب تجهیزات، آزمايش، 
راه  اندازي، تعمیرات، نگهداري و بهره  برداري و آموزش پرسنل؛ و ارائه خدمات 
مديريت پیمان در زمینه اکتشاف و استخراج معادن، احداث کارخانجات در بخش 

معدن و صنايع معدني و تأسیسات زير بنايي مي شود.

شركت مهندسی 
معيار صنعت خاورميانه 

)سهامی خاص(
www.memseco.com
info@memseco.com

تاريخچه 

 کسب گواهينامه تعهد به تعالی در سال 90 
 کسب تقديرنامه 2 ستاره جايزه ملّی تعالی سازمانی در سال 93 

 هدف گذاری و برنامه ريزی براي کسب تنديس بلورين در سال   97  

چشم انداز ما
 شرکت مهندسی تکنولوژی محور به ويژه در معدن و صنايع معدنی، برجسته در 

منطقه و با کالس جهانی 

ارزش هاي ما
 مشتری مداری

 مشارکت
 سخت کوشی

 کرامت انسانی
 وفاق و همدلی

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 کسب تقديرنامه 2 ستاره تعالی سازمانی در سال 93
مديريت  کيفيت،  مديريت  سيستم  قبيل  از  مديريتی  نظام های  استقرار   

دانش، نظام پيشنهادها و ...
 کسب رتبه +C طرح و ساخت از سازمان مديريت صنعتی

PMBOK استقرار مديريت پروژه بر مبنای 
 عضويت در کانون مشاورين اعتباری و سرمايه گذاری بانکی و کسب رتبه 

"ب 1" در زمينه امکان سنجی فنی و اقتصادی 
 کسب سيمين 1 ستاره از اتاق بارزگانی و صنايع معدنی تهران

برترين تجارب

به  فناوری   و  مهندسی  مديريت  تحقيقات،  طراحی،  خدمات  ارائه 
منطقه،  و  کشور  ميدکو،  هلدينگ  به  معدنی  صنايع  و  معدن  در  ويژه 
با مشارکت شرکت های جهانی درطرح ها و توليد، و ايجاد ارزش افزوده 

برای مشتريان و ذی نفعان

مأموريت ما

ارقام کلیدي

 تعداد پرسنل: 64 نفر
 تعداد پايانه های فروش در سطح کشور: 35000

 تعداد مراکز ارتباط فردا: 55 مرکز 
 تعداد تراکنش های ماهيانه پايانه فروش: 1,245,365 
 تعداد مشتريان نرم افزار پيشخوان مجازی: 2600 نفر
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شرکت مهندسي و ساخت بويلر و تجهیزات مپنا )مپنابويلر( در سال 1378 با هدف 
توسعه صنايع انرژي کشور در حوزه بويلر توسط شرکت مپنا تأسیس شدد. مپنابويلر طي 
سال هاي اولیه فعالیت خود، چهار پروژه ساخت بويلرهاي بازيافت حرارتي و صنعتي 
و  HANJUNG ، CCTمانند بین المللي  نام  صاحب  شرکت هاي  مشارکت  با   را 

 Si Fang اجرا نمود. در پي اين موفقیت ها، در سال 1382 با مشارکت در کنسرسیومي 
با شرکت Doosan کره جنوبی توانست قرارداد طراحي و ساخت 44 دستگاه بويلر 
بازيافت حرارتي )HRSG( را منعقد و با انتقال تکنولوژي و دريافت لیسانس از شرکت 
بويلرهاي  راه اندازي  برای طراحي، ساخت، نصب و  به پشتوانه ای معتبر   Doosan
بازيافت حرارتي کشور تبديل شود. شرکت مپنابويلر با اجرای پروژه توسعه مبین، از سال 
1386 در حوزه نفت و گاز نیز حضور يافت. از سال 1389 در راستاي استراتژي هاي 
شرکت براي بهبود زنجیره تأمین و ايجاد ظرفیت ساخت تجهیزات بويلر، ظرفیت کامل 

شرکت مهندسي و ساخت تجهیزات مپنا را در قالب يک کارخانه به کار گرفت.
پشتوانه هسته های  به  مپنابويلر  تدوين شده، شرکت  اساس چشم انداز  بر  همچنین 
تخصصی طراحی و مهندسی، مديريت شبکه گسترده تامین کنندگان، تولید، مديريت 
پروژه و ... در نظر دارد ضمن حفظ رهبری بازار انواع بويلر در بخش های نیرو، نفت، 
گاز، پتروشیمی و ساير صنايع،  با حضور در بازارهای بین المللی، نقش مؤثری در تحقق 

اهداف گروه مپنا و چشم انداز بیست ساله کشور ايفا نمايد.

شركت مهندسي 
و ساخت بويلر 
و تجهيزات مپنا 

)مپنابويلر(
www.mapnabe.com
info@mapnabe.com

تاريخچه 

ــدار  ــق ارزش پاي ــا در راســتاي خل ــروه مپن ــوان يکــي از شــرکت های گ ــه عن ــا ب م
بــراي مشــتريان، ســهامداران و ســاير ذي نفعــان از طريــق طراحــي، تأمیــن، ســاخت، 
نصــب، راه انــدازي، تأمیــن مالــي، ارائــه خدمــات و مديريــت پــروژه در زمینــه انــواع 
بويلــر و تجهیــزات نیروگاهــي، نفــت، گاز، پتروشــیمي و ســاير صنايــع ايفــاي نقــش 

مي نمايیــم.

مأموريت ما

 انتقال تکنولوژي و اخذ لیسانس طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي بويلرهاي بازيافت 
حرارتي از شرکت دوسان کره جنوبي

ERP-SAP استقرار 
 ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ،ISO50001استقرار استانداردهای 

ISO17025 و ISO 27001
BSC استقرار نظام مديريت استراتژيک و اجرای آن براساس 

 ارزيابی بلوغ سازمانی فرايندها و ارزيابی بلوغ فرايندهای بازاريابی و فروش، مديريت 
پروژه و منابع انسانی

ADL اجرای نظام مديريت تکنولوژی با مشاوره شرکت 
 استقرار نظام مديريت ريسک، مديريت هزينه و ثبت درس آموخته پروژه ها در قالب 

PMBOK بهبود نظام مديريت پروژه براساس
APQC با الگوبرداری از )BPM( استقرار نظام مديريت فرايندها 

QlikView استقرار داشبوردهای مديريتی توسط نرم افزار 
 همسوسازی و بازنگری جامع ساختارسازمانی با استراتژی ها و فرايندها

)TPM( استقرار نظام مديريت نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع 

برترين تجارب

نشانه هاي راه در سفر تعالي

 ترسیم نقشه راه تعالی و برنامه ريزی اقدامات مرتبط با اهداف تعیین شده
 استمرار فرايند خود ارزيابی بر اساس مدل های تعالی سازمانی و اجراي پروژه هاي 

بهبود منتج از ارزيابی های داخلی و بیرونی
 تعمیق سطح تعالی سازمانی با ثبیت و ارتقای جايگاه در بازه دوم تنديس بلورين

 Data ايجاد  نظیر  مديريت  تصمیم گیری  پشتیبان  سیستم های  توسعه   
Warehouse

 توسعه سیستم های مديريتی نظیر مديريت دانش، مديريت ريسک های سازمانی 
 توسعه فرهنگ و ارزش های سازمانی با تسری کدهای اخالقی در سطح شرکت

ارزش هاي ما- "من تا ما"
 مشتري )تمرکز بر مشتري(

 نوآوري
 تعالي )تعالي سازماني و نتیجه گرايي(

 ايمني )ايمني و دوستي با محیط زيست(
 مسئولیت پذيري

 اخالق )اخالق کسب و کار(

چشم انداز ما
 رهبر صنعت بويلر ايران

 توانمند در طراحي و ساخت تجهیزات
 شناخته شده در بازارهاي بین المللي تا سال 1400

ارقام کلیدي
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جناب آقای مهندس جباری، با تشكر از شما، لطفاً در 
ابتدا معرفی از شرکت نیرپارس و تاريخچه فعالیت های آن 

داشته باشید.
اجرای  در  سابقه  سال   55 از  بیش  با  شرکتی  نیرپارس  شرکت 
بازمی گردد.   1355 سال  به  آن  تأسیس  که  است  صنعتی  پروژه های 
در آن زمان، اين شرکت با تمرکز بر انجام فعالیت هاي طراحي، تهیه 
مواد، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک سدها، نیروگاه هاي برق 
آبي، مخازن ذخیره )سقف ثابت و شناور( مخازن تحت فشار، لوله کشی 
)پکیج های  گاز  و  نفت  پتروشیمي،  تجهیزات  روزمینی(  و  )زيرزمینی 
سنگین  اسکلت های  و  پل سازی  راه سازی،  گاز(،  و  نفت  اختصاصی 

فلزی تأسیس گرديد. 
پوشش  تحت  دولتي  شرکت  يک   1386 سال  تا  شرکت  اين 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )IDRO( بود و در راستای 
خصوصی سازی صنايع ايران، در اين سال به گروه مپنا واگذار گرديد. 
نیرپارس در حال حاضر به عنوان يک پیمانکار عمومی دارای رتبه در زمینه 
پیمانکاری و مشاوره خدمات مهندسی در حوزه میان دستی و پايین دستی 
نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نمايد و نوع و زمینه فعالیت فعلی 
آن عبارت است از: مديريت و اجرای پروژه های EPC شامل خدمات 
طراحی و مهندسی، تأمین قطعات و تجهیزات، بهره برداری، خدمات بعد 
از فروش، تعمیر و نگهداری، تأمین مالی، مشارکت و سرمايه گذاری های 
تملک،  ساخت،  نظیر:  شیوه هايی  از  استفاده  با  پروژه ها  در  مستقیم 
و   )BOT( واگذاری و  بهره برداری  ساخت،  و   )BOO( بهره برداری 

روش های مشابه در داخل و خارج کشور. 

در دست  و  انجام شده  پروژه های  مورد  در  کمی  لطفاً 
اجرای شرکت نیز برای ما توضیح بفرمايید.

گروه  به  شدن  منضم  از  قبل  و  تأسیس  بدو  از  نیرپارس  شرکت 
حوزه  در  پروژه   25 حدود  گاز،  و  نفت  حوزه  در  پروژه   20 حدود  مپنا 
هیدرومکانیک و هیدرو الکتريکال، 4 پروژه در زمینه سازه های سنگین 
و 12 پروژه در بخش ريلی، جاده ای و پل به انجام رسانده است. لیکن 
در  شده  تعريف  مأموريت  اساس  بر  و  مپنا  گروه  به  پیوستن  از  پس 
و  ماهر  انسانی  نیروی  از  پشتیبانی  با  شرکت  اين  گاز،  و  نفت  حوزه 
تحصیل کرده و برخورداری از پشتیبانی گروه مپنا، صرفًا در بخش نفت و 

گاز فعالیت می کند. ما در حال حاضر 
در بخش هايی از پروژه های فاز 13 و 
14 و 19 و 22 تا 24 پارس جنوبی 

فعالیت داريم. 
يوتیلیتی،  و  فرآيندی  واحدهای 
و  سولفور  بازيابی  واحدهای  مثل 
گرانول سازی، سرمايش پروپان، تولید 
توربوکمپرسورهای  نیتروژن،  و  هوا 
و  تولید  واحدهای  پااليشگاهی، 
برداشت  سیستم های  بخار،  توزيع 
آب  تأمین  آب شیرين کن،  دريا،  آب 

هوای  توزيع  و  تأمین  سیستم های  مصرفی،  و  آشامیدنی  آب  دمین، 
سرويس و ابزار دقیق، سیستم گازوئیل و .... جزء واحدهايی هستند که 
در اين فازها در آن ها فعالیت داريم. همچنین تأمین، نصب و راه اندازی 
توربوکمپرسورهای پااليشگاهی نیز از واحدهايی است که ما مديريت 
تأمین و نصب و راه اندازی آن را به عهده داشته ايم و اخیراً نیز دو واحد 
از اين توربوکمپرسورها در واحد 106 فاز 19 با موفقیت راه اندازی شد و 
حتمًا می دانید که ساخت و تأمین توربوکمپرسورهای گازی يکی ديگر 
از توانمندی های گروه مپنا است و ما در حال حاضر، مديريت تدارك 
در  مختلف  کارفرمايان  برای  تجهیزات  اين  از  دستگاه   116 تأمین  و 

بخش های مختلف ايران را به عهده داريم.
البته به غیر از پارس جنوبی، پروژه تأمین آب و برق و بخار ايران 
)LNG( شامل دو بلوك نیروگاهی گازی و سیکل ترکیبی و يک واحد 
تولید بخار نیز از جمله پروژه های جاری ماست که متأسفانه به دلیل عدم 
تخصیص اعتبار از جانب کارفرما برای مدتی متوقف بود لیکن امیدواريم 

هرچه زودتر فعال گردد. 
پروژه بسته C پااليشگاه اصفهان يکی ديگر از پروژه های ماست 
که شامل فعالیت های مهندسی، تأمین و اجرا و راه اندازی يک دستگاه 
توربین ژنراتور گازی، سیستم تولید و توزيع برق و بخار، سیستم آب، 
سیستم سوخت پااليشگاه، سیستم هوای فشرده و ابزار دقیق، سیستم 
ارتباطات داخلی، سیستم تصفیه پساب، مخازن )46  نیتروژن و  توزيع 
اجرای  و  خريد  طراحی،   ،)... و  کروی  مخزن   19 استوانه ای،  مخزن 
سیستم مديريت و کنترل برق رسانی )PMS( طرح توسعه پااليشگاه و 

اين  که  است  معتقد  نیرپارس،  و مديرعامل شرکت  مديره  هیئت  رئیس  نايب  جباری،  بهروز  مهندس 
شرکت به واسطه برخورداری از قابلیت های ويژه ای نظیر توانمندی در مديريت پروژه ها و انجام خدمات 
مهندسی و تأمین کاال با زمان و هزينه مناسب؛ تجربه کافی در اجرای پروژه های نفت و گاز؛ بهره مندی 
از پشتوانه گروه مپنا و داشتن نیروی انسانی متخصص و توانمند توانسته است شرايط تحريم را پشت 
سر بگذارد و اکنون که در دوران پسا تحريم به سر می بريم، با بهره مندی از همین قابلیت ها و تقويت 
قابلیت هايی نظیر چابكی، نوآوری و مديريت استعدادها می تواند مزيت رقابتی خود را حفظ و تقويت کند. 

مهندس جباری، مديرعامل شرکت نیرپارس خاطرنشان کرد:

تاش برای گسترش فرهنگ تعالی در نيرپارس 
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کلیه لوله کشی های داخلی می باشد.
همچنین پروژه میترينگ به منظور تجهیز مبادی تحويل و تحول 
صنعت نفت به سیستم های اندازه گیری دقیق خودکار، انتقال اطالعات 
و مانیتورينگ آن در ستاد وزارت نفت می باشد که به صورت طراحی، 

خريد، اجرا و راه اندازی در نقاط مختلف ايران انجام می شود.

با توجه به انجام اين پروژه ها و به خصوص در شرايط 
عنوان  به  را  عاملی  چه  گذاشتیم،  سر  پشت  که  تحريم 
نیرپارس  موفقیت  رقابتی، سبب  و مزيت  قابلیت سازمانی 

می دانید؟
نیرپارس  رقابتی  و  سازمانی  قابلیت های  مهم ترين  من،  نظر  به 
مهندسی  خدمات  انجام  و  پروژه ها  مديريت  در  توانمندی  از  عبارت اند 
نیم   از  بیش  حضور  و  قدمت  مناسب؛  هزينه  و  زمان  با  کاال  تأمین  و 
گاز؛  و  نفت  پروژه های  اجرای  در  کافی  تجربه  در صنعت؛  سابقه  قرن 
و  متخصص  انسانی  نیروی  داشتن  و  مپنا  گروه  پشتوانه  از  بهره مندی 

توانمند. 

چشم انداز شرکت نیرپارس تبديل شدن به يكی از سه 
شرکت برتر در حوزه میان دستی و پايین دستی نفت و گاز 
قرار  کار  دستور  در  برنامه هايی  چه  منظور،  اين  به  است. 

دارد؟
قاعدتًا افزايش سود و بهره وری، حضور موفق در بازار، جلب رضايت 
ذی نفعان و کسب پروژه های جديد از مهم ترين اهداف استراتژيک ماست 
که در اين خصوص ما اهداف میان مدت و کوتاه مدت تعريف نموده و 
برنامه ها و رويکردهايی به منظور دستیابی به آن ها در دست انجام داريم. 
همچنین مقررات، فرآيندها و رويه های داخلی شرکت نیرپارس و گروه 

مپنا به منظور پشتیبانی از آن ها تعريف شده است.
در عین حال، معتقدم شرکت توانمند شرکتی است که زيرساخت های 
از  شرکت  زيرساخت های  ارتقای  لذا  باشد،  داشته  قوی  سیستمی 
رشد  و  متوازن  توسعه  منظور  به  همچنین  است.  من  مهم  برنامه های 
همه جانبه در شرکت، پیاده سازی تعالی سازمانی در شرکت را در دستور 

کار قراردادم.

شما  نظر  به  کرديد.  صحبت  سازمانی  تعالی  مورد  در 

الگوی تعالی سازمانی و جايزه ملی تعالی سازمانی چگونه 
می توانند به شرکت نیرپارس کمک کنند و در اين خصوص 

چه پیشرفت هايی داشته ايد؟
توسعه  و  تعالی  منظور  به  جامع نگر  و  معتبر  الگوی  يک  مدل،  اين 
متوازن در سازمان هاست که هم به موضوع مديريت و رهبری نظر دارد؛ 
هم به کارکنان و ساير ذی نفعان توجه می کند؛ نقش پايه ای استراتژی ها را 
در حرکت شرکت به سوی اهداف مورد توجه قرار می دهد؛ به محصوالت 
نتايج اقدامات انجام شده  و فرآيندهای سازمان نیز نظر دارد و در آخر، 
را در چند وجه بررسی می کند. از طرفی، مفاهیمی مثل تعالی سازمانی 
دغدغه های سازمان ما نیز هست. مفاهیمی مثل رهبری، مشتری مداری، 
خالقیت و نوآوری، سازمان و مديريت چابک، به کارگیری استعداد کارکنان 
و ... همگی دغدغه من و مديران ارشد بوده و اصواًل رمز بقا و رشد در 
دنیای امروز است. بر همین اساس، ما از سال 93 پیاده سازی اين الگو 
را در دستور کار قرار داديم و نیر پارس در جايزه تعالی شرکت نمود. در 
حال حاضر نیز ما در سطح تقديرنامه در جايزه شرکت نموده ايم. البته به 
نظر من، مهم ترين پیشرفت و دستاورد پیاده سازی مدل تعالی سازمانی، 
شناسايی بهتر نقاط ضعف و قوت سازمان و به کارگیری مشارکت همه 
همکاران در برطرف نمودن نقاط ضعف و تعريف پروژه های بهبود بوده 
است که بعضی نقش زيرساخت و اساسی در رشد و ارتقای شرکت دارند.

در پايان، اگر صحبت خاصی داريد بفرمايید؟
ما اعتقاد داريم تعالی مسیری بی انتهاست و مدل تعالی آينه تمام نمای 
عملکرد شرکت است و می بايست تالش نمايیم تا فرهنگ تعالی را در 
بدنه شرکت گسترش دهیم و می دانیم مهم ترين کار برای استقرار اين 
مدل، اعتقاد و باور به بهبود و حرکت در جهت تعالی و رفتار بر اساس 
مدل تعالی است و جايزه تعالی سازمانی را بهانه ای برای حرکت و بهبود 
برای  که  است  اين  واقعیت  می دانیم.  تعالی  مسیر  در  شرکت  مستمر 
را  و طوالنی  نشیب  و  فراز  پر  راه  بايد  متعالی  به يک شرکت  رسیدن 
سپری کرد و ما با استفاده از اين مدل در شرکت از سال 1393، رهسپار 
تعالی شده ايم و متعهديم اين راه را تا نهادينه کردن فرهنگ تعالی ادامه 
داده و باور داريم فرهنگ سازی و تغییر رفتار گروهی، مؤثرترين روش 

برای ارتقای سطح تعالی شرکت نیرپارس است.
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