آغاز ثبت نام
ششمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
با شعار محوری  :تعالی سازمانی  ،تحول فرهنگی  ،توسعه پایدار
ماموریت :

چشم انداز :

توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمندسازی صنعت پتروشیمی

سرآمدی صنعت پتروشیمی در سطح منطقه
اهداف :

بخشهای جایزه :

شناسایی ،معرفی و قدردانی از شرکت های برتر به منظور:
بستر سازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خالقیت و نوآوری
تشویق شرکت ها برای انجام عملیات خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت
و زمینه های قابل بهبود
ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربیات ودانش سازمان های موفق
توسعه و نهادینه نمودن فرهنگ تعالی
ارج نهادن به کارکنان سازمانهای متعالی و بهره ور
تقویت تعامل اثر بخش و سازنده
توسعه توانمندی های صنعت پتروشیمی در حوزه مدیریت پروژها

سال 1394

شرکتهای تولیدی
شرکتهای خدماتی و پشتیبانی
شرکتهای مجری طرح
تامین کنندگان
پیمانکاران
صنایع پایین دستی

www.Petroaward.ir

دبیرخانه :تهران ،میدان هفت تیر ،خیابان کریمخان زند ،شماره  ،38طبقه  | 9تلفن | 88 30 9060-74 - 888 25 224 :فاکس888 25 819 :
تهران ،خیابان شیخ بهائی شمالی شماره  ،104ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی طبقه  | 11تلفن886 20 120 :

مدل جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی براساس دو مدل زیر بر گزار می شود:
مدل تعالی سازمانی  EFQMبرای شرکت های تولیدی و خدماتی،
تامین کنندگان ،پیمانکاران و صنایع پایین دستی
مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه  CPM3برای شرکتهای مجری طرح

شرکت هایی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از  600باشد ،برنده
تندیس سیمین خواهند بود.
شرکت هایی كه امتیاز كسب شده آنها بیش از  500باشد ،برنده
تندیس بلورین خواهند بود.
 -2سطح تقدیرنامه برای تعالی
به شرکت هایی كه به پیشرفتهایی در جهت تعالی سازمانی نائل
شدهاند ،به شرط كسب حد نصاب تعیین شده برای سطوح زیر «
تقدیرنامه « اعطاء میشود.
تقدیرنامه  2ستاره برای امتیاز بین  300تا 350
تقدیرنامه  3ستاره برای امتیاز بین  351تا 400
تقدیرنامه  4ستاره برای امتیاز بین  401تا 450
تقدیرنامه  5ستاره برای امتیاز بین  451تا 500

CPM3
سطوح جایزه :
 -1سطح تندیس
شرکت هایی كه مدل تعالی سازمانی یا مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه را
بطور كامل بكار گرفته و طی دوره عملكرد حداقل سه سال اخیر ،بهبود
مستمر را در فعالیتهای خود نشان دادهاند ،به شرط کسب حد نصاب تعیین
شده زیر به تندیسهای زرین ،سیمین و بلورین دست خواهند یافت.
از بین شرکت هایی که امتیاز آن ها بیش از  700باشد یک شرکت
که دارای بیشترین امتیاز است به عنوان شرکت برتر معرفی و
تندیس زرین دریافت خواهد کرد.

 -3سطح گواهی تعهد به تعالی
به شرکت هایی كه در مسیر تعالی گام نهادهاند و با اجرای یکی از
روشهای خود ارزیابی نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود را استخراج
و برنامههای بهبود را اولویت بندی کرده و به اجراء گذاشته باشند،
گواهی «تعهد به تعالی» اعطاء میشود.

برنامه زمانبندی ششمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ

1

فرا خوان ثبت نام شرکت ها در فرآیند جایزه

فروردین لغایت آبانماه

2

برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی ارزیابان

مرداد  ،شهریور و مهر ماه

3

انتخاب ارزیابان و تشکیل تیم های ارزیابی

مهر و آبان ماه

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه متقاضیان

پایان آذرماه

5

برگزاری برنامه های پیش ارزیابی

آذرماه

6

ارزیابی انفرادی  ،تیمی و بازدید از محل و تهیه گزارش های ارزیابی

دی و بهمن ماه

4

7

بررسی نتایج ارزیابی و تصویب در جلسات کمیته داوری

8

برگزاری ششمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
و معرفی برترین ها با حضور مقام عالی وزارت نفت و مقام های اقتصادی کشور

Year 2015

بهمن و اسفند ماه
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