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 مقدمه -8

ام ای که فقدان نظگونهناپذیر کرده است؛ بهاجتنابوجود نظام ارزیابی را ، در عصر کنونی تحوالت شگرف دانش مدیریت

آن سازمان قلمداد  بیماری هایشاخصهعنوان یکی از بهخود ، یک سازمانکاری فرآیندهای گستره و ارزیابی در ابعاد مختلف 

 گردد.می

روی سازمان و های پیش بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش

های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر کسب بازخورد و اطالع از میزان اجرای سیاست

 .پذیر نیستگیری و ارزیابی امکانشده بدون اندازه عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد یاد

های پیچیده و پویا نیاز مبرم خصوص در محیطهای خود بهفعالیت کیفیتمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت و هر سازمان به

به ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون 

 شود که پیامدهای آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است.تلقی می )محتوای سازمان( و برون سازمان

توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود مباحث ارزیابی عملکرد را می

و سبک دستوری دارد. این دیدگاه تنها دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده 

معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه 

نفعان، ای و مشارکت عمومی ذیهای ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاورهظرفیت

ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی سازی فعالیتپذیری برای بهبود کیفیت و بهینهولیتئیجاد انگیزش و مسا

دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می

ک تواند سطح کالن یگیری عملکرد میکند. حوزه تحت پوشش اندازهای مدرن، توسعه پیدا میهها و روشبا استفاده از تکنیک

 .سازمان، یک واحد، یک فرآیند و کارکنان باشد

و  طوری که محققانبه ؛های سنتی ارزیابی عملکرد به انقالبی در مدیریت عملکرد منجر شدنواقص و کمبودهای سیستم

که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و به  نمودندی نوین ارزیابی عملکرد حرکت هاکاربران به سمت خلق سیستم

ه و توسع بهبودها همواره رو به های مختلف ایجاد شد و این مدلاین ترتیب فرآیندهای ارزیابی متعددی برای استفاده سازمان

 .بوده است

 تاریخچه -2

 HSE عالینشان ت علمی و اجرایی دبیرخانهعنوان ایمنی و محیط زیست به سالمت،موسسه بین المللی ارزیابی نشان تعالی 

سیس گردیده أت 50603 طی توافق نامه پژوهشی با دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با شماره ثبتمستقل یک نهاد  در قالب

های مرتبط در محور مهندسی الزامات قانونی توسعه یافته و سایر نیازمندی مدلی جامع برگرفته از کلیهنسبت به توسعه و 

این مدل توسط دانشکده محیط زیست  اقدام نموده است. HSEسالمت، مهندسی ایمنی، مهندسی محیط زیست و مدیریت 

ی بهداشت، ایمنی و آموزشی انجمن علمی مدیریت و مهندس -دانشگاه تهران تدوین و با مالکیت موسسه و با همکاری علمی

ید و ن اساتتریگیری از توان علمی و اجرایی سرشناساین دبیرخانه با بهره .ریزی گردیده استایران پایه( HSE) محیط زیست

نسبت به غنای هرچه بیشتر  - گوناگوندر صنایع  - HSEو مدیریت  ایمنی، محیط زیست های سالمت،مهندسین فعال در حوزه

 هایسالدر  -بینی شده مطابق رویه پیش -پنجم اسفند ماه )روز مهندس(  درالزم به ذکر است این مدل گام برداشته است. 
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 با حضور مقامات عالی رتبه کشوری، مدیران، HSEمراسم اولین و دومین جشنواره نشان تعالی اقدام به برگزاری  4087و  4086

 است. نمودهی شایسته کارشناسان و اساتید به نحو

بهبود و ارتقای  -انداز خود نیز در راستای تحقق و دستیابی به ماموریت و چشم 4089در سال  HSEدبیرخانه نشان تعالی 

تری را با حضور و مشارکت مدیران و کارشناسان اقدامات گسترده -سطح سالمت، ایمنی و محیط زیست در سطح کشور 

 نماید.ریزی و اجرایی میها و صنایع برنامهها، پروژهسازمان

 HSEی ارزیابی اجرا ثبت نام و مراحل -9

، زمان ثبت نام HSEنشان تعالی  جشنواره نیسوم ندیشدن فرا یاثبت نام و مرحله یدر روند اجرا رییبا توجه به تغ

 قیدق تیملزم به رعا نام کنندگانثبتشروع خواهد شد و  89ماه  بهشتیاز اردها پروژهها، کارخانجات و شرکت / هاسازمان

 .ارائه شده خواهند بود یبندبرنامه زمان

فراخوان و صدور در فروردین ماه هر سال نسبت به  HSEمصوب در دبیرخانه نشان تعالی  ساز و کاربر مبنای  -0-4

های حامی / همکار گردد. کلیه سازمانهای اجتماعی اقدام میها و شبکهرسانی عمومی از طریق سایت، کانالاطالع

 نمایند.طور همزمان مشارکت میهای زیرمجموعه بهاز طریق درج اخبار مربوطه و ابالغ طرح به سایر ارگاننیز 

نام متقاضیان و از اردیبهشت ماه جهت ثبت www.hseawards.comبه آدرس  HSEسایت دبیرخانه نشان تعالی  -0-2

نام طی نمودن مراحل ذیل شامل: باشد. جهت قطعی نمودن ثبتمیهای ارزیابی در دسترس متقاضیان برآورد هزینه

تکمیل فرم ثبت نام، دریافت نام کاربری و رمز عبور از سایت، ورود به پنل شخصی، معرفی پروژه و پرداخت هزینه 

 .ضروری خواهد بوداین شیوه نامه ( 4)رجوع شود به بند   5و  4مطابق با صفحات ارزیابی 

که جهت پیشگیری از بروز هرگونه خطا و ثبت اطالعات نادرست نسبت به تهیه و تدوین سندهای راهنما الزم به ذکر است 

 قابلیت دانلود را خواهد داشت.فوق ثبت نام و نیز فرم معرفی پروژه اقدام شده است که از سایت  جهت تکمیل فرم

ساعت کاری با سازمان متقاضی  25گذشت  نام کارشناسان فنی دبیرخانه حداکثر بعد ازپس از تکمیل فرآیند ثبت -0-0

و تعریف  یهای الزم جهت معرفی پرسنل حاضر در دوره آموزشتماس حاصل نموده و نسبت به انجام هماهنگی

 نمایند. اقدام می های مورد نیازدسترسی

سازماندهی شده است که  مبانی مدل / معرفی معیارها / نحوه تکمیل خودارزیابیدر قالب سه مبحث و  روزه 2 این دوره

ها تا های صورت گرفته این آموزشریزیباشد. مطابق با برنامهمی برگزار انتهای هر ماههمگی به صورت مجازی و آنالین و در 

گردد و هرگونه تقاضا جهت ارائه بازآموزی و یا ارائه آموزش خارج از بازه تعریف انتهای تیرماه در فواصل بیان شده برگزار می

 ه مستلزم پرداخت هزینه مازاد خواهد بود.شد

قادر خواهند بود از طریق پنل شخصی  درنظر گرفته شدهآموزشی  ها به محض سپری نمودن دوره/شرکت/پروژهسازمان -0-5

آموزشی دسترسی سازمان به بخش  )قبل از برگزاری دوره خود نسبت به انجام فرآیند خودارزیابی اهتمام ورزند

عدم ثبت اطالعات دقیق و پیوست ننمودن . ها به اطالعات این بخش دسترسی ندارند(خودارزیابی فعال نبوده و سازمان

دنبال خواهد داشت. لذا صرف زمان الزم برای تکمیل اطالعات از شواهد الزم بدون شک کسر امتیاز برای سازمان به

د نمرداد ماه زمان خواه 03لغایت  تا از زمان ارئه آموزش هاباشد. بنا بر موارد مذکور سازماندار میای برخوراهمیت ویژه
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که پس از آن دسترسی سازمان به این بخش بسته خواهد  داشت تا نسبت به تکمیل فرآیند خودارزیابی اقدام نماید

 باشد.پذیر نمیشد و هرگونه تغییر در نتایج امکان

جهت پیشگیری از بروز خطاهای احتمالی و کسر امتیاز سازمان در این مرحله نسبت به تهیه و تدوین سند راهنما جهت تکمیل 

در ادامه  باشد.نیز در دسترس می /شرکت/پروژهسازمانخودارزیابی نیز اقدام شده است که عالوه بر سایت در پنل شخصی 

های الزم با دبیرخانه، جهت بستن قادر خواهند بود قبل از پایان مهلت مقرر نسبت به انجام هماهنگی ها/شرکت/پروژهسازمان

 دسترسی و شروع ارزیابی اولیه پیش از موعد مقرر اقدام نماید.

به محض بسته شدن دسترسی تکمیل / ویرایش فرآیند خودارزیابی نتایج آن در اختیار کمیته ارزیابان جهت تصدیق  -0-4

در تعیین امتیاز و جایگاه مالک سنجش نبوده و کلیه  اظهارات سازمان اًالزم به ذکر است که صرفخواهد گرفت. قرار 

 برسد. HSE بایست از طریق شواهد و مستندات پیوست به تأیید کمیته ارزیابان دبیرخانه نشان تعالیاظهارات می

بایست در بازه تعریف شده جهت فرآیند خودارزیابی صورت پذیرد و نیز میتجزیه و تحلیل نتایج خودارزیابی 

 .نخواهد شدزمان مازادی برای آن در نظر گرفته 

امتیاز )نشان یک ستاره( از  533یی که در مرحله قبل و پس از بررسی نتایج نتوانند حداقل ها/شرکت/پروژهسازمان -0-6

ا ترقابت ادامه کسب نمایند در این مرحله از توسط کمیته ارزیابان امتیاز مدل )نشان هفت ستاره( را  4333مجموع 

آموزش، ارتقاء و در صورت تمایل جهت ارتقاء سطح به واحدهای  زمان انجام اصالحات مدنظر جلوگیری به عمل آمده

 (5-6)رجوع شود به بند  گردند.معرفی می خدمات فنی تخصصیو 

همچنین  باشد.از تاریخ دوم شهریور ماه لغایت پانزدهم بهمن ماه قابل تعریف می بینی شدهپیش فنی تخصصیخدمات آموزشی و 

تواند مورد نیاز در صورت برخوردار بودن از زمان کافی سازمان میفنی تخصصی های الزم و دریافت خدمات پس از طی آموزش

 وارد مرحله بعد )ارزیابی میدانی( گردد.نسبت به ویرایش خودارزیابی اولیه اقدام نموده و در صورت کسب حد نصاب الزم 

یی که موفق به کسب حد نصاب الزم در فرآیند خودارزیابی گردیده و مجوز شرکت در ها/شرکت/پروژهسازمانسایر  -0-7

، یشآموزتوانند در صورت تمایل نسبت به استفاده از خدمات ها صادر شده است نیز میمرحله ارزیابی میدانی برای آن

ارزیابی  و نتایج خودارزیابی خود را ارتقاء دهند. تعریف شده اقدام نمایند (5-6) بند  خدمات فنی تخصصیارتقاء و 

باشد. در پایان ارزیابی میدانی مواردی ام آذر ماه قابل تعریف میها از تاریخ دوم شهریور ماه لغایت سیمیدانی سازمان

آذر  03گردد، چنانچه زمان و فرصت مناسب تا انتهای ارائه میعنوان نقاط ضعف و قوت و نکات بهبود به سازمان به

دی ماه نسبت به اصالح  03شود که حداکثر تا تاریخ داده می تسازمان فرص ماه در اختیار سازمان قرار گرفته باشد به

اثربخشی آن نکات ارائه شده اقدام نموده و از این طریق سطح خود را ارتقاء بخشد. کلیه اقدامات صورت گرفته و 

  .صورت پذیردامتیاز  تخصیصشده  انجامبایست به تأیید هیئت داوران رسیده تا متناسب با سطح اقدامات می

نسبت به اعالم نتایج آن در روز بر اساس نتایج کسب شده و تایید نهایی هیئت داوران  HSEدبیرخانه نشان تعالی   -0-9

 .نمایدمیروز مهندس( اقدام  –اسفند  4جشنواره )

 

 سازمانی /طبقهنحوه تعیین بافت -4

آوری و قوانین و الزامات های اقتصادی و اجتماعی، سطح فناجتماعی، ویژگی های مختلف بر اساس مالحظات سیاسی،پروژه

 ،توان پیامدهای ایمنیدارای تاثیرات متقابل با ذینفعان خود از جمله همسایگان و جامعه هستند. به همین علت نمی .قانونی و ..



 

 7 از 5 صفحه  

 

های مختلف را یکسان در نظر گرفت. در راستای حصول نتایج کارآمد و اجتناب از ها / کارگاهبهداشتی و محیط زیستی پروژه

ا با توجه به هباشند نسبت به تعیین بافت آنگیر با یکدیگر میهایی که ماهیتاً دارای تفاوت چشمکارگاه / شرکت / مقایسه پروژه

ها بتوانند خود را گردد تا شرکتین امر در نهایت سبب میاقدام گردیده است. ا PESTLEس از مدل معیارهای چندگانه و اقتبا

ها و تهدیدها در هر یک از های مشترک مقایسه نموده و با نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتبا رقبای واقعی خود در حوزه

 آشنا گردند.معیارها، زیرمعیارها و پارارمترها به تفکیک 

 باشند:های تعیین بافت سازمانی به شرح ذیل میمولفه

 میزان حساسیت اجتماعی؛ .4

 ؛سرانه تولید/ مبلغ قرارداد .2

 تعداد کارکنان شاغل؛ .0

 ؛میزان فاصله از مراکز حساس .5

 ؛دامنه /وسعت کاربری سازمان .4

 ؛سطح ریسک ایمنی .6

 ؛سطح ریسک بهداشتی .7

 رده صنعتی سازمان؛ .9

 منطقه استقرار؛ .8

  .سطح فن آوری .43

از تعیین وضعیت مولفه های فوق، از طریق فرمول تجربی تدوین شده امتیاز بافت سازمانی شرکت مشخص و در نهایت  پس

 .گرددبندی میمطابق شکل فوق طبقهدسته  4ها در شرکت / پروژه / کارگاه

 .انجام خواهد شدنام و از طریق سایت ثبتافزار ، توسط نرمیبافت سازمان نییتع

 های ارزیابی  و پرداخت هزینهنحوه محاسبه  -5

در سومین سال فعالیت خود با توجه به تجارب حاصله از اجرای فرآیند ارزیابی در سنوات  HSEدبیرخانه نشان تعالی 

اء ارتق -گذشته و مد نظر قرار دادن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بر آن شد تا در راستای تحقق رسالت و مأموریت خویش 

الزحمه انجام ارزیابی تا حداقل ممکن و پرداخت آن نسبت به کاهش حق -ایمنی و محیط زیست در تمام سطوح سطح سالمت، 

ها و صنایع مختلف در صورت مجزا اقدام نموده تا از این طریق عالوه بر افزایش حضور سازماندر فازهای مختلف انجام ارزیابی به

 تر را نیز به دنبال داشته باشد. کوچکهای اقتصادی طرح مذکور بتواند مشارکت بنگاه

 :)آموزش و ارزیابی اولیه(مرحله اول  -4-4

ها، کارخانجات فارغ از گروه و بافت ها، شرکتسازمان یتمام یدوره جشنواره برا نیسومهای یابیارز ورود بهثبت نام  نهیهز

، هاموزشآارائه بابت )ثبت نام،  نهیهز نیخواهد بود. ا تومان ونیلیم 1مبلغ به ازای هر پروژه  )بزرگی و کوچکی پروژه( یسازمان

 ( خواهد بود.یگرغربالو  یابیخودارز لی، تحلیافزارنرم یابیراهنما، انجام خودارز لیتحو

 زمان پرداخت مبلغ فوق همزمان با ثبت نام رسمی سازمان خواهد بود.
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 :)ارزیابی میدانی/ نهایی(مرحله دوم  -4-2

های متقاضی هایی برای سازماننسبت به تعریف مشوق HSEهای انجام شده دبیرخانه نشان تعالی گذاریدر ادامه هدف

ورود به  طیدر صورت احراز شرا اقدام نموده که آموزش، خودارزیابی و غربالگریپس از اتمام مراحل نهایی شرکت در ارزیابی 

 بود: به قرار ذیل خواهد یبر اساس بافت سازمان، یینها یابیمرحله ارز

را پرداخت خواهند های معرفی شده پروژه یابینفر روز ارز نهیهز، فقط A / B / C / D بافت هایپروژه / هاشرکت -الف 

انجام ارزیابی نهایی جهت هایی که در مرحله اول به حد نصاب نمره پروژهتنها در این مرحله که )شایان ذکر است  نمود.

ها در مرحله اول حد نصاب الزم جهت حضور در مرحله ممکن است تعدادی از پروژهنمایند؛ لذا رسیده باشند مشارکت می

ونه گ. برای ایننخواهد بودهای فوق نهایی را کسب نکنند و در این صورت نیازی به پرداخت هزینه نفر روز ارزیابی پروژه

 .گردد(ارائه می تخصصیخدمات فنی و  ارتقاء، یآموزشهای ها در صورت تمایل برنامهپروژه

هایی که سطح بافت آن با توجه به اطالعات دریافتی ها / پروژهبرای شرکت در مرحله دومکلیه خدمات انجام ارزیابی  -ب 

 کامالً رایگانهای اجتماعی دبیرخانه، قرار گیرد با توجه به مسئولیت )قابل توجه( Eسطح در فرم معرفی پروژه در 

 گردد. های مذکور جهت شرکت در ارزیابی نهایی اخذ نمیای از سازمانخواهد بود و هیچگونه هزینه

 سازمان خواهد بود.ارزیابی میدانی رسمی  شروعهمزمان با  هزینه این مرحلهزمان پرداخت 

 :)جشنواره و هیئت داوری( مرحله سوم -4-0

به ازای هر پروژه )جهت   تومان ونیلیم 8پس از انجام ارزیابی نهایی و همزمان با ارسال نتایج به هیئت داوران جشنواره، مبلغ 

دریافت  )جهت هزینه تدوین گزارشات رسمی و حضور در مراسم جشنواره(  تومان ونیلیم 2مبلغ بررسی هیئت داوران( و 

 ()این مبلغ در صورت وجود یک یا چندین پروژه در فرایند ارزیابی ثابت خواهد بود. خواهد شد.

 سازمان خواهد بود.ارزیابی میدانی رسمی  اتمامهمزمان با  هزینه این مرحلهزمان پرداخت 

یق طرو از افزار ، توسط نرم نامه وهیاعالم شده در ش یبر اساس الگو رسمی و صدور فاکتور یبافت سازمان نییتع

 .انجام خواهد شدنام سایت ثبت

های زیرمجموعه و پیمانکاران خود اقدام نمایند هایی که نسبت به ابالغ طرح مذکور به شرکتهای باالسری و هلدینگسازمان

درصد  44تا  4صورت تجمعی بین توانند از تخفیف ویژه بههای ثبت شده جهت ارزیابی نهایی مینیز با توجه به تعداد پروژه

 برخوردار گردند. 

  HSEسومین دوره جشنواره نشان تعالی در  بهبود مستمر -6

 ساماندهی آموزش های توجیهی  -6-4

ها در سطح پراکندگی پروژهبا عنایت به پروژه  HSEتوجیه کلیه عوامل تأثیرگذار بر عملکرد در راستای دبیرخانه جشنواره 

های ارائه آموزش و همچنین با هدف کاهش هزینهبه صورت مجازی و آنالین  ی مدون ماهیانههاکالسنسبت به برگزاری کشور 

رسنل از طریق پانتقال مفاهیم دریافتی به سایر سطوح سازمانی درگیر در فرآیند ارزیابی  صرف زمان مضاعف جهت عدم نیاز به

 .کار اقدام نموده استمحیط  ترکو در نهایت عدم نیاز به  های حاضر در دورهسازمان
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روز در پروفایل سازمان باقیمانده و امکان مشاهده آن به  63به مدت  ) جزوات ، فیلم و ...( هامحتوای آموزشی این دوره 

 سواالترد لذا های احتمالی وجود نداهای مذکور محدودیتی جهت طرح پرسشباشد. الزم به ذکر است در کالسدفعات مهیا می

 خواهد بود.آنالین احتمالی قابل طرح و بحث 

 هااجرای ارزیابینام و ثبتبندی زمان -6-2

بر بودن فرآیند ارزیابی و همچنین افزایش مراحل بررسی عملکرد پروژه از یک کنندگان، زمانبا توجه به تعداد باالی شرکت

نام متقاضیان شرکت در ثبت، میدانی / هیئت داوران(خودارزیابی / ارزیابی آموزش و )مرحله  0به )ارزیابی میدانی( مرحله 

فرآیند شروع  تیرماه ادامه خواهد داشت،)بیستم( ام  23از ابتدای هر سال از اردیبهشت ماه آغاز و تا  HSEجشنواره نشان تعالی 

در این  هایی کهبد. بدیهیست سازمانیاتا انتهای پاییز )آذرماه( ادامه میاز ابتدای تابستان )تیرماه( آغاز خواهد شد و نیز ارزیابی 

 رقابت خارج خواهند شد. یچرخهنام و یا مشارکت در جهت تکمیل فرآیندهای ارزیابی اقدام ننمایند از ها نسبت به ثبتبازه

محور اصلی سالمت، ایمنی، محیط زیست و مدیریت توسط ارزیابان تخصصی همان محور انجام خواهد شد.  5ارزیابی میدانی در 

به علت اینکه سازمان ارزیابی شونده قادر به پاسخگویی به ارزیابان و ارزیابان فرصت مناسبی جهت بررسی شواهد در اختیار 

بندی ارزیابی میدانی هر محور و حضور ارزیابان در محل سایت ارزیابی شونده با هماهنگی طرفین انجام داشته باشند؛ زمان

 خواهد شد. 

 ارزیابی و توسعه نرم افزاری ساختار مدلبهینه سازی  -6-0

ارتقاء مدل و  ،HSEگیری مدل ارزیابی نشان تعالی در شکلبدیل و پشتوانه علمی بیهای غنی علیرغم ایجاد زیرساخت

قرار  دبیرخانه ( و کادر فنی همواره در دستور کارR&Dهای تحقیق و توسعه )بینی تیمدستیابی به بهبود مستمر از طریق پیش

ای هلیستچک افزودنپارامترهای تشکیل دهنده، )شاهد این امر نیز تغییرات گسترده حاصله در ساختار مدل  که است داشته

 هاینام سازمانایجاد خدمات آنالین جهت ثبت (،با آخرین استانداردهای مدیریتی توسعه یافتهمدل سازی تخصصی و همگام

باشد که کلیه اقدامات فوق صرفاً می HSE نشان تعالی  افزار ارزیابینرمتوسعه متقاضی با امکان صدور آنی فاکتور و همچنین 

 صورت پذیرفته است.و افزایش دقت ارزیابی جلب رضایت روزافزون شرکت کنندگان  در راستای

 آموزشی، ارتقاء و فنی تخصصی ارائه خدمات -6-5

در قالب  HSE دبیرخانه نشان تعالی ،ارزیابیهای شرکت کننده در طرح های مکرر واصله از سوی سازمانبنا به درخواست

تا  نمایدمیاقدام فنی تخصصی ، خدمات ارتقاء و های تخصصیآموزش ستقل و مجزا نسبت به ارائه خدماتواحدهای کامالً م

ن طریق یتا از ا منافع حاصله احتمالی در روند ارزیابی جلوگیری نماید. عارضبتواند در کنار پاسخگویی به تقاضای موجود از ت

 بردارد. HSEتعالی های سازمان نپرداخته و بتواتد گام بلندی در جهت ارتقای جایگاه سازمان در حوزه صرفاً به گزارش کاستی

 با شرح وظایف ویژه  گیری از هیئت داورانبهره -6-4

بت نساند را اخذ نمودهاز میان مواردی که در مرحله ارزیابی میدانی بیشترین امتیاز ی برتر ها/شرکتهاپروژهجهت تعیین 

های بهبود از طرف کمیته عنوان فرصتهای برتر در این مرحله مواردی را بهگردد. سازمانداوران اقدام می هیئتدهی شکلبه 

ر و د در صورت تعریف اقدامات اصالحی مناسب و اثبات اثربخشی اقدامات انجام شدهارزیابان دریافت خواهند نمود که 

های صورت گرفته، نتایج عملی بینیبا توجه به پیشداوران خواهند توانست امتیازات خود را ارتقاء دهند.  هیئتنهایت توجیه 

 شرکت در طرح مذکور در این مرحله فارغ از دستاوردهای مستقیم و غیرمستقیم حاصل از سایر مراحل، قابل توجه خواهد بود.
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زیابی، اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده را بررسی نموده و در هیئت داوران جشنواره، ضمن بررسی مجدد نتایج ار

 ، بهترین، امتیاز مربوطه را به سازمان ارزیابی شده اضافه خواهد نمود. همچنین هیئت داوران جشنوارهاثربخشیصورت اثبات 

 رسانی خواهد نمود.انتخاب و اطالع، مختلف معیارهایرا در )تجارب موفق( عملکرد 

 

 
 HSEنمودار طرح توسعه فراگیر سیستم 
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