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 مقدمه

 ها واند که محرک سازمانکرده جادیا یاو منطقه یرا در سطح مل یزیجوا ،یعلم یهابر مدل هیبا تک ایدن یامروزه اکثر کشورها

 یبرا ییخطوط راهنما ا،یروز دن یعلم یهاو استفاده از مدل زیجوا نیا یاست. برگزار ینیآفررشد و ثروت ،سرآمدیوکارها در کسب

 .ندینما یریگاندازهبهبود مستمر  و یسرآمدۀ نیها و عملکرد خود را در زمشرفتیتا پ دکننیم جادیها اسازمان

 د:باشیم یدر دو قالب در حال برگزار رانیا یاسالم یدر جمهور زیجوا نیا

 یوربهره یمل زهیو جا تیفیک یمل زهیاز جمله جا یدر سطح مل زهیجا 

 وزارت دفاع،  سرآمدی زهیجاجایزه تعالی صنعت پتروشیمی، از جمله بزرگ  یهاها و سازمانخانهدر سطح وزارت زهیجا

 و ... پایسا سرآمدی زهیجا

بر اساس تکالیف قانونی و نیز سابقۀ پیشاهنگی  59در سال  صنعت نفت بهبود مستمرجايزه سرآمدي و اساس  نیهم بر

با مسئولیت معاون وزیر در مهندسی،  و صنعت نفت در رویکردهای نوین و اثربخش سازمانی و مدیریتی، به دستور مقام عالی وزارت

 .بهبود مستمر در سطح وزارت نفت مدنظر قرارگرفتسرآمدی و  نمودنعنوان رویکردی جهت جاری ه ب پژوهش و فناوری

تر، مجموعۀ صنعت نفت و در نگاه کالنبرای  اهنماییهای علمی روز دنیا، خطوط ربرگزاری این جایزه و استفاده از مدلتردید یب

 گیری نمایند.اندازهو بهبود مستمر ها و عملکرد خود را در زمینه سرآمدی تا پیشرفتکنند ایجاد میبخش انرژی اقتصاد ایران، 
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 تعاريفـ  ماده يك
شده و نتایج حاصله در جهت توازن میان رویکردهای جاریو به معنیِ  Excellencyتعالی یا سرآمدی معادل واژه : سرآمدي .1-1

 به نحوی که منجر به موفقیت پایدار سازمان شود.است  ذینفعانافزایی برای ارزش

ها و سازد به درک درستی از اجرای فرآیندهای جاری رسیده، ازدادهرویکردی که مدیران و کاربران را قادر می :بهبود مستمر .1-2

 .رندو به اجرا درآو بیاندیشند هافرآیند بهبود و ارتقاء ،درباره تغییرات به صورت چابك دانش نموده ونتایج به خوبی کسب 

، به تحقق هاها و مسئولیتیك سیستم ساختارمند، رسمی و مدوّن که با مستندسازی فرآیندها، رویه سيستم مديريت كيفيت: .1-3

 گردد.های کیفیت منجر میمشیاهداف و خط

های نفت، گاز، در زمینهفعال های بخش دولتی و خصوصی ها، پروژهها، طرحها، سازمانمجموعه کلیه شرکتبه صنعت نفت:  .1-4

 شود.پاالیش و پخش و پتروشیمی، صنعت نفت گفته می

 نمایند.های ستادی که تحت مدیریت مقام عالی وزارت انجام وظیفه میها، ادارات کل و سازمانمجموعه معاونتوزارت نفت:  .1-5

 های نفتی ایران و ملی صنایع پتروشیمی است.مقصود چهار شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پاالیش و پخش فرآوردهكت اصلی: شر .1-6

شود. به عنوان مثال شرکت های اصلی، گفته میهای زیرمجموعۀ هر کدام از شرکتها و سازمانبه هر یك از شرکتشركت زيرمجموعه:  .1-7

 شوند.نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه گاز، زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران شناخته می زیرمجموعه شرکت ملیوگاز پارس نفت

هر ساله پس از طی فرآیندهای  ص،زمانی مشخای که بر اساس یك برنامه جایزه: صنعت نفت بهبود مستمرجايزه سرآمدي و  .1-8

ذکر  «جایزه»گردد. در این سند هر جا کلمۀ اند اعطاء میمربوطه به متقاضیانی که در نتیجۀ ارزیابی واجد شرایط شناخته شده

 باشد.می صنعت نفت بهبود مستمرجایزه سرآمدی و گردیده است، مقصود 

 باشد.شخص وزیر نفت می رئیس جایزه، ترین رکن وعالی رئيس جايزه: .1-9

 ریاست آنو نظارت عالیه بر فرآیند جایزه را بر عهده دارد و  گذاریسیاستشورایی که وظیفه جايزه:  گذاريسياستشوراي  .1-11

 نامه مشخص شده است.ترکیب شورا در متن نظام باشد.با معاون وزیر در مهندسی، پژوهش و فناوری می

یشنهاد پجایزه  گذاریسیاستمستقر بوده و دبیر آن توسط شورای وزارت نفت ستاد در که رکن اجرایی جایزه دبيرخانۀ جايزه:  .1-11

 گردد.میو با حکم رئیس شورا منصوب 

 ،یاالختیار و، که ریاست آن با مدیرعامل یا نماینده تامهای اصلینهاد عالی مرتبط با جایزه در شرکت شوراي هماهنگی جايزه: .1-12

 .باشدمینیز است،  گذاریسیاستای که عضو شور

 گذاریسیاستهای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز و کسب شرایط مصوب شورای ای که با طی دورهشخص حقیقیارزياب:  .1-13

 .باشدمیهای متقاضی را دارا شرکتحضور در فرآیند ارزیابی جایزه، صالحیت 

 نامهنظاماسناد باالدستی ـ  ماده دو
ذکر  هایها و دستورالعملنامها، بخشهنامهصنعت نفت، مصوّبات، آئین مرتبط و اجرای فرآیند جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمرتدوین اسناد در .2-1

 .شدگیری و مطالبه خواهد صنعت نفت گزارشۀ و از مجموع اقدام نمودهها بر اساس آن ارکان مربوطهمالک عمل بوده و  شده در این ماده

اص صنعت نفت، دستورالعملی خ جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمر گذاریسیاست ب ضرورت و بنا به تشخیص شورایبدیهی است چنان چه حس .2-2

 شوند.صنعت نفت تدوین و ابالغ شود، سایر اسناد موازی برای مالک عمل قرار گرفتن در صنعت نفت، از درجه اعتبار ساقط می

 عبارتند از: مرتبط موجود، هایدستورالعملها و نامهها، بخشنامهمصوّبات، آئین .2-3
 4141 افق در ایران اسالمی جمهوری اندازچشم 

 ازگ و نفت بخش در رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست 

 40/40/4054 مصوب نفت وزارت اختیارات و وظایف قانون 

 مصرف الگوی اصالح قانون 

 بریره معظم مقام ابالغی جوییصرفه کلی هایسیاست هفت بند 

 یمیپتروش و گاز صنعت، بخش در کشور توسعه پنجم برنامه 

 پیشرفت ایرانیـاسالمی الگوی  

 وچهارچهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون  

 مقاومتی اقتصاد هایسیاست 

 رد نفت محترم وزیر برنامه و دولت کالن هایسیاست 

 مجلس از اعتماد رای کسب هنگام

 نامه وزارت نفت با سازمان ملّی استانداردتفاهم
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 نامهنظام هدفـ  ماده سه
 ای که منجر به نتایج زیر گردد:به گونه صنعت نفت جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمرچارچوب و خطوط کلی  تبیین

به منظور استفاده حداکثری از دانش، توانایی و تجربیات  نفت، درصنعتو بهبود مستمرمفاهیم بنیادین سرآمدی نهادینه کردن  .3-1

سرآمدی، در راستای  ها/پروژههاطرح( و سایر عوامل و ارکان انسانیکارشناسان)نیروی  پروژه، مدیران عالی، مدیران ها،شرکت

 ارتقاء کیفیت مستمر و بهبود

 .ایزهجصنعت نفت به منظور اطمینان از برگزاری موثر فرآیند  جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمرها و روابط میان عوامل تبیین مولفه .3-2

 نامهۀ نظاممحدودـ  ماده چهار
 مجموعۀ صنعت نفت مطابق با تعریف ارائه شده در مادۀ یك. .4-1

 تأیید و توسط رئیس شورا ابالغ خواهد شد. گذاری جایزه،سیاستهای شورای هایی که حسب بررسیسایر حوزه .4-2

 نامهنظام بازنگريج ـ ماده پن
آوری نظرات اصالحی انجام داده و نتیجه را به مکاتبات الزم رابرای جمع هر سالهمؤظف است گذاری سیاستشورای  ۀدبیرخان .5-1

 شورا ارائه نماید.

 فت.قرار خواهد گر ، در دستور کار شوراگذاری جایزهسیاستشورای  ۀاین سند به پیشنهاد دبیرخان در صورت نیاز به بازنگری، اصالحِ .5-2

 هاركان جايزشش ـ ماده 
 جايزه گذاريسياستشوراي  .6-1

 گذاریسیاست شورای ترکیب
  (ا)رئیس شوروزارت نفت مهندسی، پژوهش و فناوریمعاون 

  شرکت اصلی مربوطه هماهنگی شورای رئیسِ به عنوان[راالختیاتام]یا نمایندۀ چهار شرکت اصلی عاملمدیران 
 االختیار[]یا نمایندۀ تاممعاون توسعۀ سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت 
 االختیار[]یا نمایندۀ تاممدیرکل روابط عمومی وزارت نفت 
  [رئیس شورا انتصابو اعضاء به پیشنهاد ]شورادبیر 

 را هاآن موردی صورت  به نظر،صاحب متخصص و  ها، نظرات و مشورت با افراد  تواند برای استماع دیدگاه می گذاریسیاست  ی شورا تبصره:  
 .نماید دعوت شورا جلسات در حضور برای

 گذاریسیاست شورای هایمسئولیت و وظایف
 گردد.تصویب برنامه زمانی عملیاتی اجرایی هر دوره که توسط دبیرخانه ارائه می 
  ها معیارها و رویه تعیین صالحیت ارزیابان و انتخاب آنتصویب 
  تصویب سهمیه ساالنۀ چهار شرکت اصلی برای حضور در جایزۀ صنعت نفت 
 برگزیدۀ چهار شرکت اصلیواحدهای ی هانتایج حاصل از ارزیابی تصویب 
 های مرتبطو سایر اسناد و دستورالعمل نامهاصالحات نظامو ابالغ تصویب  ،بررسی 
 تعیین ترکیب و تشکیل کمیتۀ داوری در صورت درخواست و نیاز 
 بررسی و تصویب کلیه اسناد و مستندات مورد نیازِ ارائه شده توسط دبیرخانه 

 دبيرخانۀ جايزه .6-2

 دبیرخانۀ جایزه ترکیب
  تعیین خواهد شد. گذاریسیاستترکیب و ساختار دبیرخانۀ جایزه بر اساس پیشنهاد رئیس و تصویب شورای 
 گذاری، دبیر جایزه نیز بوده و مسئولیت دبیرخانه را بر عهده دارد.دبیر شورای سیاست 

 .ندباشیم نفت صنعت مستمر بهبود و یسرآمد ۀزیجا ۀرخانیدب یاصل اعضاء عنوان به یاصل شرکت چهار در مرتبط زیجوا رانیدبتبصره: 
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 دبیرخانۀ جایزه هایمسئولیت و وظایف
 رخانهیدب یهاتیدر مورد فعال ییاجرا یهایمشخط نییتع 
 ارزیابیو  یو کمیته علم گذاریسیاستهای الزم جهت برگزاری جلسات شورای هماهنگی انجام 
 از جایزههر دوره  ییاجرا اتیعمل یِبرنامه زمان نام وبودجه ساالنه، تعرفه ساالنه ثبت و ارائه هیتهی، بررس 
 ها(ها و گواهینامهها، تقدیرنامهو تهیه جوایز )تندیس یطراح 
  جایزۀ صنعت نفتاز هر دوره بررسی سهمیه ساالنۀ چهار شرکت اصلی برای حضور در 
 برگزیدۀ چهار شرکت اصلی به منظور ارزیابی برای حضور در جایزۀ صنعت نفتهای اخذ اطالعات، مدارک و امتیازات شرکت 
 برگزیدۀ چهار شرکت اصلیریزی و تدارک اعزام ارزیابان جهت ارزیابی واحدهای برنامه 
 های الزم جهت اجرای هر چه بهتر فرآیند جایزهمشکالت احتمالی و انجام مساعدت رفع 
 گذاریسیاستشورای  به برگزیدۀ چهار شرکت اصلیواحدهای ی هاگزارشات و نتایج حاصل از ارزیابی ارجاع 
 در هر دوره پایانی اعطای جایزه هایبرگزاری همایشو های الزم هماهنگیانجام  ،هافعالیت بررسی 
 ها و اعالم نتیجهرسیدگی به آن ،شکایات و اعتراضات متقاضیان بررسی 
 و سایر اسناد مرتبط و مورد نیاز نامهاصالحات ضروری نظام بررسی 
 معیارهای انتخاب واحدهای برترو  زهیهر یك از سطوح جا حدنصاب، هاو امتیازات آن ابیارزیفرعی و و تعیین معیارهای اصلی بررسی 
 های ارزیابی و ارزیابان ارشدبر عملکرد گروه نظارتو  ارشدمعیارها و رویه تعیین صالحیت و انتخاب ارزیابان و ارزیابان تعیین 
  هبود مستمرو ب با هدف اشاعه فرهنگ سرآمدی،نشریات مرتبطمحتوا و انتشارنظارت بر  های فرهنگی وفعالیتچارچوب ها و و تدوین کلیه سیاستتبیین 

 در چهار شركت اصلی شوراي هماهنگی جايزه .6-3

 هماهنگی شورای ترکیب
  د.شونرئیس شورای هماهنگی در چهار شرکت اصلی شناخته می ،[گذاریسیاستاالختیارِ حاضر در شورای ]یا نمایندۀ تامچهار شرکت اصلی عاملمدیران 

  های خود، نیز زیرمجموعه دبیرخانۀ آن،و  گذاریسیاستهای الزم با شورای چهار شرکت اصلی به منظور انجام هماهنگیهر یك از

 شرایط و الزامات سازمانی خود، نسبت به تعیین ترکیب شورای هماهنگی اقدام خواهند نمود.با در نظر داشتن 
صلی مورد انتظار بوده و عدم تشکیل مناسب شورای هماهنگی،        تبصره:   در هر حال انجام درست کلیه وظایف مربوطه در محدودۀ شرکت ا

 رافع مسئولیت نخواهد بود.

 شورای هماهنگی هایمسئولیت و وظایف
 در محدودۀ شرکت اصلی و دبیرخانۀ جایزه گذاریسیاستهای شورای پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه مصوبات و ابالغیه 
 های الزمنامۀ اجرایی جایزه در محدوده شرکت اصلی و اخذ مصوبۀ هیأت مدیرۀ مربوطه و انجام بازنگریتدوین نظام 

  های زیرمجموعۀ مربوطههای عملیاتی الزم در شرکت اصلی و شرکتها و برنامهمشیاجرای خط پیگیریتدوین و 
  در محدودۀ شرکت اصلی هاگذاری نتایج حاصل از داوریصحه و های تابعهارزیابی در شرکتاجرای نظارت بر حسن 
  در محدودۀ شرکت اصلینام و تعرفه ساالنه ثبت تأمین مالینحوۀ تعیین 
 در محدودۀ شرکت اصلی ...و ساالنه شعار نییتع رینظ آموزش و یسازفرهنگ با مرتبط اقدامات بیتصو و نییتع 
 دهاساس سهمیۀ اعالم شهای زیرمجموعۀ شرکت اصلی به جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت بر گیری در خصوص نحوۀ معرفی شرکتتصمیم 

 هاي جايزهبيانيهت ـ هفماده 

قرار گرفتن حداقل پنج شرکت ایرانی در میان بیست شرکت برتر دنیا در حوزۀ صنعت نفت)نفت، گاز، پاالیش و پخش، : چشم انداز .7-1
 4144تا سال  EFQMپتروشیمی( بر اساس مدل سرآمدی 

 و توانمندسازی صنعت نفت ایران مستمربهبود توسعه و گسترش فرهنگ سرآمدی، :ماموريت .7-2

 : شناسایی، معرفی و قدردانی از واحدهای برتر به منظور: اهداف .7-3
  .بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خالقیت و نوآوری 

 های قابل بهبود.ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینهتشویق شرکت 
  های موفق.تجربیات و دانش سازمانایجاد فضای الزم برای تبادل 
  بهبود مستمرتوسعه و نهادینه نمودن فرهنگ سرآمدی و. 
 ور.های سرآمد و بهرهارج نهادن به کارکنان سازمان 
 .تقویت تعامل اثر بخش و سازنده 
 نفت ایرانهای صنعت توسعه توانمندی. 
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 تأمين اعتبارات مالی .7-4

  ها، برگزاری مراسم، الزحمهها)حقسرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت از نظر مالی کامال خودگردان بوده و تمامی پرداختجایزۀ

 شود.آموزش، جوایز و...( توسط دبیرخانۀ جایزه و فارغ از بودجۀ وزارت نفت تأمین می
گذاری و تأیید رئیس جایزه از امکانات و تجهیزات  شورای سیاست   تواند در صورت تصویب   جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت، می   تبصره:  

 برداری نماید.ها و نظایر آن( بهرهعمومی، آموزش، فضاهای اداری، رفاهی، سالنمجموعه صنعت نفت)به ویژه در زمینۀ روابط
  تصمیمات هیأت مدیرۀ خود چهار شرکت اصلی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز برگزاری فرآیند جایزه در شرکت خود بر اساس

 نمایند.اقدام می
 خود که در فرآیند جایزۀ سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت  ۀزیرمجموع های برگزیدۀتوانند از شرکتچهار شرکت اصلی می

 حضور خواهند داشت، به نحو مقتضی قدردانی به عمل آورند.

 سطوح جايزهـ  هشتماده 
 سطح تنديس .8-1

ود خ یهاتیبهبود مستمر را در فعال ر،یدوره عملکرد حداقل سه سال اخ یکار گرفته و طه که مدل سرآمدی را بطور کامل ب متقاضیانی

 .افتیدست خواهند  بلورین، سیمین و زرین یهاسیبه تند ،شده نییبه شرط کسب حد نصاب تع اند،نشان داده
 گردد.ارت( و توسط ایشان تقدیم میها با مجوّز و تأیید رئیس جایزه)مقام عالی وزتندیس
  خواهد کرد. افتیدررا  نیزر سیتندشرکت حائز باالترین امتیاز، ،باشد (044)ویكهفتصدها از آن ازیکه امت متقاضیان واجد شرایطیاز بین 

 گیرد.بندی اعالمی قرار نمیاز کسب تندیس، در رتبه کننده تندیس زرین تا دو سال بعددریافتتبصره: 
 خواهند بود. نیمیس سیباشد، برنده تند( 044تا هفتصد)(044)ویكششصداز  شیها بکسب شده آن ازیکه امت متقاضیان واجد شرایطی 
 را از آن خود خواهند نمود نیبلور سیباشد، تند( 044تا ششصد) (944)ویكپانصد ها ازکسب شده آن ازیکه امت متقاضیان واجد شرایطی. 

 سطح تقديرنامه .8-2

 «رنامهیتقد»به شرح زیر  ،شده نییاند، به شرط کسب حد نصاب تعهداشت و بهبود مستمردر جهت سرآمدی  ییهاشرفتیکه پ متقاضیانیبه 

 .شودیاعطاء م
  باشد.می 944تا  194 نیب، ستاره پنج رنامهیتقدحد نصاب امتیاز الزم برای کسب 

  باشد.می 194تا  144 نیب، ستاره چهار رنامهیتقدحد نصاب امتیاز الزم برای کسب 
  باشد.می 144تا  094 نیب، ستاره سه رنامهیتقدحد نصاب امتیاز الزم برای کسب 
  باشد.می 094تا  044 نیب ،ستاره دو رنامهیتقدحد نصاب امتیاز الزم برای کسب 

 سطح گواهی تعهد .8-3

های قابل نقاط قوت و زمینه ،های خودارزیابیاجرای یکی از روشاند و با را آغاز نمودهبهبود مستمرو  مسیر سرآمدیحرکت در که متقاضیانی 

 ود.شاعطاء می« بهبود مستمرو  تعهد به سرآمدی»گواهی بندی کرده و به اجرا گذاشته باشند، را اولویت های بهبودبرنامه، بهبود را استخراج
 ارزيابی ويژه و مازاد بر سطوح جايزه .8-4

خذ کرده را ا ازیامت نیشتریب از مدل جایزه ریز یکه در محورها متقاضیانیصنعت نفت،  بهبود مستمرجایزه سرآمدی و  یبرگزار ندیر فرآد

 :خواهند نمود افتیدرآن راژهیوۀ نامریو تقد یمعرف در آن محور برتر مجموعۀبه عنوان ،عالوه بر دستاوردهای مرتبط با جایزه،باشند
  انسانیمنابع 
 مدیریت منابع 
  مدیریت فرایندها 

 مداریمدیریت مشتری 
 های اجتماعیمسئولیت 

 مدل جايزه ـ نهماده 
 یسرآمدی سازمانمدل صنعت نفت از  بهبودمستمرحضور در جایزه سرآمدی و  یمتقاض یهاشرکت یابیارز یبرا

EFQM(European Foundation for Quality Management) شودمی استفاده. 
 باشد.مبنای کار می EFQMدر هر دوره از جایزه، آخرین ویرایش مدل سرآمدی  تبصره:
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 ـ فرآيند ارزيابی دهماده 
 در چارچوب معرفی شده از چهار شرکت اصلی های در بدو امر و بر اساس جدول زمانی ارائه شده برای هر دوره از جایزه، شرکت

تعیین شده )از حیث سطح حضور و استانداردها و نحوه تدوین اظهارنامه( نسبت به تهیه و تحویل اظهارنامه خود به دبیرخانۀ جایزه 

 نمایند.می اقدام
 ها، برای هر متقاضی یك دبیرخانه پس از بررسی مستندات ارائه شده در قالب اظهارنامه و تأیید کامل بودن و در چارچوب بودن آن

 نماید.ارشد تعیین میتیم ارزیابی و ارزیاب
 شود.های اظهارنامه برای هر یك از اعضاء تیم ارسال مینسخه 
 ریزی تشکیل جلسۀ اجماع، با ارزیابان در ارتباط خواهد بود.های بیشتر، اخذ گزارش ارزیابان و برنامهیارزیاب ارشد جهت انجام هماهنگ 
 های قابل بهبود، بندی و توافق در مورد نقاط قوّت و زمینهجلسۀ اجماع پس از اخذ گزارشات از تمام ارزیابان تشکیل و ضمن جمع

 نماید.ها صورت پذیرد، مشخص میبیشتری در مورد آننکاتی را که باید در بازدید از محل بررسی 
 بندی الزم برای تهیه گزارش بازخورد خواهند رسید.بازدید از محل با هماهنگی ارزیاب ارشد انجام شده و در پایان تیم ارزیابی به جمع 
 دهد.قاضی، آن را در اختیار دبیرخانۀ جایزه قرار میپس از تهیه گزارش بازخورد، به منظور ثبت نتایج ارزیابی و ارائه گزارش به متارشد ارزیاب 
  گزارش آماری الزم برای ارائه در همایش پایانی ،بندی و تحلیل اطالعات(، جمعهادریافت نتایج )امتیاز شرکتدبیرخانه جایزه ضمن

 . کندمیارسال های ارزیابی شده به شرکترا  گزارشات بازخورد دریافتیبازبینی،  ضمنو  کردهرا آماده 
 د شد.نامه ارزیابی تدوین و ابالغ خواهمرتبط با فرآیند ارزیابی در قالب آئینبیشتر های متقابل و جزئیات اجرایی تشریح مسئولیتتبصره: 

 انتخاب ارزيابانماده يازده ـ 
  باشد.میها داشتن شرایط و احراز صالحیتمنوط به جایزه، حضور متقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب در فرآیند ارزیابی 

 های ذیل باشندها و مهارتبایست دارای صالحیتمتقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب جایزه می: 

 )تحصیالت دانشگاهی)حداقل در سطح کارشناسی 

 حسن شهرت 

 های ارتباطیمهارت 

 رزیابیگری و اتحلیلهای مدیریتی، دانش و مهارت 

 مدیریتیسازمانی و های سابقه شغلی در حوزه 

 های زمانی االجلتوانایی دستیابی به ضرب 

 های دبیرخانه اختصاص وقت کافی براساس رویه 

 مصوّب شورای  های تخصصیدوره گذراندن موفق

 گذاریسیاست
 گذاری ابالغ خواهد نمود.تهیه و شورای سیاستهای مرتبط( نامهاهنمای تکمیلی را دبیرخانۀ جایزه)در قالب آئینخطوط رو در صورت نیاز مفاد تبصره: 

 ماده دوازده ـ پايان هر دوره
  اختتامیه هر دوره از جایزه و اعالم نتایج و تقدیر از برگزیدگان، در قالب جشن آن دوره، هر سال در دهۀ مبارک فجر برگزار مراسم

 خواهد شد.
 گردد.گذاری اعالم می، هر ساله توسط شورای سیاستایو سایر جزئیات زمانبندی و هزینه روز دقیق برگزاری مراسم 

 

 

 تهيه كنندگان
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت االختیار نمایندۀ تام علیرضا اکبری 
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفتاالختیار جانشین نمایندۀ تام محمدرضا منشوری 
 شرکت ملی نفت ایراناالختیار نمایندۀ تام زادهمحمدامین دشتی 

 ایرانشرکت ملی گاز االختیار نمایندۀ تام نیاحمیدرضا ادیب 
 شرکت ملی گاز ایراناالختیار جانشین نمایندۀ تام سوگند رمضانی 
 های نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهاالختیار نمایندۀ تام مهدی دژحسینی 
 های نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهاالختیار جانشین نمایندۀ تام بخشیعلیرضا هاشمی 
 شرکت ملی صنایع پتروشیمیاالختیار مایندۀ تامن زادهسید رسول اشرف 
 شرکت ملی صنایع پتروشیمیاالختیار نمایندۀ تامجانشین  زادهحسن عباس 
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