


جلسه هماهنگی و داوری اولیه جشنواره تجارب موفق مدیریتی

جشنوارهمدعوینوجشنوارهبرگزاریزمان1.

جشنوارهبرگزاریفرمت2.

داوریکاردکس3.

برندگانتشویقنامهنظام4.

انتخابجهتشدهارائههایطرحمعرفی5.



زمان برگزاری جشنواره و مدعوین جشنواره

اتبه در سالن جلسات بوستان که تاریخ دقیق آن متعاقبا بصورت مک1397زمان برگزاری جشنواره آذرماه سال 

.ابالغ می گردد
:ازعبارتندمدعوینلیست

کرمانشاهپزشکیعلومدانشگاهمحترمریاست1.

استانداریمحترم......معاون2.

کرمانشاهاستانداریاداریتحولدفترمحترمکلمدیر3.

استانریزیبرنامهومدیریتسازمانمحترمریاست4.

استانریزیبرنامهومدیریتسازمانمحترم.....معاونت5.

کرمانشاهپزشکیعلومدانشگاهمجموعهزیرزیرواحدهایوواحدهامدیرانکلیه6.

درهمایششرکتجهتبرگزیدهموفقتجاربدهندگانارائه7.

کرمانشاهپزشکیعلومدانشگاهزیرمجموعهواحدهایوریبهرههایکمیتهدبیران8.



برنامه برگزاری جشنواره

شرح زمان

ملیسرودومجیداهللکالمازآیاتیتالوت 8:15الی8:00

ایشاننمایندهیاودانشگاهمحترمریاستتوسطخوشامدگوییسخنرانی 8:25الی8:15

وریبهرهمحترممدیریتتوسطهمایشاهدافواقدامدستدروگرفتهصورتاقداماتوری،بهرهواحدمعرفی 8:55الی8:25

دبیرهمایشتوسطهمایشداوریکاردکسمعرفیوداورینحوهوداورانمعرفی 9:15الی8:55

همایشسازمانیخارجمهمانانسخنرانی 10:00الی9:15

طرح6جمعا(پاسخوپرسشدقیقه5+ارائهدقیقه10)طرحیکدقیقه15هرموفقهایطرحارائه 11:30الی10:00

شوندمیارائههمایشهایغرفهدرکههمایشبهشدهواردهایطرحوارفهرستمعرفی 12:00الی11:30

برترهایطرحتشویقومعرفی 12:30الی12:00



فرمت ارائه طرح

:اسالید اول شامل

تجربهعنوان

دانشگاهتابعهسازمانعنوان

طرحدهندگانارائه/دهندهارائه

اجرازمانیبازه



فرمت ارائه طرح

:اسالید دوم شامل

خالصه طرح

کاهش هزینه ]اهداف طرح ، موضوع طرحکلمه 250در این اسالید حداکثر طی 

اخص  ارتقاء ش)، افزایش اثربخشی (افزایش کارایی یا میزان صرفه جویی ریالی)

تایج نو [ و یا هر دو( های عملکردی یا افزایش میزان رضایتمندی گیرندگان خدمت

.به اختصار مطرح گرددحاصله



فرمت ارائه طرح

:اسالید سوم شامل

تعریف فرآیند قبل از اقدامات اصالحی و ارتقاء بهره وری

ولویت و  افرآیند یا فرآیندهای تحت مطالعه و فلوچارتدر این اسالید می بایستی 

.  این فرآیندها در سازمان و محل اجراء فرآیند بوضوح مشخص گردداهمیت

وسیله در صورت نیاز می تواند در بیش از یک اسالید ارائه گردد اما در این صورت ب)

(شماره گذاری مشخص گردد



فرمت ارائه طرح

:اسالید چهارم شامل

محاسبه هزینه ها و اثربخشی فرآیند قبل و بعد از اقدامات اصالحی

دمات اال یا خجهت نشان دادن کارایی میزان صرفه جویی در هزینه ها یا افزایش درآمدزایی مدنظر می باشد فلذا در این بخش عوامل موثر در تولید ک: کارایی

ط نیروی انسانی و توس( تخصصی)شامل منابع ریالی مصرفی، تجهیزات و امکانات فیزیکی و سخت افزاری و نرم افزاری، تعداد نفر ساعت خدمات کمی و کیفی 

. قبل از اقدامات اصالحی بایستی مشخص شده و بصورت ریالی محاسبه و ارائه گردد... 

د قبل اصالح و درصد درآمدزایی در بازه زمانی یکساله، درصد صرفه جویی نسبت به کل هزینه یکساله فرآین/در اینجا محاسبه و ارائه میزان ریالی صرفه جویی

.استیکساله طرح مدنظر درآمدزایی /بودجه اولیه مورد نیاز طرح نسبت به میزان صرفه جویی

ارائه مستندات در صورت درخواست کمیته داوری اجباری می باشد اما نیاز به ارائه در اسالیدها ندارد

(در صورت نیاز می تواند در بیش از یک اسالید ارائه گردد اما در این صورت بوسیله شماره گذاری مشخص گردد)



فرمت ارائه طرح

:اسالید چهارم شامل

محاسبه هزینه ها و اثربخشی فرآیند قبل و بعد از اقدامات اصالحی

ر سنجی استاندارد در یرندگان خدمت طی فرم های نظی گدر پروژه هایی که بر روی ارتقاء اثر بخشی هدف گذاری شده است می بایستی شاخص های استاندارد عملکردی مرتبط با فرآیند و یا رضایت سنج: اثر بخشی

قبل اصالح را داشته  این شاخص ها می بایستی به نحوی باشد که بعد از اصالح و بهره ورتر کردن فرآیند مجددا قابل ارزیابی و قیاس با حالت. اندازه گیری و گزارش گردد( دامنه فرآیند)محدوده اثربخشی فرآیند 

.باشد

.یا درصد افزایش رضایت مندی و درصد جمعیت گیرنده خدمت بهره مند از طرح به کل جمعیت هدف سازمان مد نظر است/شاخص های عملکردی و/در اینجا درصد ارتقاء شاخص

ارائه مستندات در صورت درخواست کمیته داوری اجباری می باشد اما نیاز به ارائه در اسالیدها ندارد

(صورت نیاز می تواند در بیش از یک اسالید ارائه گردد اما در این صورت بوسیله شماره گذاری مشخص گردددر )



فرمت ارائه طرح

:اسالید پنجم شامل

:شرح فرآیند اصالحی و اقدامات اصالحی

ت بدرستی تبیین  در این قسمت بایستی تمامی نقاط ضعف و مشکل دار فرآیند قبل اصالح ذکر شده و علت یابی و ریشه یابی مشکال

تی نمایش داده فلوچارت فرآیند اصالح شده نیز در نهایت بایس. گردد و نهایتا راه کار اصالحی بصورت فرآیند اصالحی ارائه گردد

.ا ارتقاء پیدا کننددر اینجا ممکن است فرآیند اجرایی نسبت به قبل تغییر نکرده و صرفا عوامل اجرایی فرآیند تغییر کرده و ی. شود

سخت افزار ذکر جزئیات مورد توجه در کاردکس داوری مد نظر است/در اینجا درصورت خرید یا طراحی و تولید نرم افزار

(در صورت نیاز می تواند در بیش از یک اسالید ارائه گردد اما در این صورت بوسیله شماره گذاری مشخص گردد)



فرمت ارائه طرح

:اسالید ششم شامل

ذکر سایر دستاوردها و موفقیت های عملی طرح 

ه، تشویق درصورت کاربردی شدن طرح در سایر مراکز و ایجاد ارزش افزوده پایدار و یا دستاوردهای متعاقب اجرایی شدن این تجرب

.ها و قدردانی ها و هرنوع دستاورد قابل ذکر دیگر حاصل از طرح در اینجا ذکر می گردد



فرمت ارائه طرح

:اسالید هفتم شامل

:محاسبه الگو قابل پیاده سازی در سایر مراکز

که فرآیند اصالحی فرآیند اصالح شده ممکن است در سایر مراکز قابلیت اجرایی داشته باشد و بنابراین در این اسالید لیست مراکزی

میم فرآیند به سایر همچنین نقاط بومی سازی فرآیند جهت تنظیم و تع(. برد فرآیند اصالحی)قابل الگو شدن است بایستی ذکر شود 

.مراکز بایستی ارائه گردد

یاز به اصالح در صورت ن. در اینجا ذکر قابلیت تطبیق طرح با قوانین و مقررات، آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل ها مد نظر است

ذکر نوع اصالح یا پیشنهاد اصالح ضروری است... قوانین و 



فرمت ارائه طرح

:اسالید هشتم شامل

منابع

.فاز اجرایی به تفکیک مشخص شود-2فاز مطالعاتی -1در این اسالید میزان بودجه اولیه مورد نیاز جهت 

سازمان ذکر در فاز مطالعاتی در داخل یا خارج از( قرارداد مشاوره با شخص حقیقی یا حقوقی)بهره گیری از منابع انسانی متخصص 

.گردد

. استفاده از ابزارها و یا متدها و یا نرم افزارها جهت انجام محاسبات در فاز مطالعاتی یا اجرایی بطور کامل تبیین شود



شاخص های داوری طرح
:حوزه کارایی( الف

یکسالهزمانیبازهدرجوییصرفهریالمیزان1.

اصالحازقبلفرآیندکلهزینهبهنسبتجوییصرفهدرصد2.

(اصالحازقبل)فرآیندیکسالههزینهبهنیازمورداولیهبودجهدرصد3.

حوزه اثربخشی( ب

درصد ارتقاء شاخص های عملکردی به تفکیک1.

درصد افزایش رضایت مندی2.

درصد جمعیت گیرنده خدمات به کل جمعیت هدف سازمان3.

سطح خالقیت و نوآوری( ج

مشکالتیابیریشهمبنایبرفرآیندبازتعریف1.

خالقانهافزارینرممحصولتولید2.

خالقانهافزارسختتولید3.

قابلیت الگوسازی( د

طرحبرد1.

جاریمقرراتوقوانینباتطبیققابلیت2.

مراکزسایردرطرحشدناجراییقابلیت3.



کاردکس داوری
وزنشرح شاخصردیف

(دخیلی ب)خیلی پایین 
(1× وزن )

(بد)پایین 
(2× وزن )

متوسط
(3× وزن )

(خوب)باال 
(4× وزن )

(خیلی خوب)بسیار باال 

(5× وزن )
امتیاز  
هکسب شد

باالی یک میلیارد تومانتا یک میلیارد تومان500تومانمیلیون500تا250میلیون تومان250تا 50میلیون تومان 50زیر 150یکسالهزمانیبازهدردرآمدزایی/جوییصرفهریالیمیزان1

درصد100تا 81درصد80تا 61درصد60تا 41درصد40تا 21درصد20تا 1500الحاصازقبلفرآیندیکسالههزینهکلبهنسبتدرآمدزایی/جوییصرفهدرصد2

درصد10زیر درصد40تا 11درصد70تا 41درصد100تا 71درصد100بیشتر از 50رآیندفیکسالهدرآمدزایی/جوییصرفهمیزانبهطرحنیازمورداولیهبودجهدرصد3

درصد100تا 81درصد80تا 61درصد60تا 41درصد40تا 21درصد20تا 1000عملکردیهایشاخص/شاخصارتقاءدرصد4

درصد100تا 81درصد80تا 61درصد60تا 41درصد40تا 21درصد20تا 1000مندیرضایتافزایشدرصد5

درصد100تا 81درصد80تا 61درصد60تا 41درصد40تا 21درصد20تا 500سازمانهدفجمعیتکلبهمندبهرهخدمتگیرندهجمعیتدرصد6

100(انهخالقفناورییاافزارنرمتولیدفرآیند،بازتعریف)نوآوریوخالقیتایجاد7

تغییر جزیی فرآیند یا
ه  سخت افزار ک/خرید نرم افزار

ری توسط سازمان یا شرکت دیگ
طراحی شده است

اهش  تغییر کلی فرآیند بدون ک
نیروی انسانی یا

ر با  سخت افزا/تولید نرم افزار 
طراحی داخلی و اجرای برون 

سپاری شده

ش  تغییر کلی فرآیند با کاه
نفر نیروی انسانی یا1کامل 

ا  سخت افزار ب/تولید نرم افزار
بهره گیری از ظرفیت داخل و 

همراه با صرف هزینه اولیه  
توسط دانشگاه

کامل تغییر کلی فرآیند با کاهش
نیروی انسانی یا2

سخت افزار  /تولید نرم افزار
اهبدون تحمیل هزینه بر دانشگ

کامل تغییر کلی فرآیند با کاهش
نفر نیروی انسانی2بیش از 

ی قابل فناور/یا تولید تکنولوژیی
ز عرضه در بازار مورد تایید مرک
ز  رشد دانشگاه با بهره گیری ا

ظرفیت داخل و بدون تحمیل  
هزینه بر دانشگاه

100جاریهایدستورالعملوضوابطها،نامهآیینمقررات،وقوانینباتطبیققابلیت8
یر در نیازمند پیشنهاد اعمال تغی

قوانین و مقررات جاری خارج 
از اختیار سازمانی

ییر در نیازمند پیشنهاد اعمال تغ
ضوابط و دستورالعمل های  
جاری در محدوده اختیار  

هیئت امناء

یر در نیازمند پیشنهاد اعمال تغی
ضوابط و دستورالعمل های  

جاری در محدوده اختیار هیئت
رئیسه

نیازمند تطبیق با ضوابط و  
دستورالعمل های جاری در 

برخی از واحدها که طرح قابل  
پیاده سازی است

رات انطباق کامل با قوانین و مقر
جاری در تمامی واحدهایی که  

طرح قابل پیاده سازی است

100هاسازمانسایردرطرحکاربردامکان9
ده کاربرد تنها در واحد اجرا کنن

طرح 

کاربرد در بخشی از واحدهای
حداقل )زیر مجموعه سازمان 

(درصد30

ه کاربرد در تمامی یا بخش عمد
سازمان( درصد70حداقل )

ان کاربرد در بخشی از سایر ارگ
حداقل )ها و سازمان های دولتی 

(درصد30

ه کاربرد در تمامی یا بخش عمد
سایر سازمان ها یا ارگان های 

(درصد70حداقل )دولتی 

خیلی باالباالمتوسطپایینخیلی پایین100سازماندرطرحاهمیتواولویت10

----1000جمع کل



بندی طرح از لحاظ ارزش بهره ورانه طرح( گرید)درجه 

داوریکمیتهتوسط(امتیازکلدرصد90ازبیش)امتیاز5000تا4500میانگینکسب:وریبهرهممتازدرجه1.

داوریکمیتهتوسط(امتیازکلدرصد90تا75)امتیاز4500تا3750میانگینکسب:وریبهرهیکدرجه2.

داوریکمیتهتوسط(امتیازکلدرصد75تا60)امتیاز3750تا3000میانگینکسب:وریبهرهدودرجه3.

داوریکمیتهتوسط(امتیازکلدرصد60تا50)امتیاز3000تا2500میانگینکسب:وریبهرهسهدرجه4.

داوریکمیتهتوسط(کلدرصد50زیر)امتیاز2500تا0میانگینکسب:(مردود)درجهبدون5.



نظام نامه تشویق بهره وران

موفقتجربهطرحمجریان/مجریبهریالمیلیون150:ممتازگرید

موفقتجربهطرحمجریان/مجریبهریالمیلیون100:یکگرید

موفقتجربهطرحمجریان/مجریبهریالمیلیون50:دوگرید

موفقتجربهطرحمجریان/مجریبهریالمیلیون30:سهگرید


