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 مقدمه:

 متقاضي تعاوني كه است رسمي و مكتوب گزارشي ، مديريت تعاوني تعالي ملي جايزه اظهارنامه

 نقاط يافتن براي مديريت تعاوني تعالي مدل انتظارات قبال در خود وضع خصوص در جايزه

 قرار جايزه دبيرخانه اختيار در و تهيه محل از بازديد در بررسي مورد موارد و ارزيابي تمركز

 .ميباشد ذيل شرح به اظهارنامه تهيه نحوه و قالب شرايط، .دهد مي

 :  جايزه سطوح احراز يطاشر 

و  تعالي مديريت تعاوني جايزه متقاضيان راهنماي كتابچه در جايزه مختلف امتيازات و سطوح

 .است آمدههمچنين وبسايت جايزه 

 

  گواهی تعهد به تعالی سطحاظهار نامه  -1

 وضعيت از گزارشي تا است الزم ،مديريت تعالي به تعهد گواهي سطح فرآيند در شركت براي

 تهيه نامه اظهار يك قالب در مطروحه سئوالهاي و شده تدوين معيارهاي به پاسخ در تعاوني

 مشخصات و محتوي ميگردد پيشنهاد و بوده رو يك  ٤A  صفحه 23 حداكثر اظهارنامه اين .شود

 :گردد لحاظ آن تهيه در زير

 صفحه 1: مطالب فهرست 1-1

 .صفحه 3 نامه، اظهار متن در رفته بكار خاص اختصارهاي و مفاهيم ها، واژه تعريف 3-1

 تعاوني معرفي تعاون، چالشهاي ،تعاوني انداز چشم و ماموريت سازمان، تاريخچه و معرفي 2-1

 (.صفحه 2 حداكثر)

 هصفح 2 حداكثر ،سازماني و شرح وظايف چارت 1-٤

 گيري اندازه و تعالي مديريت تعاوني ملي جايزه مدل با مرتبط آموزشهاي گزارش5-1

 .صفحه 3 حداكثر است شده برگزار ساعت 8 از بيش كه اخير سال سه در آنها، اثربخشي

 به بهبود هاي پروژه و يافته انجام فعاليتهاي رويكردها، مرور شامل توانمندسازها، اطالعات 6-1

 معيارهاي با ارتباطشان ذكر با ساز توانمند معيارهاي تفكيك به بامدل ارتباط در شده كارگرفته
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 ، اخير سال 2 در آنها اثربخشي ميزان و بهبود فعاليتهاي بودن عملياتي و پيشرفت گزارش نتايج،

 .صفحه 13 حداكثر ساز توانمند معيارهاي كل براي جمعاً و صفحه 3 معيار هر براي

 اصلي توانمندسازهاي به بااشاره) مربوطه نمودارهاي و جداول شامل نتايج، طالعاتا 7-1

 صفحه 9 حداكثر ساز نتايج معيارهاي كل براي جمعاً و صفحه 2 معيار هر براي(: مرتبط

 

 تقديرنامه سطحاظهار نامه  -2

 به پاسخ در تعاوني وضعيت از گزارشي تا است الزم تقديرنامه، سطح فرآيند در شركت براي

 اظهارنامه اين .شود تهيه نامه اظهار يك قالب در مطروحه سئوالهاي و شده تدوين معيارهاي

 آن تهيه در زير مشخصات و محتوي گردد مي پيشنهاد و بوده رو يك  ٤A صفحه 55 حداكثر

 :گردد لحاظ

 صفحه 1: مطالب فهرست 1-3

 .صفحه 3 نامه، اظهار متن در رفته بكار خاص اختصارهاي و مفاهيم ها، واژه تعريف 3-3

 سازمان معرفي، تعاوني چالشهاي ،تعاوني انداز چشم و ماموريت ،تعاوني تاريخچه و معرفي 2-3

 (.صفحه ٤ حداكثر)

 صفحه ٤ حداكثر ، وظايف شرح و سازماني چارت 3-٤

 اثربخشي گيري اندازهو  تعالي مديريت تعاوني جايزه مدل با مرتبط آموزشهاي ارشگز 5-3

 .صفحه 2 حداكثر است شده برگزار ساعت 8 از بيش كه اخير سال چهار در آنها،

 به بهبود هاي پروژه و يافته انجام فعاليتهاي رويكردها، مرور شامل توانمندسازها، اطالعات 6-3

 معيارهاي با ارتباطشان ذكر با ساز توانمند معيارهاي تفكيك به مدل با ارتباط درشده  كارگرفته

 اخير، سال ٤ در آنها اثربخشي ميزان و بهبود فعاليتهاي بودن عملياتي و پيشرفت گزارش  نتايج،

 .صفحه 3٤ حداكثر ساز توانمند معيارهاي كل براي جمعاً و صفحه ٤ معيار هر براي

 اصلي توانمندسازهاي به بااشاره) مربوطه نمودارهاي و جداول شامل نتايج، اطالعات 7-3

 .صفحه 13 حداكثر ساز نتايج معيارهاي كل براي جمعاً و صفحه ٤ معيار هر براي(: مرتبط
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 :جهتو

 شده ارائه تحليلي صورت به بايستي اظهارنامه در مندرج اطالعات اظهارنامه، تدوين درساختار

 .گردد شفاف نتايج و توانمندسازها مابين ارتباط و

 تنديس سطح نامه اظهار -3

 به پاسخ در سازمان وضعيت از گزارشي تا است الزم تنديس، سطح فرآيند در شركت براي

 اظهارنامه اين .شود تهيه نامه اظهار يك قالب در مطروحه سئوالهاي و شده تدوين معيارهاي

 :گردد لحاظ آن تهيه در زير مشخصات گردد مي پيشنهاد و بوده رو يك ٤Aه صفح 71 حداكثر

 صفحه 1: مطالب فهرست 1-2

 .صفحه 3 نامه، اظهار متن در رفته بكار خاص اختصارهاي و مفاهيم ها، واژه تعريف 3-2

 تعاوني معرفيتعاوني،  چالشهاي ،تعاوني انداز چشم و ماموريت ،تعاوني تاريخچه و معرفي 2-2

 (.صفحه 5 حداكثر)

 صفحه 5 حداكثر ، وظايف شرح و سازماني چارت 2-٤

 اثربخشي گيري اندازهو  تعالي مديريت تعاوني جايزه مدل با مرتبط آموزشهاي زارشگ 5-2

 .صفحه ٤ حداكثر است شده برگزار ساعت 8 از بيش كه اخير سال پنج در آنها،

 به بهبود پروژههاي و يافته انجام فعاليتهاي رويكردها، مرور شامل توانمندسازها، اطالعات 6-2

 معيارهاي با ارتباطشان ذكر با ساز توانمند معيارهاي تفكيك به بامدل ارتباط درشده  كارگرفته

 اخير سال 5 در آنها اثربخشي ميزان و بهبود فعاليتهاي بودن عملياتي و پيشرفت گزارش  نتايج،

 .صفحه 26 حداكثر زسا توانمند معيارهاي كل براي جمعاً و صفحه 6 معيار هر براي ،

 اصلي توانمندسازهاي به بااشاره) مربوطه نمودارهاي و جداول شامل نتايج، اطالعات 7-2

 .صفحه 18 حداكثر ساز نتايج معيارهاي كل براي جمعاً و صفحه 6 معيار هر براي(: مرتبط

 :توجه

 شده ارائه تحليلي صورت به بايستي اظهارنامه در مندرج اطالعات اظهارنامه، تدوين درساختار

 .گردد شفاف نتايج و توانمندسازها مابين ارتباط و
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 مشخصات اظهار نامه

به  ها حاشيه ميزان و فونت اندازه رعايت و باشد سطر 38 بايستي هرصفحه در سطرها تعداد

 :باشد مي زير شرح

 متن فونت نوع: B Roya  

 12: اصلي متن فونت اندازه 

 اصلي عناوين فونت نوع: B Zar 

 16: اصلي عناوين فونت اندازه 

 فرعي عناوين فونت نوع: B Zar 

 1٤: فرعي عناوين فونت اندازه 

 سانتيمتر 2: صفحه باالي از فاصله  

 سانتيمتر 3،5: صفحه پايين از فاصله  

 سانتيمتر 2،5: صفحه راست سمت از فاصله 

 

 اظهارنامه ارايه چگونگی

 بايستي جايزه، در خود حضور سطح اساس بر جايزه فرآيند در كننده شركت تعاوني هاي كليه

 جايزه دبيرخانه به زير شرح به و نموده مجلد و صحافي فنري صورت به را خود اظهارنامه

 :نمايند ارسال

 الكترونيكى فايل نسخه يك همراه به اظهارنامه از نسخه 6:  گواهي تعهد به تعالي سطح 

 . است شده ذخيره قابدار( CD) فشرده لوح برروي كه  WORD فرمت به

 فرمت به الكترونيكى فايل نسخه يك همراه به اظهارنامه از نسخه 7: تقديرنامه سطح 

WORD  فشرده لوح بررويكه (CD) است شده ذخيره قابدار . 

 فرمت به الكترونيكى فايل نسخه يك همراه به اظهارنامه از نسخه 8: تنديس سطح  

WORD فشرده لوح برروي كه (CD )است شده ذخيره قابدار. 
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 تعالی مديريت تعاونی جايزه ساختار خالصه جدول

 عنوان رديف

گواهی 

 تعهد
 نديست تقدير

 تعداد صفحه ها

 1 1 1 مطالب فهرست 1

 3 3 3 اختصارها و مفاهيم واژهها، تعريف 3

 5 ٤ 2 تعاوني تاريخچه و معرفي 2

 5 ٤ 2 سازماني چارت ٤

 ٤ 2 3 آموزشها گزارش 5

 26 3٤ 13 توانمندسازها اطالعات 6

 18 13 9 مربوطه نمودارهاي و جداول شامل نتايج، اطالعات 7

 71 55 23 صفحات كل جمع 8

 

 

 دبيرخانه با تماس

 75 شماره ساختمان مظفر، برادران خيابان بزرگمهر، خيابان وليعصر، خيابان: تهران ، 

  26 واحد ،سوم طبقه

 66٤75125 -66٤75195:   تلفن  

 ٤28513٤2: فكس  

 ايميل :taavonaward49@gmail.com  

 وبسايت :www.taavonaward.ir 
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