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در یک رویداد بی آغاز و   39سال  ماه خردادماه دومدوره جشنواره ملی بهره وری را از  ششمیناین دبیرخانه، فعالیت های اجرایی 

 02و  93سابقه در کشور نخستین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی و جایزه ملی بهینه کاوی به عنوان مرحله اول جشنواره در تاریخ 

کشور از اعضای این شبکه و  99، نمایندگان (GBN)در هتل المپیک، با حضور رییس شبکه جهانی بهینه کاوی مهر ماه سال جاری 

 . و با هدف ترویج فرهنگ بهره گیری از تجارب موفق دیگران برگزار نمود نیز اساتید برجسته حوزه بهینه کاوی در نقاط مختلف دنیا

آغاز و فراخوان ثبت نام برای شرکتها، سازمان ها و  39مرحله اول از شهریور ماه سال  مرحله دوم جشنواره نیز همزمان با فعالیت های

نیز فعالیت ( www.irpmc.ir)ایران سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری. شدارسال  توسط دبیرخانه انجمن های صنفی

را در ادامه فعالیت های  9930تا  9917الی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی از سال مربوط به اندازه گیری شاخص های م

گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند  90بنگاه اقتصادی در قالب  9022جشنواره شاخص های  ششمدر دوره .جشنواره اجرا نمود

مجموع ارزش افزوده شرکت های  .رشد مشاهده می شود شتهدرصد نسبت به سال گذ02نظر تعداد بنگاه های مورد بررسی،که از 

ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در کشور می % 02بخش صنعت و معدن که در جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند در حدود 

ارزش  کل% 12همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود . باشد

یکدیگر  بخش با 9اقتصادی در  بنگاه هایهمانند دوره های قبلی هر یک از  از جشنواره در این دوره .افزوده در این بخش می باشد

رقابت نمودند، در بخش اصلی شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش جانبی شاخص 

http://www.irpmc.ir/
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های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی 

یین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی براساس آ. مورد بررسی قرار گرفت

 یصنعت ها یانگینبا م یاقتصاد یبنگاه ها یبهره ور یشاخص ها یسهمقا ینو همچن یداربا توجه به روند رشد پاتوسط دبیرخانه 

 990تعدادنهایتا با نظر این کمیته ی کمیته علمی قرار گرفت و  یار اعضاتهیه و جهت تایید نهایی در اخت 30تا  17مورد نظراز سال 

 ششمین تقدیرفرایند داوری آنالین نامزد های دریافت لوح .گردیدندانتخاب  تقدیرلوح  یافتبه عنوان نامزد در یبنگاه اقتصاد

به طول انجامید که در این  39 هدی ما 90روز  00جشنواره ملی بهره وری در گروه های مختلف از نهم دی ماه آغاز و تا ساعت 

 39سال  دی ماه 90فرایند اساتید، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، شرکت های برتر را انتخاب نمودند و در تاریخ 

  .یدبرگزار گرد جلسه کمیته علمی جشنواره به منظور تایید نهایی برنده های هر صنعت در هر بخش در محل اتاق بازرگانی ایران

به  بنگاه 00بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و از میان آن ها 990گروه اقتصادی مورد بررسی، 90مجموع  از ،در این دوره

  ، یمهبانک ها، ب ،یاقتصاد ،یتجار ی،صنعت ینهادها با حضور مقامات ارشد یدر مراسم و شدند عنوان شرکت های برتر برگزیده

ششمین دوره ، لوح تقدیر 39 ماه دی 09در روز ایران،  یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،و مقامات اتاق بازرگان یو اعتبار یمؤسسات مال

 گروه 9گروه مورد بررسی به دلیل اینکه شاخص های بهره وری انرژی  93الزم به ذکر است در بین . جشنواره به آن ها اهدا گردید

با تصویب همچنین .با تصویب کمیته علمی در این گروه ها شرکت برتر در بخش ویژه معرفی نشد با کاهش همراه بوده است، لذا

در گروه محصوالت فلزی نیز به دلیل نزولی بودن شاخص های بخش جانبی اکثر شرکت های فعال این صنعت، شرکت کمیته علمی 

 .برتری در بخش جانبی جشنواره معرفی نگردید

 عملکرد و  ، با ارسال سه پروژه ارتقایبنگاه های اقتصادی د و یآغاز گرد دومبالفاصله پس از اختتام مرحله جشنواره نیز  سوممرحله  

از مجموع امتیازات روز ملی بهره وری به رقابت خواهند پرداخت و در پایان  ماه، خرداد دومتا  سومدر مرحله  ،بهره وری به دبیرخانه

 در روز ملی بهره وریبهره وری  دوره جشنواره ملی بهره وری تعیین و تندیس ملی ششمینکسب شده ، امتیاز نهایی هر شرکت در 

 گردید کمیته علمی جشنواره باشند، اهدا به شرکت هایی که دارای شرایط تعیین شده توسط

 جشنواره ملی بهره وریضوابط دریافت جوایز ششمین 

  امتیاز کسب نموده باشند، موفق به کسب  077بر اساس مصوبه کمیته علمی در این دوره از جشنواره شرکت هایی که باالتر از

 . تندیس ملی بهره وری خواهند شد

  امتیاز کسب نموده باشند لوح تقدیر دریافت خواهند نمود 037در مرحله سوم جشنواره پروژه هایی که باالتر از. 

 شرکت بهره ور در ششمین جشنواره ملی بهره وری 5ات وضعیت امتیاز

 مرحله اول نام شرکت ردیف
 مرحله سوم مرحله دوم

 مجموع کلی
 مجموع 3پروژه  2پروژه  1پروژه  عوجمم ویژه جانبی اصلی

 86.61 189.65 - گروه صنعتی بارز 1
55.8

1 
332.0

8 
168.5

5 
149.80 141.75 460.10 792.18 

 222.86 - پارسیانبیمه  2
122.9

5 
- 

345.8
1 

153.9
7 

146.42 142.41 442.81 788.62 
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  به سایر شرکت هایی که پروژه های ارسالی آنها از حداقل های الزم برخوردار بوده و مورد تایید کمیته علمی قرار گرفته

 . باشند، لوح سپاس نامه اعطا خواهد شد

 ششمین جشنواره ملی بهره وریمرحله سوم نتایج نهایی 
 

، گروه صنعتی بارز، کنیدمشاهده می در جدول باال هماهنگونه که  و تایید کمیته علمی ششمین جشنواره ملی بهره وریرای داوران، با توجه به آ

نیز مستحق دریافت تندیس ملی بهره وری بودند، اما به دلیل اینکه برای دومین بار تندیس  لیزینگ اقتصاد نوینشرکت تراکتورسازی ایران و 

شرکت عضو باشگاه تندیسی های  9ریافت می کردند و همچنین برای ورود سایر رقبا به عرصه دریافت تندیس تصمیم بر این شد که این د

 .وندش بهره وری جشنواره ملی

  

 81.42 168.54 - تراکتور سازی ایران 3
46.5

1 
296.4

7 
165.3

3 
148.88 149.23 463.44 759.91 

 135.91 70 لیزینگ اقتصاد نوین 4
113.2

9 
- 

249.1
9 

147.0
7 

144.51 141.47 433.05 752.25 

 - 83.34 138.51 58 سیمان مازندران 5
221.8

5 
164.9 145.74 144.65 455.29 735.14 

 ملی بهره وریکسب تندیس  شایستههای  شرکت

 شرکت گروه رتبه

 بیمه پارسیان بیمه 1

 مازندرانسیمان  سیمان، آهک و گچ 2
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 امتیاز نام پروژه  نام سازمان ردیف

173.6 عرضه تکنولوژی و صدور خدمات فنی و مهندسی در سطح بین المللی سوت ماشینشرکت تولیدی و صنعتی  1
5 

168.5 وری در اکسترودر بهره گروه صنعتی بارز 2
5 

166.9 کاهش توقفات ناحیه آسیاب کارخانه گندله سازی با استفاده از متدلوژی شش سیگما معدنی و صنعتی گل گهرشرکت  3
2 

166.5 بهبود فرآیندهای تولید محصوالت شیمی دارویی داروپخششرکت  4
2 

165.9 برگ گیاه مصرفی ،صحتافزایش راندمان واحد عصاره گیری با بهینه سازی اندازه  شرکت صنعتی و بازرگانی صحت 5
6 

165.4 طرح مبتکرانه افزایش خوراک و فراورده های نفتی پاالیشگاه پاالیش نفت بندر عباسشرکت  6
3 

165.3 074پروژه طراحی و تولید تراکتور  تراکتور سازی ایرانشرکت  7
3 

159.7 تغییر طرح زیگمنت خروجی کوره ها سیمان مازندرانشرکت  8
8 

158.3 احیاء کاتالیست های واحدالفین پتروشیمی مارون برای اولین بار در سطح جهانی پتروشیمی مارونشرکت  9
1 

157.1 (www.iranecar.com)پرتال جامع خودرو کشور (مگا)شرکت مشاورین الکترونیک ایما  10
8 

155.5 و اجرای لیزینگ سبز مطالعه، طراحی لیزینگ اقتصاد نوینشرکت  11
1 

153.9 نامه بیمارستانی سیستم صدور الکترونیکی معرفی بیمه پارسیانشرکت  12
7 

153.7 2احیا  2افزایش ظرفیت مدول  فوالد خوزستانشرکت  13
0 

150.1 پارس جنوبی 91ساخت آبگیر فاز   صنایع فراساحلشرکت  14
7 

149.4 تولید کاتالیست تحریمی پنتااکسید وانادیوم با دانش بومی، فروش و صادرات آن برای اولین بار در ایران فلزاتسرمایه گذاری توسعه معادن و شرکت  15
6 

149.0 تدوین مدل سنجش رضایت مشتریان تجارت الکترونیک پارسیانشرکت  16
2 

148.3 رنگامیزیدستیابی به دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت رکتیفایرهای  سایپاگروه خودروسازی  17
6 

پروژه های برگزیده در مرحله سوم 

 شایسته دریافت لوح تقدیر

 

http://megagroup.biz/
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 در مرحله سوم ششمین جشنواره ملی بهره وری شرکت های شایسته دریافت سپاس نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146.6 ارتقا ژنراتور پارس -مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا شرکت  18
4 

141.5 پایش اطالعات و مبادالت بین بانکی -نرم افزار شتاب و مغایرت  بانک انصار 93
3 

140.0 مدیریت فرآیندهای سازمانی مخابرات استان اصفهانشرکت  02
4 

 نام سازمان ردیف
 شرکت امداد خودرو ایران 1

 شرکت انتقال داده های آسیاتک 2

 بانک گردشگری 3

 امیرکبیرشرکت پتروشیمی  4

 شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران 5

 شرکت سیمان زابل 6

 شرکت مادر تخصصی صنایع برق و انرژی صبا 7

 شرکت صنایع ارتباطی پایا 8

 شرکت صنایع چسب سینا 9

 شرکت عمران و توسعه فارس 10

 شرکت کارت اعتباری ایران کیش 11

 شرکت کویر تایر 12

 ساختمانی ایرانیان اطلسگروه شرکت های  13

 شرکت نفت پارس 14

 پروژه هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند، دارای بهره وری سبز می باشند   شرکت صنایع هفت الماس 15
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 پروژه های ارسالی به  تفکیک حوزه های مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

10 

9 

6 6 6 

5 

4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 

2 2 

 پروژه های ارسالی به  تفکیک گروه های صنعتی مختلف 

47 

29 
27 27 26 

22 
20 

15 14 13 
9 

6 5 
2 


