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جشنواره ملی بهره وري
جشنواره ملی بهره وريهشتمینگزارش عملکرد دبیرخانه 

سال جاري آغاز و فراخوان خردادماهاز اول دوره جشنواره ملی بهره وري راهشتمیناین دبیرخانه، فعالیت هاي اجرایی 
ثبت نام در این دوره از جشنواره را براي شرکتها، سازمان ها و انجمن هاي صنفی ارسال نمود. سامانه ملی اندازه گیري 

قتصادي و) نیز فعالیت مربوط به اندازه گیري شاخص هاي مالی، اwww.irpmc.irشاخص هاي بهره وري ایران(
هشتمدر دوره را در ادامه فعالیت هاي جشنواره اجرا نمود.1394تا 1389بهره وري بنگاه هاي اقتصادي از سال 

مجموع ارزش افزوده .گروه اقتصادي مورد بررسی قرار گرفتند38بنگاه اقتصادي در قالب 5000جشنواره شاخص هاي 
ارزش افزوده کل بخش %60شرکت هاي بخش صنعت و معدن که در جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند در حدود 

صنعت و معدن در کشور می باشد. همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت هاي بخش موسسات مالی و پولی مورد 
ش می باشد. در این دوره از جشنواره همانند دوره هاي کل ارزش افزوده در این بخ%85بررسی در جشنواره در حدود 

شاخص هاي بهره وري بهره وريبخش با یکدیگر رقابت نمودند، در بخش 3قبلی هر یک از بنگاه هاي اقتصادي در 
حاشیه درصد شاخص هاي فروش سرانه و سودآورينیروي کار، بهره وري سرمایه و بهره وري کل عوامل، در بخش 

قه بنام مسابدر مسابقه دیگري در نهایت به دلیل اهمیت موضوع انرژي در کشور شاخص بهره وري انرژي سود خالص و 
مورد بررسی قرار گرفت. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، فهرست نامزدهاي ملی بهره وري انرژي 

يه وربهريشاخص هایسهمقاینو همچنیدارپابا توجه به روند رشد پیشنهادي در هر گروه اقتصادي توسط دبیرخانه 
تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضاي 94تا 89مورد نظراز سال يصنعت هایانگینبا مياقتصاديبنگاه ها

انتخاب تقدیرلوح یافتبه عنوان نامزد دريبنگاه اقتصاد303تعدادنهایتا با نظر این کمیته و کمیته علمی قرار گرفت 
جشنواره ملی بهره وري در گروه هاي مختلف از هشتمینفرایند داوري آنالین نامزد هاي دریافت لوح تقدیر .گردیدند

دي ماه به طول انجامید که در این فرایند اساتید، کارشناسان و مدیران 13روز 24دي ماه آغاز و تا ساعت هشتم
دي ماه جلسه کمیته علمی جشنواره 14بخش هاي مختلف اقتصادي، شرکت هاي برتر را انتخاب نمودند و در تاریخ 

به منظور تایید نهایی برنده هاي هر صنعت در هر بخش در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. 
از میان آن بنگاه اقتصادي به عنوان شرکت هاي نامزد و 303،گروه اقتصادي مورد بررسی38مجموع از،در این دوره

ي،تجاری،صنعتينهادهابا حضور مقامات ارشدیدر مراسموشدندبرگزیدهبه عنوان شرکت هاي برتر بنگاه60ها
وز در رایران، يمعادن و کشاورزیع،صنای،و مقامات اتاق بازرگانيو اعتباریمؤسسات مال، یمهبانک ها، بي،اقتصاد

گروه مورد بررسی 38الزم به ذکر است در بین .آن ها اهدا گردیددوره جشنواره بههشتمینتقدیر، لوح ماهبهمن2
وه ها لذا با تصویب کمیته علمی در این گر،با کاهش همراه بوده استگروه9سودآوريبه دلیل اینکه شاخص هاي 

.نشدمعرفی سودآوريبخش شرکت برتر در
سابقه اجرا و مبرترین توانملی بهترین محل براي کار و مسابقه ملی قه ملی تجربه هاي موفق، مسابقه مسابفرایند 

و آغاز می گرددو مسابقه ملی بهره وري انرژيمسابقه ملی بهره ورينیز بالفاصله پس از اختتام ملی بهینه کاوي
،نه کاويمسابقه بهیبراي مسابقه تجربه هاي موفق و،بنگاه اقتصادي ، با ارسال سه پروژه ارتقاي بهره وري به دبیرخانه

بیمه شدگان براي مسابقات بهترین محل براي کار و برترین توان اجرا بر اساس مدل هاي طراحی ارسال لیست
از مجموع امتیازات کسب شده ، امتیاز روز ملی بهره وري به رقابت خواهند پرداخت و در پایان ،ماهاول خردادتاشده 

ه بدر روز ملی بهره وريبهره وري س ملیدوره جشنواره ملی بهره وري تعیین و تندیهشتمیننهایی هر شرکت در 
خواهد شد.کمیته علمی جشنواره باشند، اهداشرکت هایی که داراي شرایط تعیین شده توسط
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جشنواره ملی بهره وري
بهره وريجشنواره ملیبرندگان هشتمین مسابقه 

صنایع سیمان کرمانبهره وريسیمان،آهک و گچ
سیمان ممتازان کرمانسودآوريسیمان،آهک و گچ

ذوب روي اصفهانسودآوريفلزات اساسی
تولیدي و صنعتی شاهین روي سپاهانبهره وريفلزات اساسی

عمران و توسعه فارسبهره وريانبوه سازي،امالك و مستغالت
سرمایه گذاري مسکنسودآوريانبوه سازي،امالك و مستغالت

اقتصاد نوینبهره وريبانک ها، موسسات اعتباري و سایر نهادهاي مالی
ديسودآوريبانک ها، موسسات اعتباري و سایر نهادهاي مالی

پتروشیمی پارسبهره وري و سودآوريتولیدات پتروشیمی
تجارت الکترونیک پارسیانبهره وريخدمات پرداخت
کارت اعتباري ایران کیشسودآوريخدمات پرداخت

مزدا یدكبهره وريخدمات فنی و مهندسی خودرو
امداد خودرو ایرانسودآوريخدمات فنی و مهندسی خودرو

صنایع فراساحلبهره وريخدمات فنی و مهندسی 
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهانسودآوريخدمات فنی و مهندسی 

صنایع شیمیایی سینابهره وريرنگ، چسب و رزین
توکا رنگ فوالد سپاهانسودآوريرنگ، چسب و رزین

داده پردازي ایرانبهره وريرایانه و فعالیت هاي وابسته به آن
انتقال داده هاي آسیا تکسودآوريرایانه و فعالیت هاي وابسته به آن

سازه پویشسودآوريساخت قطعات خودرو
رادیاتور ایرانبهره وريساخت قطعات خودرو

وريکشسرمایه گذاري صندوق بازنشستگی بهره وريسرمایه گذاري
سرمایه گذاري پارس آریانسودآوريسرمایه گذاري

هنکل پاکوشبهره وري و سودآوريشوینده و لوازم آرایشی
گلوکوزانسودآوريصنایع غذایی
دشت مرغاببهره وريصنایع غذایی

نفت پارسبهره وريفرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي
نفت بهرانسودآوريايفرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته 

فوالد مبارکه اصفهانبهره وريفوالد
آهن و فوالد غدیر ایرانیانسودآوريفوالد

المپ پارس شهاببهره وريماشین آالت و دستگاههاي برقی
ایران ترانسفوسودآوريماشین آالت و دستگاههاي برقی

صنعتی تراکتورسازي ایرانبهره وري و سودآوريماشین آالت و تجهیزات
سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایرانبهره وري و سودآوريمحصوالت شیمیایی

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانسودآوريمحصوالت لبنی
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جشنواره ملی بهره وري
شیر پاستوریزه پگاه فارسبهره وريمحصوالت لبنی

داروسازي البرز داروسودآوريمواد و محصوالت دارویی
داروسازي زهراويبهره وريمحصوالت داروییمواد و 

کاشی پارسبهره وريکاشی و سرامیک
پاالیش نفت اصفهانبهره وريپاالیشگاه

المیران بهره وريمحصوالت فلزي
صنعتی پارس خزربهره وريلوازم خانگی

مخابرات استان تهرانبهره وريمخابرات
کارتن ایرانبهره وريمحصوالت کاغذي

توسعه معادن روي ایرانبهره وريمعادن
پشمبافی توسبهره وريمنسوجات و فرش بافی

پارسیانسودآوريبیمه
ملتبهره وريبیمه

بهره وري ، سودآوري و بهره وري خودروسازي
بهمن دیزلانرژي

قند مرودشتبهره وري و سودآوريقند و شکر
جوینکشت و صنعتبهره وري انرژيقند و شکر

صنایع خاك چینی ایرانبهره وريکانی هاي غیرفلزي
شیشه همدان سودآوريکانی هاي غیرفلزي
سرامیک هاي صنعتی اردکان بهره وري انرژيکانی هاي غیرفلزي

کویر تایربهره وري و بهره وري انرژيتایرسازي
صنعتی بارزسودآوريتایرسازي

تولید قطعات فوالدي ایراننورد وبهره وريلوله و پروفیل
گروه صنعتی سپاهانبهره وري انرژيلوله و پروفیل

پارسا پلیمر شریفبهره وريپالستیک


