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نظامنامه جايزة تعالي حمل و نقل ريلي
شرکت راهآهن چشم انداز خود را "ايجاد يک سيستم حمل ونقل ريلي پيشرفته ،پيشرو
و کارآمد" تعريف کرده است .يقينا تحقق چشم انداز مذکور مستلزم توسعه و تعالي همه
جانبه مناطق مختلف و شرکتهای پيمانکاری که به عنوان شرکاء راهآهن هستند در همه
ابعاد عملکردی است .الزمه اين کار تهيه ساز و کار مناسبي است که بتواند همه سطوح
مختلف سازماني را هم از بعد توانمند سازها و هم از بعد نتايج کليدی به سمت موفقيت
سوق دهد .به همين جهت شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ايران؛ "جايزة تعالي حمل و
نقل ريلي" را به منظور ارتقاء سطح ادارات کل مناطق و شرکتهای همکار و استقرار
سيستمهای مديريت کيفيت ،افزايش بهرهوری و گسترش مفاهيم تعالي سازماني طراحي
و به اجرا گذاشته است .اجرای اين طرح اهداف اصلي ذيل را مد نظر دارد:


ترويج و گسترش هر چه بيشتر فرهنگ توسعه و تعالي در تمامي سطوح و همه
جنبهها از جمله

کيفيت ،ايمني ،عملکردهای کليدی ،مشتری مداری،

مسئوليتهای اجتماعي و ساير موارد


ايجاد امکان مقايسه بين مناطق جهت فراهم سازی فضای رقابتي سالم بين آنها



ايجاد امکان مقايسه بين شرکتهای پيمانکاری و ساير شرکاء جهت فراهم سازی
فضای رقابتي سالم بين آنها



ايجاد ساز و کار مناسب جهت انتقال تجارب ،الگو برداری و يادگيری در شرکت



حصول اطمينان از اجرای اثر بخش استراتژيها و رويکردهای شرکت در تمامي
سطوح و بين شرکاء



آماده سازی شرکاء و مناطق جهت حضور در جوايز ملي و بينالمللي



بستر سازی فرهنگي برای دستيابي به اهداف سازماني



همسو کردن اهداف شرکت بخصوص در ارتباط با شعار محوری «ايجاد يک
سيستم حمل ونقل ريلي پيشرفته و پيشرو و کارامد»

مفاد اين نظام نامه ،خطوط کلّي و محورهای اصلي را برای اجرای اين طرح تعيين مينمايد.
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بخش اوّل  :تعاريف و دامنة شمول
مادة  )1تعريف جايزة تعالي حمل و نقل ريلي
جايزه تعالي حمل و نقل ريلي که در اين نظامنامه به اختصار جايزه ناميده ميشود،
جايزهای است که بر اساس مفاد اين نظامنامه و دستورالعملهای آن توسط معاونت محترم
وزارت راه و شهر سازی و مديرعامل راه آهن جمهوری اسالمي ايران به برترين منااطق و
شرکتهای فعال در صنعت حمل و نقل ريلي کشور اعطاء ميگردد.

مادة  )2مرجع تصميمگيری
عاليترين مرجع تصميم گيری ،شورای سياستگذاری جايزه است که از اين پا
شورای سياستگذاری ناميده ميشود و در مادة  9اين نظامنامه تعريف شده است.

مادة  )3دامنة شمول
دامنه اجرای جايزه در چهار بخش ذيل تعريف و ارزيابي ها صورت مي گيرد:
 -1مناطق راه آهن
 -2شرکتهای حمل ونقل مسافری
 -3شرکتهای حمل و نقل باری
 -4ساير شرکت های مرتبط
تبصره  : 1اين دامنه هر سال بر اساس نظر شورای سياستگذاری تعريف و توسعه خواهد
يافت.

مادة  )4معيارهای ارزيابي
معيارهای ارزيابي جايزه بر اساس مدل طراحي و پيشنهاد شده کميته علمي جايزه تعريف
و مالك عمل قرار مي گيرد.
معيارهای فرعي مرتبط با هر يک از معيارها و نحوة امتيازدهي آنها نيز به تصويب کميتاة
علمي ميرسد.
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مادة  )5سطوح تعالي
سطوح تعالي ،مناطق و شرکتها را در دستيابي به تعالي متماايز مايکناد و
ميزان موفقيت آنها را در دستيابي به تعالي نشان مي هد .سطوح تعالي با توجاه باه حاد
نصاب هايي که در ابتادای هار دوره توساط کميتاة علماي پيشانهاد و توساط شاورای
سياستگذاری به تصويب ميرسد ،بشرح زير ميباشد:
 )1گواهي تعهد برای تعالي
 )2تقدير نامه برای تعالي  :با توجه به دامنه وسيع امتيازها در اين سطح ،امتياز اين سطح باه
چهار گروه  1 :ستاره2 ،ستاره 3 ،ستاره و 4ستاره تقسيم شده است.

 )3تندي

بلورين

 )4تندي

سيمين

 )5تندي

زرين

تبصره  :)2کليه دريافت کنندگان جوايز در سطوح ياد شده  ،با ذکر سال دريافت جاايزه و
سطح آن مجازند يک سال از تاريخ دريافت به نحو مقتضي در تبليغ جايگاه واحاد خاود،
برتر شدن خود را در سطح جامعه مطرح کنند.

مادة  )6تواتر اعطای جايزه
تواتر اعطای جايزه ،به صورت ساالنه است و به مناطق و شرکتهای متقاضي کاه مطاابق
اين نظامنامه و برنامة زماني آن مورد ارزيابي قرار گرفته و حاازز شارايط الزماه شاناخته
شوند ،اعطاء ميشود.

مادة  )7برنامة زماني
برنامة زماني عمليات اجرايي هر دورة اعطای جايزه به پيشنهاد دبيرخاناه در شاورای
سياستگذاری به تصويب خواهد رسيد.
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بخش دوّم  :ارکان طرح اعطای جايزه و وظايف آنها
مادة  )8ارکان طرح اعطای جايزه
ارکان طرح اعطای جايزه عبارت است از:
 شورای سياستگذاری کميتة علمي دبيرخانه ارزيابان ارشد -ارزيابان

شورای سیاست گذاری

کمیته علمي

دبیرخانه

ارزيابان

ارزيابان ارشد
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مادة  )9شورای سياستگذاری
الف) ترکيب شورای سياستگذاری


مدير عامل راه آهن (رزي



قازم مقام مدير عامل راه آهن،



معاون بهره برداری و سير و حرکت



معاون مسافری



معاون فني و زيربنايي



معاون توسعه مديريت و منابع



معاون برنامه ريزی و اقتصاد حمل و نقل



معاون ناوگان



مدير کل دفتر مديريت عملکرد ( دبير شورا)

شورا)،

تبصره  : )3دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات ،توسط دبير شورا صورت ميپذيرد
ب) وظايف شورای سياستگذاری
شورای سياستگذاری در شروع و اواخر هر دورة اعطای جايزه؛ حداقل دوبار در هر دوره؛
تشکيل جلسه داده و به موارد ذيل ميپردازد:
 استماع گزارش تحليلي از عملکرد دورة قبل که توسط دبيرخانه ارازه ميگردد، بررسي اصالحات ضروری نظامنامه و تصويب اصالحات نظامنامه و ساير موارد مرتبطکه توسط دبيرخانه پيشنهاد شده است،
 تعيين خط مشيهای اجرايي در مورد فعاليتهای دبيرخانه و ساير رهنمودهايي کاهتوسط کميته علمي و ارزيابان بايد مورد توجه قرار گيرد،
 تعيين و تاييد اعضاء کميتة علمي که توسط دبيرخانه پيشنهاد شده است، تصويب برنامه زماني عمليات اجرايي هر دورة اعطاء جايزه، تعيين دامنه اجرا و شرکتهايي که مي توانند در فرايند جايزه تقاضا کنند تصويب حد نصابهای امتياز تفکيک سطوح تعالي به پيشنهاد دبيرخانه، تصويب فعاليتها و هماهنگيهای الزم برای برگزاری جشنواره اعطای جايزه، نظارت بر حسن انجام فعاليتهای دبيرخانه، -رفع مشکالت احتمالي و انجام مساعدتهای الزمه جهت اجرای هر چه بهتر طرح،
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 -تصويب نهايي احراز سطوح مختلف تقديرنامه و تندي

ها برای متقاضيان،

 بررسي شکايات و اعتراضات متقاضيان و رسيدگي به آنها و اعالم نتيجه.تبصره  : 4شورای سياستگذاری در اولين جلسة خود آزين نامة داخلي شورا را که توسط
دبيرخانه تهيه و ارازه مي شود تصويب مينمايد.
تبصره  : 5تشکيل جلسات شورای سياستگذاری در موارد خاص به پيشنهاد دبيرخاناه و
تشخيص رزي

شورا امکان پذير است.

مادة  )11کميتة علمي
الف) ترکيب کميتة علمي


کميتة علمي مرکب از  5نفر است که در آن افرادی از اساتيد دانشگاه ،مديران باا
تجربه و صاحب نظران مرتبط با موضوع جايزه حضور خواهند يافت.



ترکيب کميته علمي به شرح ذيل است:
 مدير کل دفتر مديريت عملکرد و مدير دبيرخانه مشاور تعالي سازماني شرکت راه آهن سه نفر از اساتيد صاحب نام از حوزه تعالي سازماني به پيشنهاد مشاور تعاليسازماني



کميته علمي مجاز است برای موضوعاتي نظير بهبود فرآيندها و تدوين ويرايش
جديد مدل در بخش های مختلف جايزه ،کميته های تخصصي تشکيل دهد.

ب) وظايف کميتة علمي
وظايف کميته علمي به شرح زير است:
 تدوين و تصويب معيارها و رويه تعيين صالحيت ارزيابان و ارزيابان ارشد، تاييد ترکيب تيم های ارزيابي، بررسي و تعيين حد نصابهای امتياز تفکيک سطوح تعالي در ابتدای هر دوره و ارازهآن به شورای سياستگذاری جهت تصويب،
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 تدوين و تصويب معيارها و رويههای اجرايي بارای ارزياابي متقاضايان درسطوح مختلف تعالي،
 تهية فرآيندها و دستورالعملهای اجرايي، تصويب موارد مرتبط با معيارهای اصلي ،معيارهای فرعي و امتيازات آنها، ارازه پيشنهادهای الزم به دبيرخانه در مدت اجرای پروژه، نظارت بر عملکرد گروههای ارزيابي، -نظارت بر انتشار نشريات مرتبط،

مادة  )13دبيرخانه
الف) ترکيب دبيرخانه
دفتر مديريت عملکرد به عنوان دبيرخانه ،کلية عمليات اجرايي مارتبط باا جاايزه را
عهدهدار است.
تبصره  : 6دبيرخانه در هر دوره بنا به ضرورت مي تواند با انتخاب ياک مشااور و مجاری
پروژه اجرای جايزه؛ نسبت به اجرای وظايف محوله شامل برنامه ريزی انجام ارزياابي هاا،
سازماندهي تيمها و ارزيابان ارشد و  .....اقدام نمايد.
ب) وظايف دبيرخانه
وظايف عمومي دبيرخانه عبارتست از :
 تشکيل و مديريت دبيرخانه اجرايي جايزه و انجام کلية فعاليتهای الزم، تهية برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره، تهيه و تدوين آزيننامهها و دستورالعملهای اجرازي و ارازه آن به ارکان ذيربط جايزهجهت تصويب،
 اجرای کلياه فعالياتهاای کارشناساي ماورد نيااز ارکاان جاايزه نظيار شاورایسياستگذاری و کميتهعلمي و ارزيابان
 انتشار نشريات مرتبط با جايزه و به روز رساني وب سايت جايزه، تهيه ليست شرکتهای واجد شرايط جهت حضور در فرايند ارزيابي -انجام فراخوان عمومي به نحو مقتضي جهت ثبت نام متقاضيان،
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 بررسي و تعيين صالحيت شرکتها بر اساس معيارهاا و دساتورالعملهاایمصوب شورای سياستگذاری،
 انجام هماهنگيهای الزماه جهات برگازاری جلساات شاورای سياساتگاذاری وکميتههای مختلف ارکان طرح اعطای جايزه،
 برگزاری دورههای آموزشي برای تعيين ارزيابان ، کمک به ارتقا دانش ارزيابان و مديران مناطق و شرکتهای متقاضي با برگازاری دورههای آمورشي؛ همايشهای فصلي؛ تورهای تعالي و ...
 دريافت اطالعات از متقاضيان جايزه ،طبقه بندی و تجزيه و تحليل آنها، برنامهريزی و اعزام ارزيابان جهت ارزيابي مناطق و شرکتهای متقاضي، ارجاع نتايج حاصل از ارزيابي برای اتخاذ تصميم نهايي به شورای سياستگذاری، -صدور گواهينامه و تقديرنامه و تهيه تندي

ها طبق رويههای مصوب کميته علمي،

 تهية گزارش عملکرد و ارازة آن به شورای سياستگذاری، برگزاری جشنواره تعالي ساالنه جهت اعطای جايزه، تهية گزارشهای الزمه برای شورای سياستگذاری ، تهية برنامة زماني عمليات دورة بعد و ارازة آن به شورای سياستگذاری.تبصره  : 7مذاکرات و رای نهازي شورای سياساتگذاری محرماناه تلقاي شاده و اساامي
برندگان سطوح مختلف قبل از جشنواره اعالم نخواهد شد.

مادة )14ارزيابان ارشد
الف) ترکيب ارزيابان ارشد
ارزياب ارشد مسئوليت هدايت و هماهنگي يک تيم ارزيابي را دارد .تيم ارزيابي متشکل
از يک ارزياب ارشد و تعدادی ارزياب مي باشدکه مسئوليت ارزيابي يک منطقه يا شرکت
را بعهده دارند.
ارزيابان ارشد به پيشنهاد دبيرخانه و از ميان ارزيابان ارشد جوايز ملي و بين المللي و
خارج از مجموعه راه آهن انتخاب و به تاييد کميته علمي ميرسند .
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ب) وظايف ارزيابان ارشد
وظايف ارزيابان ارشد به شرح زير است:
 ايجاد هماهنگيهای الزم در ارزيابي اظهار نامه متقاضيان و هدايت تيم ارزيابي زمانبندی اجرای فعاليت های تيم ارزيابي متناسب با زمانبندی اعالم شاده از ساویدبيرخانه
 بررسي و ارزيابي اوليه برنامهريزی و انجام بازديد از محل ارازه راهنماييهای الزم به ارزيابان برگزاری جلسه اجماع ارزيابان هماهنگي با دبيرخانه جايزه تدوين گزارش های بازخورتبصره  : 8ارزيابان ارشد جايزه نبايد طي سه سال گذشته هيچگونه رابطه استخدامي يا
مشاوره ای با نواحي و شرکتهای مورد ارزيابي خود داشته باشند.

مادة )13ارزيابان
الف) ترکيب ارزيابان
ارزياب جايزه از بين ارزيابان بانک اطالعاتي ارزيابان دارای صالحيت و بنا بر رويه های
دبيرخانه ،انتخاب مي شود .اين بانک از پرسنل شرکت راهآهن؛ مناطق و شرکتهای
همکار که دوره های الزم را با موفقيت گذرانده اند و يا ارزيابان جوايز ملي کشور در حوزه
تعالي سازماني تشکيل مي شود.
ب) وظايف ارزيابان
وظايف ارزيابان به شرح زير است:
 ارزيابي اظهارنامه های متقاضيان و استخراج نقاط قوت ،زميناههاای قابال بهباود،امتيازدهي و تعيين مواردی که از بازديد از محل بايد مورد بررسي قرار گيرد
 انجام بازديد از محل و بررسي شواهد اتفاق نظر در خصوص وضعيت منطقه يا شرکت مورد ارزيابي حفظ اسرار و اطالعات شرکتها و مناطق متقاضي -رعايت آييننامههای ارزيابي که از سوی دبيرخانه اعالم ميشود
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 -تعهد به رعايت نکات اخالقي و رازداری بر اساس رويههای دبيرخانه

مادة )16آزيننامههای داخلي
آزيننامه داخلي شورای سياستگذاری و کميته علمي به پيشنهاد دبيرخانه و پا
از بررسي در اين نهادها ،به تصويب شورای سياستگذاری رسيده و اجرايي مي شود.

بخش سوّم :فرآيند اجرايي
مادة )17رويههای اجرازي
دبيرخانه هماهنگيها و پيگيریهای الزم جهت تحقق کلية وظايف تعياين شاده
برای ارکان موضوع اين نظامنامه را بعمل ميآورد تا انتخاب واحدهای حاازز شارايط طاي
مراحل زير امکان پذيرگردد:
 -1در ابتدای هر دورة اعطاء جايزه ،دبيرخانه نسبت باه تشاکيل سااختار اجراياي و
سازماندهي الزم و برگزاری جلسات ارکان مختلف جايزه اقدام مينمايد.
 -2فراخوان و اعالم رويههای اجرايي جهت اطالع کلية بنگاههای مشمول طرح توسط
دبيرخانه انجام ميشود.
 -3متقاضيان براساس رويه های اعالم شده نسبت به تنظيم و ارسال درخواست خاود
اقدام ميکنند.
 -4دبيرخانه درخواستهای واصله را بررسي و تصميمات الزم را جهت ردّ درخواسات
يا انجام ارزيابي ،تعيين سطح تعالي و ارسال مدارك به شورای سياستگذاری بارای
تصميمگيری نهايي ،اتخاذ ميکند.
 -5شورای سياستگذاری نتايج بررسيهای دبيرخانه را مورد بحث قرارداده و تصاميم
نهازي را جهت تعيين سطوح مختلف جاوايز بارای هار ياک از متقاضايان اتخااذ
مينمايد.
 -6دبيرخانه نسبت به صدور گواهيناماه ،تقديرناماه و تهياه تنادي
تصميمات و دستورالعملهای مربوطه اقدام مينمايد.
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 -7دبيرخانه برنامه ريزی و همااهنگي هاای الزم باا منتخباين و منااطق و
شرکتهای ذيربط را جهت برگزاری جشنواره اهدای جايزه بعمل ميآورد.
 -8جشنواره تعالي براساس برنامه زماني برگزارشده و اعطای جوايز به واحدهای برتر
صورت ميگيرد.
 -9دبيرخانه ضمن تهية گزارش عملکرد خود در پايان هر دوره ،درصورتي که نياز باه
بازنگری در رويهها ،آزيننامهها و دستورالعملهاای اجراياي باشاد ،مراتاب را باه
شورای سياستگذاری ارازه مينمايد.
 -11شورای سياستگذاری گزارش دبيرخانه را بررسي و نظارات خاود را بارای تهياة
گزارش نهايي و مواردی که بايد به تصويب شورای سياساتگاذاری برساد اعاالم
مينمايد و هماهنگي های الزم را برای تشکيل اجالس بعدی شورای سياستگذاری
بعمل ميآورد.

مادة  )18اعتبار نظامنامه
اين نظامنامه به پيشانهاد دفتار ماديريت عملکارد در  18مااده و  8تبصاره تهياه و در
تاريخ94 /4 /31؛ تاييد و به تصويب معاون محترم وزير راه و شهرسازی و ماديرعامل راه
آهن جمهوری اسالمي ايران رسيده است.
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