اعالم شروع به کار
کلینیک مشاوره تعالی سازمانی

شرکت راه آهن ج.ا.ا .در راستای تکمیل اهداف و مقاصد خود در برگزاری" جایزه تعالی حمل و نقل ریلی" با
توجه به نقش بخش ریلی در تامین و تکمیل زنجیره ارزش در حمل و نقل کشور و با هدف ترویج اهمیت و ضرورت

توجهه بهه بودود بورهوری و ارتقها مدیریت و فرهنگ تعالی در این واحدها اقدام به "راهاندازی کلینیك تعالی
سهازمانی" نموده اسهت که اجرای آ را دبیرخانه جایزه تعالی حمل و نقل ریلی مستقر در دفتر مدیریت عملکرد
برعوده دارد.
یکی از راهوای ارائه خدمات مشاوره مدیریت ،ارائه آ به صورت کلینیکی است که دراین حالت مشاورین در
محلی مستقر بوده و متقاضیا با مراجعه به محل کلینیك از راهنمایی ها و توصیه های کلی مشاور براساس شناخت
اجمالی از نیاز و درخواست متقاضی و در مدت زما محدود بوره می برند.

نحوه ارائه خدمات مشاوره ای
خدمات کلینیك تعالی سازمانی به دو صورت:
 -1حضوری ،با مراجعه نمایندگا واحدهای متقاضی به محل کلینیك مستقر در دبیرخانه جایزه تعالی حمل و نقل
ریلی در دفتر مدیریت عملکرد شرکت راه اهن ج.ا.ا .و
 -2غیر حضوری ؛ با ارسال ایمیل یا برقراری تماس تلفنی ؛
صورت میگیرد.

شرایط واحد های متقاضی
کلیه مناطق و شرکتوای همکار راه آهن ج.ا.ا.؛ می توانند با معرفی نماینده به دبیرخانه کلینیك از خدمات آ
استفاده نمایند.

زمینه های ارائه خدمات
 نحوه ساماندهی و آغاز حرکت سازما در مسیر بوره گیری از مدل تعالی سازمانی
 نحوه خودارزیابی بر اساس مدل تعالی
 تدوین پروژه های بودود و اقدامات سریع و اولویت بندی پروژه های بودود
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 نحوه تدیین گزارشوای بازخور جایزه تعالی ریلی
 توصیف و تدیین پروژه های بودود پیشنوادی
 چگونگی سازماندهی برای اجرای پروژه های بودود

رویه اجرایی
-1برقراری تماس واحدهای متقاضی با کلینیك
-2تنظیم برنامه زمانی
 -3ارائه خدمات مشاورهای تعالی سازمانی بصورت:
 oپاسخ دهی از طریق ایمیل
 oتلفنی
 oمالقات حضوری

برنامه زمانی کلینیك
برای دریافت برنامه زمانی کلینیك با دبیرخانه جایزه تماس حاصل فرمایید
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