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طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهره وری در -1
(بنگاه بزرگ صنعتی20حداقل )بخش 

اهداف
همکاران

بودجه مورد 
نیاز

چرخهمدلکردننهاییوطراحی-1
صمتبخشدروریبهرهمدیریت

دروریبهرهمدیریتچرخهمدلابالغ-2
کلیهدربرداریبهرهجهتصمتبحش

اقتصادیهایبنگاهوهاسازمان

عواملوریبهرهبهبودوگیریاندازه-3
صنعتیبزرگبنگاه20درتولید

زااقتصادیبنگاههایوریبهرهبهبود-4
نوآوروفناورانههایطرحاجرایطریق

صنایعمعاونت امور -1

معاونت امور معادن و -2
معدنیصنایع 

گسترش و سازمان -3
ایراننوسازی صنایع 

ی سازمان توسعه و نوساز-4
انایرمعادن وصنایع معدنی 

معاونت طرح و برنامه-5

د میلیار50
ریال 



معاونت آموزش، 

پژوهش و 
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طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهره وری در -1
(بنگاه بزرگ صنعتی20حداقل )بخش 

اصلیهایفعالیت/هاپروژهزیرعناوین:

بخشدروریهبهرمدیریتچرخهمدلبرنامهنویسپیشتدوینوتهیهجهتوریبهرهکارشناسیکمیتهتشکیل
صمت

وریبهرهمدیریتچرخهاجراییمدلنویسپیشتدوینوتهیه
معجواصالحنظر،اعمالجهتصمتوزارتهایبخشوهاسازمانکلیهبهارسالوطرحنویسپیشبررسی

وزارتخانهوریبهرهکارشناسیکارگروهدرطرحبندی
وریبهرهمدیریتچرخهاجراییمدلطرحسازیپیادهجهتمجریانتخاب
وریبهرهمدیریتچرخهاستقرارجهتداراولویتهایفعالیترشتهانتخاب
اجرایووریبهرهمدیریتچرخهاجراییمدلطرحپایلوتاجرایجهتاولیههایسازمانوهاشرکتانتخاب

آنهادرپایلوتصورتبهطرح
ازفادهاستباوریبهرهکارشناسیکارگروهدرآننمودننهاییوریبهرهمدیریتچرخهمدلاولیهطرحاصالح

طرحپایلوتاجرایازحاصلبازخوردهایوهاسازماننظرات
برداریبهرهجهتهاسازمانبهطرحابالغوتصویبووریبهرهاصلیکمیتهتشکیل
مادهفالبنداجراییراهنمایبهمربوطهایکاربرگبروزرسانیوتکمیلوطرحاجرایگزارشتدوینوتهیه

وریبهرهملیسازمانبهارسالواجراییهایدستگاهویژهتوسعهششمبرنامهقانون5
وریبهرهمدیریتچرخهاستقرارجهتداراولویتهایبنگاهانتخاب
حطراثرگذاریووریبهرهارتقامیزانارزیابیومنتخبهایبنگاهدروریبهرهمدیریتچرخهمدلاجرای
طرحمستمربهبودمنظوربهمستمرصورتبهطرحبازخوردهایونتایجبررسی
وریبهرهملیسازمانبهارائهجهتمربوطههایگزارشتهیه
دیریتمچرخهمدلاجرایحیندرآورانهنووفناورانههایطرحبهمنتخبهایبنگاهنیازشناساییوبررسی

منتخبهایبنگاهدروریبهره
ریوبهرهچرخهمدلدروریبهرهبهبودمرحلهدرمنتخبهایبنگاهدرنوآورانهوفناورانههایطرحتعریف
بهبودهایپروژهقالبدرنوآوریمدیریتوفناوریانتقالجهتریزیبرنامه
نوآورانهوفناورانههایطرحاثربخشیمیزانارزیابی



معاونت آموزش، 

پژوهش و 

فناوري

ارپایداجرای طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال -2
(طرح ملی تاپ)

همکاراناهداف
بودجه مورد 

نیاز

از توسعه دانش بنیان بنگاهها از طریق بهره مندی-1
حصیالن دانشجویان تحصیالت تکمیلی، اساتید و فارغ الت

دانشگاهی

و ارتقای سطح مهارت فارغ التحصیالن دانشگاهی-2
آمادگی آنها برای حضور در محیط کار متناسب

فراهم آوری زمینه های رسوخ دانش و فناوری های -3
جدید و ارتقاء نوآوری در بنگاههای اقتصادی

شناسایی و حمایت از نوآوری ها، شرکت های دانش-4
بنیان و استارت اپ های موجود در طرح

حمایت از اختراعات کاربردی و اثربخش در راستای-5
ارتقا و جهش تولید

های تحقیق و توسعه و نوآوریگسترش فعالیت-6
(R&D&I )های اقتصادیدر بنگاه

معاونت امورصنایع-1
معاونت امور معادن و صنایع -2

معدنی
گسترش و نوسازی سازمان -3

صنایع ایران
دن سازمان توسعه و نوسازی معا-4

وصنایع معدنی ایران
سازمان صنایع کوچک و -5

شهرکهای صنعتی ایران
مرکز ملی فرش-6
صندوق حمایت از تحقیقات و -7

توسعه صنایع پیشرفته
بانک صنعت و معدن-8
یصندوق توسعه صنایع دریای-9

ری صندوق ضمانت سرمایه گذا-10
صنایع کوچک

صندوق ضمانت صادرات ایران-11
سازمانهای صنعت، معدن و -12

تجارت استانها

1000
ال میلیارد ری

(تسهیالت)
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ارپایداجرای طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال -2
(طرح ملی تاپ)

:1399اصلی سال فعالیت های / عناوین زیر پروژه ها •

اقتصادیبنگاههایقطعینامثبت•

سامانهدرشدهتعریفهایپروژهونیازهاقطعیثبت•

سربازانودانشجویاناساتید،قطعینامثبت•

هابنگاهبااستاد/دانشجو/سربازرسانیبهمفرآیندتکمیل•

عاتاختراوهاآپاستارتنوآور،بنیان،دانشهایشرکتازحمایتوشناسایی•
طرحدرشدهشناسایی

تجاریوتولیدیبنگاههایدرتوسعهوتحقیقواحدهایمجوزصدور•

سامانهبرایسازگزارشایجاد•

الزمهایگزارشارائهواثربخشیپایش•
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الگوی 
دانشگاه های

آلمان
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طرح پیشنهادی
(های رسمی و غیر رسمیآموزش) دانشگاه ها و

مؤسسات 
آموزشی

 اجرای طرح های اولویت دار آموزشی و پژوهشی  تقاضا
محور صنعت، معدن و تجارت

 طرح های اولویت دار وزارت صمت :
(تاپ )طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار -
طرح ملی بهره وری صنایع و معادن ایران-
ازی طرح شناسایی بیست محصول ارزبر وارداتی و زمینه س-

برای مهندسی معکوس
ارم طرح الزامات کشور در پیوستن به انقالب صنعتی چه-

پژوهشگاه ها و
مؤسسات 
پژوهشی

پارک های علم
و فناوری و 
شرکت های 

فناورانه

شرکت های
ودانش بنیان
نخبگان 

علمی

سازمان های 
توسعه ای و 

استانی 
صمت

شهرک های 
صنعتی و 

معدنی

انجمن ها،
نهادها و 

ی تشکل های صنف
و حرفه ای 

بنگاه ها و 
واحدهای 
تولیدی، 
صنعتی و 

معدنی

(دارمقطعومحورتقاضاهایگرایش)رسمیآموزش های:
آلمانمدلاساسبرحرفه ایمهندسی-
مرتبطآموزش های رسمی میان رشته ای وچندرشته ای -
(گواهینامهبهمنجرومحورتقاضاهایدوره)رسمیغیرآموزشهای:

(pe)صنعتجوارحرفه ایدوره هایبرگزاری-
مدتآموزش های کوتاه-
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اندانشگاه صنایع و معادن ایر

های فرابخشیمرکز همکاری
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www.hamgamkhodro.com


