
 

 

 نخستین جایزه ملی استراتژیفرم ثبت نام 

 اطالعات عمومی

 نام سازمان:

 های فعالیت:زمینه

 کد اقتصادی:

 نوع مالکیت:

 اندازه سازمان )تعداد پرسنل(:

 آدرس دفتر مرکزی:

 تلفن تماس:

 فاکس:

 وبسایت:

 مدیرعامل/رئیس سازماناطالعات 

 نام و نام خانوادگی:

 تلفن ثابت:

 تلفن همراه

 فاکس:

 ایمیل:

 اطالعات معاون/مدیر استراتژی سازمان )یا بخش مرتبط(

 نام و نام خانوادگی:

 تلفن ثابت:

 تلفن همراه

 فاکس:

 ایمیل:

 اطالعات نماینده سازمان

 نام و نام خانوادگی:

 تلفن ثابت:

 همراهتلفن 

 فاکس:

 ایمیل:

 



 
 

 

 

 

 

 کنند:های زیر را طی گاممی بایست متقاضیان شرکت در جایزه ملی استراتژی، 

 نام اولیهتکمیل فرم ثبت .1

 

 های گوناگون به شرح زیر است:شرکت در جایزه برای سازمانهزینه  .2

 میلیون ریال 50   نفر: 50تر از سازمان با تعداد کارکنان کم 

  یون ریالمیل 100   نفر: 100تا  50سازمان با تعداد کارکنان 

  میلیون ریال 150   نفر: 300تا  100سازمان با تعداد کارکنان 

  میلیون ریال 200   نفر: 1000تا  300سازمان با تعداد کارکنان 

  میلیون ریال 250   نفر: 1000سازمان با تعداد کارکنان بیشتر از 

 

با نماینده  021-88012411ه  به شمارپس از تکمیل درخواست توسط سازمان متقاضی، دبیرخانه جایزه  .3

به دبیرخانه  از سوی سازمان تماس خواهد گرفت و دفترچه اظهارنامه جایزه ملی استراتژی را معرفی شده

  ارسال خواهد کرد.کنفرانس 

 

ضروت دارد سازمان در موعد مقرر اقدام به تکمیل و ارسال اظهارنامه برای دبیرخانه جایزه ملی استراتژی  .4

 نماید.

 

ها یک ارزیاب ارشد و یزه، به هریک از سازمانها توسط کمیته ارزیابان ارشد جاپس از بررسی اظهارنامه .5

 حداقل دو ارزیاب اختصاص خواهد یافت و زمانبندی انجام دیدار حضوری از سازمان اعالم خواهد شد.

 

بازدید حضوری توسط تیم ارزیابان از سازمان صورت خواهد پذیرفت و گزارش ارزیابی به دبیر علمی جایزه  .6

 ارائه خواهد شد.

 

ه، پس از بررسی گزارش ارزیابی، آن را تأیید یا رد خواهد کرد. در صورت رد، نیاز به دبیر علمی جایز .7

بررسی و بازدید مجدد از سازمان وجود دارد که به سازمان مربوطه ابالغ خواهد شد. در صورت تأیید، 

 دبیرخانه جایزه گزارش اختصاصی ارزیابی را برای هر سازمان ارسال خواهد کرد.

 


