فرم درج ثبت مٌضٌع
جشنٌاره مجازی عملکردىای نٌآًرانو

ػٌْاى هْضْع:
اعالػات پذیذآّرًذگاى :

ضازهاى:
تاریخ غرّع ّ پایاى اتتکار ػول :

ً1ام هجری (هجریاى )اتتکار ػول (اگر یک تین اضت لغفا اػضای تین را ًام تثریذ ):
ًام ّ ایویل هجری :

ًام ّ ایویل ًوایٌذٍ گرٍّ (اگر هتفاّت از فرد تاال اضت):

1هجری یا ًوایٌذٍ گرٍّ تایذ هْضْع ثثت ًام در جػٌْارٍ را تَ کلیَ اػضای تین اعالع دُذ.

تَ ًکات زیر تْجَ ًواییذ
• ترای اتوام هردلَ ،اتتذا تایذ توام لطوتِای فرم را تکویل ًواییذ .در ٌُگام تکویل هیتْاًیذ تذفؼات اعالػات خْد را رخیرٍ
ًوْدٍ ّ در زهاى هٌاضة ،اداهَ آًرا ّارد کٌیذ.
• ترای ّرّد تَ هردلَ تؼذی ،تایذ پص از تکویل اعالػات ،کلیذ اتوام هردلَ را تسًیذ .تا اًجام ایي ػول اعالػات ّارد غذٍ
لغؼی هذطْب خْاُذ غذ.
.
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ارتثاط ػولکرد ًْآّراًَ را تا هْضْع فؿل تیاى کٌیذ (لغفاً در یک پاراگراف تْضیذات الزم را ارایَ ًواییذ).

ایي ػولکرد ًْآّراًَ تا کذام تخع از ترًاهَ چِار ضالَ داًػگاٍ هرتثظ هی تاغذ؟ لغفاً ػالهت تسًیذ ّ ًْع ارتثاط تا
هْارد هػخؽ غذٍ را تْضیخ دُیذ .لغفا تْجَ فرهاییذ ُوسهاى تا اًتخاب آیتن ُا در ایي تخع درج تْضیذات الزم در
خؿْؼ هْرد اًتخاب غذٍ الساهی هی تاغذ (در غیر اینصٌرت پاسخ ثبت نخٌاىذ شذ).
اُتوام تَ رّاتظ اًطاًی ّ هکارم اخالق تا تْجَ تَ آهْزٍ ُای غٌی دیٌی ّ هلی
اّلْیت ارتمای کیفیت در ُوَ فؼالیت ُا در کٌار تْجَ تَ رغذ کوی هؼمْل تراضاش ًیاز ّ هٌاتغ
افسایع هػارکت کلیَ ریٌفؼاى اػن از اػضای ُیات ػلوی ،داًػجْیاى ّ کارکٌاى
غفاف ضازی ّ ترلراری ارتثاط دّ ضْیَ تا ریٌفؼاى
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ایي ػولکرد ًْآّراًَ تا کذام تخع از ترًاهَ داًػگاٍ هغاتمت دارد؟ لغفاً ایي تغاتك را پص از ػالهت زدى غاخؽ ُا در
ریل آًِا تْضیخ دُیذ .لغفا تْجَ فرهاییذ ُوسهاى تا اًتخاب آیتن ُا در ایي تخع درج تْضیذات الزم در خؿْؼ هْرد
اًتخاب غذٍ الساهی هی تاغذ (در غیر اینصٌرت پاسخ ثبت نخٌاىذ شذ).
عرادي ،اجرا ّ ارزياتي هذل جذيذ تراي اؾالح ضاختار هذيريتی
ارايَ هذل جذيذ ادارٍ تیوارضتاى ُا يا تٌگاٍ التؿادي
ارتماي کیفیت خذهات آهْزغي  -پژُّػي ارايَ غذٍ
تَ کارگیري فرآيٌذُاي جذيذ در ارايَ خذهات
هػارکت تا غرکت ُاي کْچک ّ هتْضظ داًع تٌیاى)(SME
تاضیص غرکت داًع تٌیاى
ايجاد چرخَ ُاي کْتاٍ تر ّ ارايَ ضريغ تر خذهات تَ ري ًفؼاى
کاُع فؼالیت تکراري ّ تِثْد ارتثاط کارکٌاى
تَ کارگیري رّظ ُاي جذيذ جِت هذيريت تماضاي ري ًفؼاى
کاُع ُسيٌَ خذهات يا هذؿْالت
دريافت اػتثار از ًِادُاي خارج از داًػگاٍ
هیاى رغتَ اي تْدى
ايجاد هذل يا ارايَ رّظ تراي غکل گیري ترًاهَ ُاي هػترک تیي الوللي ّ تثادل اضتاد ّ داًػجْ
عرادي ّ اجراي راٍ دل ُاي جذيذ تراي تطريغ در پرّژٍ ُاي تسرگ در دضت الذام
تْضؼَ ّ تٌْع تخػي هػارکت خیريي
تِرٍ گیري از ظرفیت داًع آهْختگاى

تْاًوٌذضازي کارکٌاى ّ اػضاي ُیات ػلوي
تْضؼَ آهْزظ الکترًّیک
تازآفريٌي ترًاهَ ُاي آهْزغي
ارتماي کیفي هذؿْالت پژُّػي
ايجاد فضاي غاداب ّ فؼال داًػجْيي
ترّيج ّ تمْيت فرٌُگ الاهَ ًواز ّ اػتالي تخع هؼرفت ديٌي
الگْضازي تراي ايجاد غثکَ تِذاغت ّ درهاى آهْزغي
ارتماي کیفیت خذهات درهاًي
کاراهذ کردى غیٍْ ُاي ًظارت
خلك هٌاتغ جذيذ
دضْر در رتثَ تٌذي تیي الوللی

ایي ػولکرد ًْآّراًَ چَ تطِیالت جذیذی ترای ریٌفؼاى ّ هخاعثاى هطتمین خْد از ًظر غاخؽ" میسان ىسینو "ایجاد ًوْدٍ
اضت؟ غرایظ لثل ّ تؼذ از اجرای ایي ػولکرد ًْآّراًَ را از ًظر ایي غاخؽ تَ عْر دلیك تیاى ًواییذ.
خْاُػوٌذ اضت اعالػات تَ ؾْرت کوی ،تیاى اػذاد هػخؽ ّ هؼٌی دار ارایَ غْد.
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غاخؽ هیساى ُسیٌَ در ضال : 1394
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غاخؽ هیساى ُسیٌَ در ضال : 1395

ایي ػولکرد ًْآّراًَ چَ تطِیالت جذیذی ترای ریٌفؼاى ّ هخاعثاى هطتمین خْد از ًظر غاخؽ" تعذاد افراد بيره
منذ "ایجاد ًوْدٍ اضت؟ غرایظ لثل ّ تؼذ از اجرای ایي ػولکرد ًْآّراًَ را از ًظر ایي غاخؽ تَ عْر دلیك تیاى ًواییذ.
خْاُػوٌذ اضت اعالػات تَ ؾْرت کوی ،تیاى اػذاد هػخؽ ّ هؼٌی دار ارایَ غْد.
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غاخؽ تؼذاد افراد تِرٍ هٌذ در ضال : 1394
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غاخؽ تؼذاد افراد تِرٍ هٌذ در ضال :1395

ایي ػولکرد ًْآّراًَ چَ تطِیالت جذیذی ترای ریٌفؼاى ّ هخاعثاى هطتمین خْد از ًظر غاخؽ" تعذاد گرًه ىای علمی ً
کارشناسی مشارکت کننذه در عملکرد نٌآًرانو "ایجاد ًوْدٍ اضت؟ غرایظ لثل ّ تؼذ از اجرای ایني ػولکنرد ًْآّراًنَ را
از ًظر ایي غاخؽ تَ عْر دلیك تیاى ًواییذ .خْاُػوٌذ اضت اعالػات تَ ؾْرت کوی ،تیاى اػذاد هػخؽ ّ هؼٌی دار اراینَ
غْد .تؼذاد گرٍّ ُ ای ػلوی ّ کارغٌاضی هػارکت کٌٌذٍ در ػولکرد ًْآّراًَ :هٌظنْر تؼنذاد هػنارکت ایجناد غنذٍ تنا ضنایر
گرٍّ ُای ػلوی ّ یا اجرایی در تخؿؽ ُای هختلف ترای اجرای ػولکرد ًْآّراًَ هی تاغذ .لغفاً ػٌاّیي تخؿنؽ ُنا در لثنل
ّ تؼذ از ػولکرد ًْآّراًَ تَ لیطت غْد.
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غاخؽ تؼذاد گرٍّ ُای ػلوی ّ کارغٌاضی هػارکت کٌٌذٍ در ػولکرد ًْآّراًَ در ضال : 1394
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غاخؽ تؼذاد گرٍّ ُای ػلوی ّ کارغٌاضی هػارکت کٌٌذٍ در ػولکرد ًْآّراًَ در ضال : 1395

ایي ػولکرد ًْآّراًَ چَ تطِیالت جذیذی ترای ریٌفؼاى ّ هخاعثاى هطتمین خْد از ًظر غاخؽ" مذت زمان انجام خذمات
بو دقیقو "ایجاد ًوْدٍ اضت؟ غرایظ لثل ّ تؼذ از اجرای ایي ػولکرد ًْآّراًَ را از ًظر ایي غاخؽ تَ عْر دلیك تیاى ًواییذ.
خْاُػوٌذ اضت اعالػات تَ ؾْرت کوی ،تیاى اػذاد هػخؽ ّ هؼٌی دار ارایَ غْد.
 -11غاخؽ هذت زهاى اًجام خذهات تَ دلیمَ در ضال : 1394

-11

غاخؽ هذت زهاى اًجام خذهات تَ دلیمَ در ضال : 1395

