فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
درخواست ثبت نام در جایزه جشنواره صنعت پالستیک

" واحد سبز (بازیافت) برتر"
اين بخش توسط عاليترين مقام سازمان تايید و امضا ميشود.

مديرعامل شرکت /ريیس سازمان

اينجانب

"راهنماي متقاضیان جايزه جشنواره صنعت پالستیک" را بطور کامل مطالعه کردهام.
از فرآيند ارزيابي جايزه ج شنواره صنعت پال ستیک که شامل ار سال فرم درخوا ست و تکمیل اطالعات  ،انتخاب ارزيابها،
ارزيابي توسط تیم ارزيابي  ،بازديد از محل ،بررسي و نهايي سازي يافتههاي تیم ارزيابي در هیات داوران و اعالم نتیجه نهايي
پس از طي تمامي مراحل قبل توسط هیات داوران جشنواره صنعت پالستیک ميباشد ،اطالع کامل دارم.
همچنین ميدانم که نتايجي که در هر مرحله قبل از نهايي شددددن و اعالم رسدددمي هیات داوران ممکن اسدددت به صدددورت
غیررسمي انتشار يابد غیرقابل اتکا است .لذا با اطالع کامل از اين فرآيند در جايزه جشنواره صنعت پالستیک شرکت کردهام
و نتیجة نهايي را که توسط نامه رسمي اعالم ميشود ميپذيرم و هیچگونه اعتراضي نخواهم داشت.
بدين و سیله ضمن تأيید تمامي اطالعات اين پر س شنامه يا گزار شي که ار سال ميکنم ،با تمامي خوا ستهها و الزامات جايزه
جشنواره صنعت پالستیک و مقررات عمومي آن و حق رد تقاضا توسط هیات داوران در صورت عدم احراز شرايط اعالم شده،
موافقت دارم.
بر اين ا ساس خواه شمند ا ست ن سبت به ثبت نام اين شرکت /سازمان در
در سطح

 تنديس ها

جايزه ج شنواره صنعت پال ستیک

و

 تقديرنامه اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

همچنین اين سازمان عالقمند ا ست تا در صورتي که امتیاز الزم براي سطح مورد تقا ضا را ک سب نکرد ،در فرآيند سطح
پايین تر  شرکت داده شود

 شرکت داده نشود.

نام و نام خانوادگي:
تاريخ :

امضاء:

فرم تقاضا
صفحه 1

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
بخش اول  :مشخصات شناسنامهاي
نام سازمان (در درج نام سازمان دقت فرمايید چون دقیقا بر اين اساس در گواهي ها و لوح ها درج خواهد شد):
نام فارسي سازمان:
نام انگلیسي سازمان:
شماره ثبت :

شناسه ملّي:

کد اقتصادي:

کد پستي:

سطح مورد تقاضا:
 تنديس ها

1

 تقديرنامه

بخش مورد تقاضا :

 سبز (بازيافت) برتر
گروه :
 سازمانهاي بزرگ (داراي تعداد کارکنان بیشتر از  150نفر)
 سازمانهاي متوسط (داراي تعداد کارکنان بیشتر  50و تا  150نفر)
 سازمانهاي کوچک (داراي تعداد کارکنان حداکثر  50نفر)
تعداد کل نیروي انساني سازمان در زمان درخواست  ................. :نفر
نوع مالکیت سازمان:
 سهامي عام  سهامي خاص
2

 دولتي

 ساير با ذکر نوع ....................

 خصوصي

در صورت داشتن سهامداران عمده ،ترکیب و سهم سهامداران را ذکر فرمايید .................... :

3

عضو بورس اوراق بهادار   :بلي

4

سال بهرهبرداري :
آدرس دفتر مرکزي

 خیر

استان :

شهرستان :

شهر :

نشاني کامل :
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تلفن ( با ذکر کد محل) :

آدرس کارخانه

نمابر :

استان :

شهرستان :

شهر :

فرم تقاضا
صفحه 2

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
نشاني کامل :

تلفن ( با ذکر کد محل) :

نمابر :

Web site :
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E-mail :

مدير مرتبط سازمان :

عنوان (دکتر ،مهندس و )...

سمت سازماني:

نام و نام خانوادگي:
7

تلفن تماس ( با ذکر کد محل) :

نمابر :

تلفن همراه:

E-mail :

عاليترين مقام اجرايي سازمان (مديرعامل) :عنوان (دکتر ،مهندس و :)...
نام و نام خانوادگي (به صورت کامل):
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سمت دقیق (مديرعامل ،ريیس و : )...
تلفن تماس ( با ذکر کد محل) :

نمابر :
E-mail :

خددواهشددددمددنددد اسددددت مددوارد زيددر را بدده هددمددراه فددرم تددکددمددیددل شددددده (در قددالددب  )wordبدده آدرس
 Anjomanplastic@gmail.comايمیل فرمايید:
 -1عکس لوگوي فارسي شرکت
 -2عکس لوگوي انگلیسي شرکت
 -3تعداد  5تصوير و عکس از محیط هاي کاري و خطوط تولید
 -4عکس باالترين مقام اجرايي (مديرعامل)

توجه:
 فایل عكسها و لوگو بهطور جداگانه ارسال شود (در داخل این فایل  wordقرار نگيرد)
 عكس ها و لوگو رنگي باشد و در فرمت  JPEGباشد.
 وضوح عكس ها حداقل  300dpiباشد.
 با توجه به لزوم ارتباط م ستمر جایزه ج شنواره صنعت پال ستيک با آن سازمان محترم خواه شمند ا ست هرگونه تغيير در

اطالعات مندرج در این فرم را از طریق مكاتبه رسمي به هيات داوران جشنواره اطالع دهيد.

فرم تقاضا
صفحه 3

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
بخش دوم :اطالعات کلیدي و تعیین محدوده ارزیابی
اين جدول با عنوان "اطالعات کلیدي" با هدف ارائه تصويري کالن از سازمان و شفافسازي زمینه کاري ،سابقه ،محیط عملیاتي،
اهداف استراتژيک کلیدي و چالشهاي اصلي سازمان تکمیل ميشود .مصاديق راهنمايي در ذيل هر سرفصل آورده شده است که
به سازمان در تکمیل اطالعات کمک خواهد کرد.
از ديگر کارکردهاي اين جدول ،شفاف سازي محدوده ارزيابي است .يکي از مهمترين مسوولیتهاي سازمانهاي متقاضي جايزه
جشنواره صنعت پالستیک تعیین محدوده ارزيابي است .در جدول ذيل سازمانها بايستي حوزهها و گروههاي ذينفع (شامل -1
سهامداران  -2کارکنان  -3مشتريان  -4تامین کنندگان و شرکاي تجاري و  -5جامعه) که در داخل محدوده ارزيابي بوده و
توسط ارزيابان بايستي مورد ارزيابي قرار گیرند را در ذيل سرفصل مرتبط مشخص نمايند.
-1

فضاي سازمان
(تاریخچه ،چگونگي ارتباط سهامداران و سازمان مادر ،گروههای کارکنان ،پراکندگي جغرافيایي و )...

-2

چالشها و استراتژيهاي سازمان
(چشمانداز (بيانيه آینده سازمان) ،ماموریت و ارزش ها ،محورهای استراتژیک ،نقاطقوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها،
قابليتهای سازماني و مزیتهای رقابتي ،فهرست نتایج کليدی و )...

-3

محیط رقابتي ،بازارها ،مشتريان ،محصوالت و خدمات
(بازارهای حال و آینده :تشریح ،ویژگيها و ارقام کليدی (سهم بازار ،پيش بيني برای آینده) ،بخشهای مشتریان حال و آینده
(درآمد هر بخش ،سودآوری هر بخش ،پيش بيني برای آینده) ،فهرست رقبای کليدی (حال و آینده) ،بخشهای محصوالت و
خدمات حال و آینده :تشریح ،ویژگيها و ارقام کليدی (درآمد هر بخش ،سودآوری هر بخش ،پيش بيني برای آینده) و )...

فرم تقاضا
صفحه 4

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
-4

ارتباطات با تامینکنندگان ،شرکا و جامعه
(منابع و دارایيهای کليدی ،شرکای تجاری و تامينکنندگان کليدی (انواع و اهميت ارتباط) ،جامعه (قدرت تاثير بر سازمان و
انتظارات از سازمان) و )...

-5

نظامهاي مديريت و بهبود
(سطح کالن ساختار سازماني ،نقشه فرایندهای کالن ،عناوین جلسات مهم مدیریتي ،عناوین نظامهای مدیریت (چگونه سازمان
عملكرد خود را مدیریت کرده و بهبود ميدهد .شامل سيستمها ،ابزارها ،تكنيکهای مدیریتي ،رویكردهای شناسایي بهبود و
اولویتبندی) و )...

-6

فهرست برنامههاي بهبود
(فهرست برنامههای بهبود حاصل از خودارزیابي یا ارزیابيهای تعالي سازماني (برنامههای در حال اجرا یا خاتمه یافته در یک
سال گذشته))

فرم تقاضا
صفحه 5

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
بخش سوم :خالصه اي جهت معرفی سازمان و دستاوردها
در ثبت اطالعات اين جدول به صورت خالصه دقت فرمايید چون دقیقا بر اين اساس در ويژه نامهها درج خواهد شد:
-1

ماموريت سازمان (:)Mission

-2

چشمانداز سازمان (:)Vision

-3

ارزشهاي سازمان (:)Values

-4

تاريخچه شامل سال تاسیس ،عمده فعالیتها و زمینه کاري سازمان ( حداکثر در  10خط با فونت سايز ) 10

-5

ارقام کلیدي سازمان در قالب جدول يا نمودار ( حداکثر  5مورد)
ارقام کليدی مي تواند شامل حجم فروش ،تعداد و نوع محصوالت ،تعداد پرسنل ،سهم بازار ،EPS ،سود ساليانه ،قيمت سهام ،صادرات و سایر
شاخص های مالي و غير مالي باشد .موارد به صورت بولت و تيتروار یا حداکثر در قالب یک جدول یا دو نمودار آورده شود.

-6

برترين تجارب (حداکثر در  7مورد با فونت سايز ) 10
برترین تجارب در استقرار نظامهای مدیریتي از قبيل سيستمهای مدیریت کيفيت ،نظامهای منابع انساني ،ابزارها و تكنيکهای مدیریتي ،مدیریت
تكنولوژی ،مدیریت دانش و...

فرم تقاضا
صفحه 6

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
نامزدهاي محترم واحد سبز(بازيافت)برتر عالوه بر پرسشنامه ،به سواالت ذيل نیز
پاسخ فرمايند.
 1-7در مورد فعاليت خود در زمينه بازیافت مواد پالستيک ،شامل نحوه جمع آوری و پذیرش و نحوه فرآوری آن توضيح کامل دهيد.

 2-7ميزان بازیافت و ظرفيت کار شما چقدر است؟

 3-7کاربرد مواد بازیافتي توليد شما چيست؟

 4-7کيفيت مواد ورودی ،محصول نيمه ساخته و محصول نهایي ساخته شده از آن را چگونه کنترل مي کنيد.
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 5-7در کار بازیافت از کدام اصول علمي و یا استاندارد معتبر استفاده مي کنيد .لطفا شرح کامل دهيد.

 6-7آیا مواد بازیافتي یا محصوالت ساخته شده از آن را صادر مي نمایيد؟ لطفا توضيح فرمایيد.

 7-7آیا به جز موارد فوق فعاليت دیگری در زمينه محيط زیست دارید؟ لطفا توضيح دهيد.

 8-7لطفا نظر خود را راجع به معيار انتخاب واحد نمونه سبز اعالم نمایيد .سبز بودن واحد شما چه اثر خدماتي ،صنعتي و زیست محيطي
دارد؟

فرم تقاضا
صفحه 7

