
 گردد عضویت اعالم می واریزوجوهجهتIR480120020000008279544629ره شبای حساب فدراسیون اقتصادسالمت ایران به شماتوجه: 
 

شت اریان    ، دارو و بهدا                                                   جازیه ملی کیفیت غذا
 دبیرخاهن:               فدراسیون اقتصاد سالمت اریان                                                

 (9911سالجایزه) هشتـمثبت نام در دوره فرم 

 اطالعات سازمان: -9
 ) تولیدی، خدماتی(: :نوع سازمان ام سازمان:ن

 نشانی دفتر مرکزی:

 

 نمابر: ها: تلفن

 ایمیل: سایت:

 (نوشتن دفاتر نمایندگی ها الزامی نداردالبته  –دفترمرکزی ،  کارخانهمانند) :ها سایر نشانی

 

 

 :تعداد کل پرسنل

 الزامی است( ممحتر مدیریت)درج شماره همراه و ایمیل  اطالعات مدیریت: -2

 تحصیالت و رشته تحصیلی: مدیرعامل:و نام خانوادگی نام 

 نمابر مستقیم: تلفن مستقیم:

 همراه: ایمیل خصوصی:

 الزامی است( ،و درج اطالعات وی مدیریت)معرفی نماینده : نماینده مدیریتاطالعات  -9

 سمت سازمانی: نام نماینده:

 قه کار در شرکت:میزان ساب تحصیالت و رشته تحصیلی:

 ایمیل اختصاصی: همراه:

قسمت فقط محصول مشارکت داده شده در جایزه و نام  این)در :ل مشارکت داده شده در این دورهمحصو -4

و  کل محصوالت سازمانفهرست ضمن آنکه  .ای باید تکمیل شود و برای هر محصول فرم جداگانه تجاری آن درج گردد

مدیریت "ها محصول داروخانه ،به پیوست ارسال گرددای مجزایی  بایستی در صفحهنیز  اه آن -برند– یتجار یها نام

 باشد. می "خدمات عرضه دارو و محصوالت بهداشتی و پزشکی

 

 هر و امضاء صفحه اولحل مم



 گردد عضویت اعالم می واریزوجوهجهتIR480120020000008279544629ره شبای حساب فدراسیون اقتصادسالمت ایران به شماتوجه: 
 

شت اریان    ، دارو و بهدا  9911دوره هشتم – جازیه ملی کیفیت غذا
 ی دوم صفحه -فرم ثبت نام                                                                            دبیرخاهن: فدراسیون اقتصاد سالمت اریان                                       

 ها: گواهی نامه -5

      برداری، ساخت و... از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارد؟      پروانه بهرهآیا سازمان گواهی نامه،

 .کافی است( پروانهیا نامه و  شماره گواهیذکر فقط )      خیر    بله

 .)ارسال سند الزم نیست(ذکر شودفقط های مدیریت کیفیت دارد؟  آیا سازمان گواهی نامه

       خیر      بله

معتبر های  مدلسایر ارزیابی کیفیت و یا  مدل ایرانیهای ارزیابی) درجوایزی که برمبنای مدلسازمان تاکنون  یاآ

گواهی  تصاویر ارسالضمناً  -سطح امتیازات پاسخ داده شودسال و  نام جایزه، با ذکر) است؟ ( مشارکت داشتهارزیابی

 .الزم است( -، دارو و بهداشتملی کیفیت غذا جایزهلوایح به جزء  -های مربوطه نامه
 

 )ارسال سند الزم نیست(.های سازمان ذکر شود ها و پروانه سایر گواهی نامه

  :سطح تقاضا -6

 ؟      متقاضی حضور در کدام سطح هستید

     ستاره( 5واحد برتر)مختص واحدهای  تقدیرنامه اشتهار به کیفیت   نامه اهتمام به کیفیت گواهی

           خیر      بلهباشید؟   نیز می« مدیریت سالمت»آیا هم زمان متقاضی حضور در فرآیند ارزیابی مدل ارزیابی 

 ثبت نام:ی قطعتقاضای تایید  -7

 .................... با سمت:سازمان متقاضی فوق،  یت ارشد و دارای حق امضاءمدیر  .................................................. اینجانب

مطابق تعهد پرداخت وجه ثبت نامی وابط و ضتایید صحت اطالعات فوق و مطالعه  ضمن ......................................

دردوره نام  ثبتتقاضای  ،(انصراف عدم امکانخصوصاً و آگاهی کامل از شرایط حضور در جایزه )های  تعرفه

و متعهد به قبول نتایج  دارم را اعالم میسازمان خود  جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایرانهشتم 

                       .باشم یمجایزه ی  های عضویت در این دوره و هزینهضوابط همه ارزیابی و 

 متقاضیتاریخ / نام و امضا و مهر 

 

 

ثبت نام با ارسال اصل فرم فوق) دارای مهر و امضاء در هر دو صفحه( و تصویر فیش مبلغ واریزی جهت ثبت توضحات ضروری: 

گردد(، قطعی شده و ارسال فرم حاضرصرفاً به منزله قبول شرایط ثبت نام و واریز وجه آن  نام، مطابق تعرفه )که متعاقباً اعالم می

 پذیر نخواهد بود. وجه، امکان نام قطعی به هیچ تاز ثب بر مبنای تعرفه جایزه است، انصراف پس

  



 گردد عضویت اعالم می واریزوجوهجهتIR480120020000008279544629ره شبای حساب فدراسیون اقتصادسالمت ایران به شماتوجه: 
 

شت اریان    ، دارو و بهدا                                                   جازیه ملی کیفیت غذا
 دبیرخاهن:   فدراسیون اقتصاد سالمت اریان                                                

      ایط حضور در طرح آزمایش مدل ایرانی مدیریت سالمتهای حائز شر بخش مختص سازمان

 به صورت موازی:« مدیریت سالمت»مدل ایرانی توضیحات ضروری جهت حضور در فرآیند ارزیابی 

سال تحقیقات با 01براساس که معیار نتایج(  4معیار توانمندساز و 5معیار ) 9دارای مدلی است مدل مدیریت سالمت ایران، 

 متعددی )که اهم آنها در با اهداف، غذا و دارو شرکت و سازمان حاضر در جایزه 051سند ارزیابی از  511 بررسی بیش از

 عنوان می شود(، تدوین گردید:ذیل 

شفاف نمودن و  -0- (و... پوشش دادن تمامی ابعاد الزم برای ارزیابی در یک سازمان )مانند سهامداران و ارزش آفرینی -0

ایجاد تعادل  -3 - نمودن تمامی معیارها )بدون استفاده از کلمات تفسیرپذیری چون فرهنگ و...( عملیاتی و قابل فهم

توجه حداکثری به  -4- امتیاز نباشد. 51امتیازی )عدد واریانس یا اختالف امتیازی( به گونه ای که اختالف امتیازی بیش از 

یل ترازیابی بین سازمان های متقاضی با شفافیت تسه -5-. موضوعات کیفیت و سالمت محصوالت و یا خدمات سالمت

در سال  ایجاد وحدت رویه مفهومی در بین ارزیابان و...  -7 -های متقاضی کاربری برای سازمانآسان نمودن   -6 -مفاهیم

ای ی هشتم جایزه، این مدل برای اولین بار به صورت پایلوت به کار گرفته خواهد شد و فرصتی است بر جاری و طی دوره

های تولیدی )که دارای حداقل سه دوره حضور در جایزه و اخذ اشتهار دو ستاره شده باشند( و یا مراکز خدماتی  شرکت

های توزیعی که دارای حداقل دو دوره سابقه حضور در جایزه و اشتهار یک ستاره باشند(، بدون  ها و شرکت )مانند داروخانه

وصرفا با تقبل هزینه آموزشی اختصاصی این مدل در دو سطح آشنایی با مدل )که  نیاز به پرداخت وجه اضافه برای ثبت نام

توانند  روزه خواهد بود( می 01ایی  ای آموزشی/مشاوره ساعته خواهد بود( و یا دوره کامل استقرار مدل )که دوره 01ای  دوره

( 0101کور همان منطق مدل جایزه )رادارمنطق مدل مذ با تکمیل نمودن قسمت ذیل، متقاضی حضور در این مدل نیز باشند.

 رنامهیعالوه بر تقد ابند،یدست  زیمدل ن نیاز سطوح ا کیکه به هر  یانیمتقاض باشد. سطح می 5امتیاز و  0111بوده و دارای 

   .خواهند نمود افتیدر را هم؛سالمت  تیریمدل مد رنامهیتقد ،غذا، دارو و بهداشت تیفیک یمل زهیهشتم جا ی اشتهاردوره

  قبل از تکمیل این قسمت، حتما توضیحات فوق مطالعه گردد(): مدل ایرانی مدیریت سالمت باتقاضای ثبت نام 

)با مشخصات مندرج در یت ارشد و دارای حق امضاء سازمان متقاضی مدیر  .......................................................... اینجانب

 ، با سمت:ی هشتم جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران دوره)عضویت( نام  صفحات اول و دوم فرم ثبت

)مندرج در ق وفو مطالعه ضوابط  مندرج در صفحات قبلیتایید صحت اطالعات  ضمن........................................................

آگاهی مدل مدیریت سالمت و  ای مربوط بهه عضویت در آموزشه وپرداخت وج تعهدسپردن  باهمین صفحه(، 

در را سازمان خود و مشارکت نام  ثبتتقاضای  )خصوصاً عدم امکان انصراف( این طرحکامل از شرایط حضور در

دوره هشتم جایزه ملی کیفیت )جهت همان محصول تقاضا شده در فرم ثبت نام ارزیابی مدل مدیریت سالمت ایران، 

)ازجمله همکاری در آن ضوابط همه و متعهد به قبول نتایج ارزیابی و اعالم داشته  ،(غذا، دارو و بهداشت ایران

     باشم. می(پس از استقرار و ارزایابی فنی مرتبط با این مدلهای  نظرسنجی

                   

 تاریخ / نام و امضا و مهر متقاضی


