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ماده  )1ماموريت :
مديريت فرايند هاي ارتباطي(يکپارچه سازي  ،روان سازي و طراحي فرايند ها ي ارزش محور )در حوزه روابط عمومي و امور بين الملل و تيم هاي تابعه
جهت تحقق چشم انداز گروه صنايع گيتي پسند

ماده  ) 2چشم انداز :
رسيدن به جايگاه متعالي (استقرار روابط عمومي تجاري با رويکرد الکترونيک) از طريق فرايند هاي ساخت يافته و استراتژي محور به منظور خلق نتايج
متوازن و پايدار .

ماده  ) 3تعاريف و اصطالحات :
-3-1كارگروه تحليل و مهندسي افکار(:)TAC

مخفف thoughtsanalysis & engineering committeeكه به منظور اتخاذ تصميمات 360

درجه و يکپارچه با هلدينگ گروه صنايع گيتي پسندايجاد مي شود.
 -3-2سرپرست :TACنماينده مدير عامل گروه ،مدير روابط عمومي و امور بين الملل به عنوان سرپرست TACتعيين مي گردد.
 -3-3دبير  :TACبنا به انتخاب مدير روابط عمومي و امور بين الملل يک نفر به عنوان دبير TACتعيين مي گردد .
 -3-4اعضاء اصلي:TACتمامي همکاران در دپارتمان روابط عمومي و امور بين الملل به عنوان اعضاي اصلي تعيين مي گردد.

 -3-5اعضاء همراه: TAC

به منظور گسترش فرهنگ سيستمي و عمق بخشيدن به فعاليت هاي  ،TACتمامي معاونين ،مديران عامل،مديران تيم

ها،مديران،روساو سرپرستان واحد ها در گروه صنايع گيتي پسند بنا به نياز و موضوعات مطروحي  TACبه عنوان اعضاء همراه تعيين مي گردد.
تبصره:1جهت سياست گذاري بهينه و تسريع در تصميم گيري از نظرات مشاور يا مشاورين استفاده مي گردد.
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ماده  ) 4شرح وظايف:
 -4-1وظايف سرپرست :TAC
برنامه ريزي ايجاد تقويم كاري و اولويت بندي وظايف TAC

بررسي و اولويت بندي موضوعات قابل بحث در TACخارج از تقويم ساليانه

پي گيري موارد ارجاعي به اعضاء كارگروه با همکاري دبير TAC
پاسخگويي در خصوص زمان و كيفيت انجام وظايف TACمندرج در تقويم و ساير موارد
ارجاع شده به كارگروه
پي گيري جهت دريافت اختيارات از سلسله مراتب گروه و همچنين ايجاد دسترسي هاي
الزم براي اعضاء در خصوص موارد محوله
برنامه ريزي ايجاد سيستم تشويق و تنبيه براي عملکرد اعضاء TAC

برنامه ريزي ايجاد سيستم رتبه بندي اعضاء TAC

برنامه ريزي ايجاد ارتباط  TACبا سايرسطوح مورد نياز

تصميم گيري در زمان ايجاد اختالف نظر و نظارت بر روند صحيح برگزاري جلسات TAC

 -4-2وظايف دبير :TAC


اطالع رساني به كليه اعضاء جلسه در مورد زمان  ،مکان  ،موضوع جلسه و مدت زمان برگزاري جلسه .



تهيه و گردآوري اسناد و مدارك مورد نياز اعضاء پيش از تشکيل جلسه .



پيگيري انجام مصوبات جلسه مطابق با زمان هاي مصوب



ارزيابي جلسه  ،شامل :الف -زمان جلسه ب -افراد حاضر در جلسه



تهيه صورتجلسه و توزيع آن بين اعضاء و ابالغ آن به واحدهاي ذيربط



كنترل و مديريت زمان جلسه



ارزيابي عملکرد و رتبه بندي اعضاءاصلي و همراهTACبه صورت هر سه ماه يکبار

ج -نحوه برگزاري جلسه
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هماهنگي برقراري ارتباط با ساير سطوح مورد نياز



ارتباط با حوزه مديرعامل گروه



ثبت  ،بايگاني كليه مستندات مصوب مربوط به موضوعات مطرح شده در TAC



اولويت بندي جلسات با توجه به اولويت بندي تقويم و برنامه هاي TAC

ماده ) 5گردش کار دفتر:
 -5-1تعيين موضوعات قابل طرح در دفتر :
طي جلسات دفتر اعضاء نسبت به شناسايي مشکالت و يا مسائل مهم سازمان ودپارتمان روابط عمومي وامور بين الملل تشريک مساعي نموده و موارد را
ضمن اولويت بندي به عنوان پروژه مطرح مي نمايند.

فرايندهاي انجام
پروژه
•  -1تقويم دفتر
•  -2طرح موضوع توسط سلسله مراتب

•  -1ابالغ جهت اجرا به واحد يا دپارتمان
مربوطه

•  -1تعيين مدير پروژه

•  -3طرح موضع توسط اعضاء دفتر

•  -2تحويل فايل الکترونيکي به دبير
TACتوسط مدير

•  -2تعيين كارگروه پروژه توسط مدير
پروژه

•  -4طرح موضوع توسط اعضاء همراه

•  -ارائه گزارشات مورد نياز

•  -3برآورد نياز هاي الزم
•  -4اخذ تاييدات الزم و تصويب آن
• اجرا

ورودي

خروجي

بازخورد نتايج

تعيين مدير پروژه ها  :مدير هر كدام از پروژه هاي كارگروه بر اساس ارتباط شغلي و يا راي اعضاء TACانتخاب مي شود و مدير پروژه موظف به انجام موارد
طبق دستورالعمل تدوين و كنترل پروژه هلدينگ به شماره  ............................................:مي باشد .

تبصره :3

مدير پروژه موظف به پاسخگويي در خصوص كيفيت انجام پروژه به سرپرست TACخواهد بود.

تبصره :4در هر كدام از پروژه ها  ،مدير پروژه مسئوليت اصلي در قبال پيشرفت و كيفيت پروژه به ناظر پروژه را دارد.
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 -5-2حوزه فعاليت هاي:TAC


همکاري در تدوين و تاييد ساختار روابط عمومي و امور بين الملل



همکاري در تدوين و تاييدفرآيندها ،روش هاي اجرايي،دستورالعمل و آيين نامه ها و ...در روابط عمومي و امور بين الملل تهيه شده در

كارگروه هاي تخصصي TAC


همکاري در تدوين و تاييد ماتريس تعامالت و تفاهم نامه هاي روابط عمومي و امور بين الملل تهيه شده در كارگروه هاي تخصصي TAC



ارائه راهکارهاي نوين در زمينه پياده سازي روش ها و مکانيزه نمودن فرآيندها



همکاري در تدوين و تاييد نقشه استراتژيک و تابلوي اهداف روابط عمومي و امور بين الملل



همکاري در تدوين ماموريت و چشم انداز در روابط عمومي و امور بين الملل



همکاري در تعريف سنجه هاي پايش و بهبود فرآيندي



طراحي مدل جهت افزايش بهبود تحقق پلن فروش و وصول



همکاري جهت طراحي و پياده سازي مديريت زنجيره تامين



تبصره  : 5كليه امور مربوط به سياست گذاري در  TACو موارد اجرايي در دپارتمان روابط عمومي و امور بين الملل انجام مي گردد.

ماده  )6قوانین و مقررات حاکم بر : TAC


برگزاري جلسات اعضاء TACحداقل يک روز در هفته صورت مي گيرد.



مدير پروژه موظف به تحويل فايل الکترونيکي آخرين ويرايش مصوب موارد اجرايي به دبير TACمي باشد.



عدم حضور موجه در جلسات ثابت TACمي بايست حداكثر  1روز زودتر به دبير  TACاعالم گردد.



مبحث پيشنهادي ارائه جلسات  TACاز طرف اعضاي اصلي مي بايست2روز زودتر به دبير  TACاعالم گردد.



جلسات  TACبا حضور حداقل  2/3اعضاء رسميت مي يابد  .و تصميمات كميته با راي اكثريت اتخاذ مي گردد .



در صورت عدم حضور اعضاء تصميماتي كه در غياب ايشان اتخاذ مي گردد جهت كليه افراد الزم االجرا مي باشد .



تشکيل جلسات با دعوت دبير  TACصورت مي گيرد.



انتشار مصوبات محرمانه  ،از طرف اعضاء ممنوع مي باشد.



كليه مکاتبات مربوط به  TACاز طريق دبير  TACباهماهنگي سرپرست  TACصورت مي گيرد.



تصويب احکام اعضاء  TACتوسط نماينده مدير عامل،مدير روابط عمومي و امور بين الملل صورت مي گردد.
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ماده )7حل اختالف :
چنانچه در خصوص هر كدام از فرايندها و مستندات تهيه شده توسط  ،TACدر دپارتمان روابط عمومي و اموربين الملل اختالف نظر وجود داشته باشد
مرجع تصميم گيري سرپرست  TACخواهد بود.

ماده  )8مراجع:
ندارد.

ماده  )9مدارك ذيربط:
ندارد.

