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EFQM მოდელის  შესაბამისი 

კრიტერიუმი   
 

შედეგები 

 

პროცესები, პროდუქცია, 
მომსახურება 

ხელშემწყობი ფაქტორი  

 
პროცესების დაგეგმვა, მართვა, 
შემუშავება;  

 

მიმდინარე სტატუსი 
 

 

პროექტის აღწერა   

სასურველი შედეგი:  აღწერეთ ის ზეგავლენა, რომლის მიღწევა გსურთ   

რა მიზანს ისახავთ?   აკადემიის საქმისწარმოების სისტემატიზაცია, მასთან 
დაკავშირებული პროცესებისა და პროცდურების 
აქტუალიზაცია, საქმისწარმოებისა და ინფორმაციის მართვის  
ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება. დოკუმენტბრუნვისა და 
ინფორმაციის დოკუმენტირების სისტემის გაუმჯობესება–
უზრუნველყოფა. 

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი 

თქვენი ორგანიზაციისთვის?   

შეიქმნება : 
 საქმისწარმოების ერთიანი წესების დანერგვა 
 საქმისწარმოების ერთანი სისტემა 
 ინფორმაციული ბაზების შიდა ერთიანი სისტემა 
 ინფორმაციის ფიქსირების, შენახვის, წვდომის 

დაინეტერესებული პირებისათვის  უზრუნველყოფა 
 

როგორ გაზომავთ წარმატებას?    დაწესებულების შიდა საქმისწარმოების ერთიანი 
საქმისწარმოების სტანდარტებთან შესაბამისობის 
დასკვნით; 

 შემუშვებული საქმისწარმოებისა და ინფორმაციის 
მართვის შიდა ნორმატული დოკუმენტებითა და 
სტანდარტებით; 

 აქტუალიზებული/განახლებული შიდა ნორმატიული 
დოკუმენტებით; 

 დაინტერესებული მხარეების (მომხმარებლის, 
პერსონალის) კმაყოფილების კვლევის შედეგები 
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რა არის გაუმჯობესების სამიზნე 

მაჩვენებელი?   

 დაინტერესებული მხარეების (მომხმარებლის, 
პერსონალის) მომსახურების/კმაყოფილების  
გაუმჯობესება 

 საქმისწარმოებასთან და ინფორმაციის მართვასთან 
დაკავშირებული ოპტიმიზებული პროცესები 

 განახლებული შიდა ნორმატიული დოკუმენტები 
 

მიდგომა: აღწერეთ, თუ როგორაა დაგეგმილი პროექტი და რატომ არის ეს აუცილებელი   

რა საკითხის გადაწყვეტას 

ცდილობთ?   

 საქმისწარმოების ნაციონალური და საერთაშორისო 
სტანდარტების დანერგვა, ერთიანი შიდა 
საქმისწარმოების სისტემის შექმნა 

 ჭარბი დოკუმენტბრუნვის აცილება 
 დოკუმენტირების ელექტრონული ფორმების დანერგვა 
 შიდა და გარე ინფორმაციის ორგანიზება და მართვა 
 უფლება–მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების 

რაციონალურად გადანაწილება 
 შიდა ნორმატიული დოკუმენტების პერიოდული 

გადახედვის უზრუნველყოფა 
 

როგორ იქნა 

იდენტიფიცირებული ეს 

საკითხი?   

ხარისხის სამსახურის მიერ საქმისწარმოების შიდა 
ნორმატიული დოკუმენტების ოპტიმიზაცია-აქტუალიზაციის 
მიზნით რევიზიისას; საქმეთა შემოწმების შედეგად 

რის გაკეთებას გეგმავთ?    ერთიანი საქმისწარმოების დებულების აქტუალიზება 
 ერთიანი საქმისწარმოების სტანდარტებთან 

დაწესებულების საქმისწარმოების მოთხოვნებთან 
შესაბამისოსბის უზრუნველყოფა 

 დოკუმენეტების საექსპერტო კომისიის რეგლამენტის 
შემუშავება 

 საექსპერტო კომისიის შემადგენლობის 
განსაზღვრა/დამტკიცება 

 პერსონალის ტრენინგი ერთიანი საქმისწარმოების 
წესების შესახებ 

 აკადემიის ნომენკლატურის შემუშავება 
 შიდა უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის 

შემუშავება 
 პერსონალის ტრენინგი შემუშავებული დოკუმენტების 

გამოყენების მიზნით 
 ნომენკლატურის მიხედვით  დაწესებულების საქმეთა 

ფორმირება 
 შემუშავებული დოკუმენტების მიხედვით პერსონალის 

მიერ შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი/ანალიზი 
 

რატომ აკეთებთ ამას მოცემული 

გზით?   

საქმისწარმოებისა და ინფორმაციის ორგანიზებისა და მართვის 
უზრუნველყოფის მიზნით. 

დანერგვა: აღწერეთ, თუ როგორ განხორციელდება პროექტი   

როგორ მოხდება მოცმეული 

მიდგომის განხორციელება?   

 დაწესებულების პერსონალის მიერ იდენტიფიცირდება 
სტრუქტურულ ერთეულებში არსებული საქმეები, გარე 
და შიდა მოქმედი დოკუმენტები, ფორმები. 

 შემუშავდება საქმისწარმოების სტანდარტების 
მოთხოვნათა გათვალისწინებით დაწესებულების 
საქმისწარმოების აუცილებელი დოკუმენტები. 

 შემუშავებული დოკუმენტების პროექტები 
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გადაიგზავნება საქართველოს ეროვნული არქივის 
სპეციალისტებთან ანალიზისთვის 

 განხორციელდება პერსონალის სწავლება 
საქმისწარმოების წესებისა და შემუშავებული 
დოკუმენტების გამოყენების უზრუნველყოფის 
მიზნით. 

სად და როგორ იქნება პროექტი 

განხორციელებული?   

 SBA–ის პერსონალის მიერ  ცალკეული შესრულებული 
სამუშაოების/დავალებების სახით. 
 

ვინ უნდა შეიტანოს წვლილი მის 

განხორციელებაში?   

SBA–ის პერსონალი  

შეფასება და დახვეწა: აღწერეთ როგორ გაზომავთ თქვენი შესრულების მიმდინარეობას   

განხორციელების 

მიმდინარეობაზე მონიტორინგი 

და შედეგების შეჯერება 

დაგეგმილ მაჩვენებლებთან  

(მიდგომის დანერგვა)  

საქმიანობის შუალედური შეფასებები და მიმდინარე 
საჭიროებების განსაზღვრა; 

განხორციელების 

მიმდინარეობაზე მონიტორინგი 

თქვენს მიერ დასახულ მიზანთან 

შეჯერებით (შედეგები)   

 საქმისწარმოების შიდა ნორმატიული დოკუმენეტბის 
შემუშავება და შეთანხმება დარგის სპეციალისტებთან; 

 მიღებული შედეგების ანალიზი; 
 პროექტის განხორციელების გრაფიკთან შესაბამისობის 

დადგენა;  
 მიმდინარე საჭიროებების განსაზღვრა, დაგეგმვა 

(შეხვედრის ორგანიზება/ონლაინ კომუნიკაცია)  

შეძენილი გამოცდილების 

იდენტიფიცირება, აღრიცხვა და 

გაზიარება   

მიღებული ინფორმაციის/გამოცდილების ანალიზი,  პროექტის 
ანგარიში. შემდგომი აქტივობების განსაზღვრა. 
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