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 سمه تعالیاب

 

های ایرانی  ها و سازمان اکنون نزدیک به دو دهه است که از ورود مباحث تعالی سازمانی به شرکت

ها و معرفی  ملی برای ارزیابی بهبودح، هر ساله م1331تعالی سازمانی از سال ملّی  گذرد و اعطای جایزه می

 ها و صنایع کشور، است، اما گسترش مفاهیم تعالی سازمانی در همه عرصه  بوده یایران سرآمدهای  سازمان

ها و متولیان اقتصاد  تر مدیران سازمان از سوی نهادهای معتبر و عزم جدیملّی  این حرکتتوجه به نیازمند 

 و صنعت کشور در توسعه تعالی سازمانی است. 

رداختن به موضوعات نوین مدیریتی، در قالب در کنار پ (Organizational Excellence)تعالی سازمانی 

 ها به حرکت درآورد. را در سازمان "بهبود مستمر"تعالی سازمانی، تالش دارد چرخه  الگویمعیارهای 

 خواهد: می ها سازمانتعالی سازمانی از 

 د. ننتایج مورد نیاز را، به عنوان بخشی از استراتژی خود، تعریف و مشخص کن 

 از رویكردهای مناسب را به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار در حال و آینده،  ای یكپارچه مجموعه

 . کنندریزی  طرح

 کننداز استقرار آنها اطمینان حاصل نمایند و   مند، جاری را به روشی نظام رویكردها . 

 ر، های یادگیری مستم رویكردهای جاری شده را بر اساس پایش و تحلیل نتایج کسب شده و فعالیت

 . کننداصالح و ارزیابی 

 ند.و این چرخه را، با کمک گرفتن از خودارزیابی و ارزیابی بیرونی، به حرکت درآور

بخواهیم برشمریم، باید بگوییم تعالی سازمانی های گذشته  در سالشاید اگر مهمترین تاثیر این مفاهیم را 

نهادینه  ،را به عنوان موتور محرکه رشد "تمربهبود مس"اند  هایی که به درستی آن را بكار بسته در سازمان

 های رقابتی و پایداری هموار نموده است. را برای دستیابی به مزیت "بهبودهای جهشی"کرده و مسیر 

 های ریزی برنامه در آن نتایج بكارگیری و سازمانی تعالی الگوی به استراتژیک نگاهی وجود دیگر طرف از

 بتوانند باید ها سازمان و است برخوردار ای ویژه اهمیت از نیز ها سازمان روزمره مدیریت و واقعی

 یادگیری و الگوبرداری مستمر، بهبود خودارزیابی، فضای ایجاد نظیر ها، الگو این موثر و بالقوه های قابلیت

 نیسازما تعالی الگوی استقرار تا کنند نهادینه و بگیرند بكار خود عملیات در مناسبی نحو به را سازمانی

 باشد. ردگیری قابل سازمان عملكرد بر آن مثبت تاثیرات و نگیرد خود به شكلی حالت

 توسعه بهتعالی سازمانی ملّی  ی ارکان جایزه ها تالش مجموعه داریم امیدما در مرکز تعالی سازمانی 

 . داشت خواهد همراه به را عزیزمان کشور توسعه خود که بیانجامد ها سازمان در مدیریت

 

 ی اسماعیلی رخمهد

 مرکز تعالی سازمانیمدیر 

 سازمان مدیریت صنعتی
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 معرفي جايزه ملّي تعالي سازماني

های  ها و نتایج موفقیت های مدیریتی سازمان جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویكردها و نظام

را در   است که وضعیت سازمان  "الگوی تعالی سازمانی"ها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس  آن

 نمایند.  میزان دستیابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می

، بسیاری از مدیران 1331از سال  "جایزه ملّی تعالی سازمانی"و  "تعالی سازمانی الگوی"با معرفی 

های نوین مدیریتی  روش، به چارچوب مناسبی برای اعمال الگوهای ایرانی توانسته اند با استقرار  سازمان

های قابل بهبود خود را بشناسند و در جهت تعریف  در سازمان خود دست یابند و نقاط قوت و زمینه

 های بهبود و اجرای آنها گام بردارند. برنامه

 :اهداف ذیل را در نظر دارد های کشورمان ها و شرکت به سازمان جایزه ملّی تعالی سازمانی اعطای

 ،ی ایرانیها ابتی برای تعالی سازمانیجاد فضای رقا •

 ،خود های قابل بهبود برای اجرای خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینهها  سازمانیق تشو •

 یجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق.ا •

 

 

 تعالي سازماني جايزه ملّي دامنه شمول

در بخش های مختلف متوسط و کوچک( های بزرگ،  )اعم از سازمانهای ایرانی  ها و شرکت سازمان تمامی

، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس ( اعم از ساخت و تولید، خدمات، سالمت، آموزش و بخش عمومی)

توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی  های بهبود می به اجرا گذاردن برنامه و الگوی تعالی سازمانی

 باشند.

 

 :شوند یداده م حیور مختصر توضها به ط در ادامه هر کدام از بخش

 

 ديبخش ساخت و تول 

کرده و محصوالت  تیمحصول فیزیكی فعال دیتول نهیآنها که در زم یندگیشعب و نما ایها  سازمان هیکل

 ،یمحصوالت کشاورز دکنندگانیتول نیهمچن رسانند، یساخت را به فروش م یندهایفرآ ایشده  دیتول

 شرکت کنند. زهیبخش از جا نیدر ا نندتوا یم یساز و ساختمان یمعدن کاو
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 هستند. تا کنون از صنایع  یقرار دارند، انتفاع دیکه در بخش ساخت و تول ییها : سازمانتوجه

سازی، نیروگاهی، صنعت سیمان، صنایع پتروشیمی،  مختلفی مانند فوالد، خودروسازی، قطعه

ازم خانگی، در جایزه حضور پاالیشگاه نفت و گاز، داروسازی، مسكن ، کاشی و سرامیک و لو

 اند. داشته

 

 بخش خدمات 

 نیدر ا توانند یم کنند، یم تیفروش خدمات فعال نهیآنها که در زم یندگیشعب و نما ایها  سازمان هیکل

 شرکت کنند. زهیبخش از جا

 هستند. تا کنون از صنایع مختلفی  یکه در بخش خدمات قرار دارند، انتفاع ییها : سازمانتوجه

،  ICTبانک، بیمه، خدمات مهندسی، خدمات پیمانكاری، موسسات حسابرسی، خدمات مانند 

 ، در جایزه حضور داشته اند.برق و گاز صنعت آب و و فروشگاه های زنجیره ای

 

 بخش سالمت 

و بهداشت  یجراح ،یکه در ارائه خدمات طب ییها عبارتند از سازمان زهیبخش از جا نیدر ا کنندگان شرکت

 زیو ن یدولت ،یخصوص ،یعموم ،یانتفاع ریو غ یبا افراد سر و کار دارند، اعم از انتفاع ماًیتقو درمان مس

 کنند. شرکت زهیبخش از جا نیدر ا توانند یها م سازمان یندگینما ایاز شعب  یبرخ

 کنون تعداد قابل توجهی از بیمارستان ها و مراکز درمانی در جایزه حضور داشته اند. تا

 

 بخش آموزش 

را در کل کشور ارائه  یکه خدمات آموزش ییها عبارتند از سازمان زهیبخش از جا نیدر ا کنندگان رکتش

 ایاز شعب  یبرخ زیو ن یدولت ،یخصوص ،یعموم ،یانتفاعریو غ یانتفاع یها اعم از سازمان کنند، یم

 شرکت کنند.  زهیبخش از جا نیدر ا توانند یآنها م یندگینما

 يبخش عموم 

 زهیبخش از جا نیدر ا توانند یآنها م یندگینما ایو شعب  یدولت ریو غ یدولت یعموم یها انسازم هیکل

 شرکت کنند.

 

 هستند. تا کنون از نیروهای  یانتفاع ریقرار دارند، غ یکه در بخش عموم ییها : سازمانتوجه

 ور داشته اند.حضتعالی سازمانی ملّی  در جایزهها  شهرداریو  تظامی، استانداری، جهاد کشاورزیان
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 همايش تعالي سازماني

ایرانی آغاز شده  سرآمدهای  ها و شرکت که اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی به سازمان 1331از سال 

تعالی سازمانی در قالب همایش تعالی سازمانی ملّی  است، همه ساله و در اسفند ماه مراسم اعطای جایزه

 شود. برگزار می

ها در آن حضور  ردهمایی در نوع خود در کشور است و مدیران ارشد سازماناین همایش بزرگترین گ

های  مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی در آن ارائه و از سازمان ههای یكسال یابند و تالش می

 شود. سرآمد تقدیر می
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 سطوح تعالي در جايزه ملّي تعالي سازماني

کند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به  در دستیابی به تعالی متمایز میها را  سطوح تعالی، سازمان

 دهد. جایزه ملّی تعالی سازمانی، دارای سطوح زیر است: تعالی، نشان می

 های بلورین، سیمین و زرّین  تندیس 

  تقدیرنامه برای تعالی 

  گواهی تعهد به تعالی 
 

های جایزه ملّی تعالی سازمانی به تفكیک به  ر کدام از بخشفرآیند جایزه در هر کدام از این سطوح و در ه

 شوند.  اجرا گذاشته شده و برندگان هر یک از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفی می

از نشان مربوط به تا زمان اعتبار، توانند  هایی که به هر یک از سطوح تعالی دست پیدا کنند، می سازمان

ای تعالی( در تبلیغات خود استفاده کنند. دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان همان سطح )نشانه

  امتیاز کسب شده در ارزیابی بستگی دارد.

 تنديس هاسطح امتيازات و شرايط دستيابي به 

 

 

 

 

 

 

 زیر است:تندیس ها به قرار حدنصاب دستیابی به سطح 

 

 امتیاز سطح تعالی

 تندیس

 656بیش از  زرین

 556بیش از  یمینس

 456بیش از  بلورین

 سال 3 تندیس هامدت اعتبار
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 :های زیر را دارا باشد ویژگیشرایط و ، باید "تندیس  "سازمان دریافت کننده 

 تحویل شده باشد.ملّی  اظهارنامه تعالی در موعد مقرر به جایزه 

 شد.یكی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب شده با 

  فرآیند خودارزیابی در سازمان بطور سیستماتیک نهادینه شده و در زمان ارسال اظهارنامه، از

 آخرین خودارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.

 های بهبود، مبتنی بر نتایج حاصل از خودارزیابی  سازی برنامه بندی و جاری تدوین، توسعه، اولویت

 .صورت گرفته باشد

 توانمندسازها و نتایج وجود داشته باشد به این معنا که اختالف امتیاز  تعادل بین امتیاز

 % امتیاز کل سازمان بیشتر نباشد. 16توانمندسازها و امتیاز نتایج از 

 های  امتیاز معیارهای فرایندها، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملكرد برای دستیابی به تندیس

رصد، یا بیش از آن و برای دستیابی به تندیس زرین در د 56تا  41بلورین و سیمین باید در بازه 

 یا بیش از آن باشد. درصد 66تا  51بازه 

  همه مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی دارای مصادیق بارز و آشكار باشند و در مورد مفاهیم بنیادین

 یا عملكرد سازمان، انعكاس منفی بارز و آشكار در اذهان ذینفعان مشهود نباشد.

  بهبود قابل مالحظه یا عملكرد خوب پایدار، حداقل طی سه سال اخیر قابل ارائه باشد.روند 

 بیرونی، اعم از فرایندها و  های کاوی سازمان به سطحی از بلوغ رسیده باشد که از طریق بهینه

 های عملكردی، درصدد کسب بهبود باشد. شاخص

 غلب نتایج کلیدی با بهترین جهت دستیابی به تندیس بلورین، سازمان متقاضی باید در ا

 های ایرانی در کالس خود قابل مقایسه باشد. سازمان

 هایی در  جهت دستیابی به تندیس سیمین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با سازمان

 کالس جهانی قابل مقایسه باشد.

 هایی در  سازمان جهت دستیابی به تندیس زرین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با

داشته و در بسیاری از فرایندها توسط ملّی  کالس جهانی قابل مقایسه باشد و نقش الگو  در سطح

 های ایرانی  مورد الگوبرداری قرار گرفته باشد. دیگر سازمان

 

 :سازمان سرآمد سال 

امتیازی در آن  56سازمان سرآمد سال سازمانی است که تنها برنده سطح تندیس زرین در باالترین بازه 

امتیازی بیش از یک سازمان برنده تندیس زرین وجود  56سال است. در صورتی که در باالترین بازه 

داشته باشد؛ یكی از این سازمانها، توسط کمیته داوری به عنوان سازمان سرآمد در آن سال انتخاب و 

 شود. معرفی می
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 تعالي سطح تقديرنامه برایامتيازات و شرايط دستيابي به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیر است:تقدیرنامه برای تعالی به قرار حدنصاب دستیابی به سطح 

 

 امتیاز سطح تعالی

تقدیرنامه 

 برای تعالی

 456بیش از  ستاره 5

 466بیش از  ستاره 4

 356بیش از  ستاره 3

 366بیش از  ستاره 1

 156بیش از  ستاره 1

 سال 1 تقدیرنامه مدت اعتبار
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  های زیر باشد: دارای ویژگیشرایط و ، باید "تقدیرنامه برای تعالی"سازمان دریافت کننده 
 

 .یكی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب شده باشد 

  بر اساس یكی از رویكردهای معرفی شده در الگوی تعالی سازمانی، خودارزیابی انجام شده باشد

های قابل بهبود قابل استخراج باشد و همچنین در زمان ارسال  ت و زمینهبه نحوی که نقاط قو

 گزارش، از آخرین خودارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.

 های بهبود، مبتنی بر نتایج حاصل از خودارزیابی  سازی برنامه بندی و جاری تدوین، توسعه، اولویت

 صورت گرفته باشد.

 های بهبود ناشی از فرآیند خود  ل از اجرای حداقل یكی از برنامهسازمان متقاضی، باید نتایج حاص

 تعالی سازمانی باشد، ارائه کند. الگویدهنده اثربخش بودن استقرار  ارزیابی را که نشان

 های ایرانی در صنعت خود قابل  سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با متوسط سازمان

 مقایسه باشد.
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 سطح گواهي تعهد به تعالييط دستيابي به امتيازات و شرا

 
 

 زیر است:تقدیرنامه برای تعالی به قرار حدنصاب دستیابی به سطح 

 

 امتیاز سطح تعالی

 ندارد گواهی تعهد به تعالی

 سال 1 نامه گواهی مدت اعتبار

 

  د:های زیر باش دارای ویژگیشرایط و ، باید "تعالیگواهی تعهد به "سازمان دریافت کننده 

 

  در سطح مدیران ارشد و میانی آشنایی مناسبی با الگوی تعالی سازمانی، مفاهیم و معیارهای آن

وجود داشته باشد. برای این منظور بایستی یک نفر از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی 

 های آموزشی مرتبط با الگوی تعالی سازمانی برگزار شده باشد. سازمانی منصوب و دوره

 س یكی از رویكردهای معرفی شده در الگوی تعالی سازمانی، خودارزیابی انجام شده باشد بر اسا

های قابل بهبود قابل استخراج باشد و همچنین در زمان ارسال  به نحوی که نقاط قوت و زمینه

 گزارش، از آخرین خودارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.

 ای در چارچوب  های دوره بود و انجام خود ارزیابیهای به تعهد رهبران شرکت به اجرای برنامه

 الگوی تعالی سازمانی مشهود باشد.

 بندی شده باشند. های بهبود حاصل از خودارزیابی استخراج و اولویت برنامه 

 های بهبود حاصل از خودارزیابی به اجرا گذارده شده باشند. برنامه 

 

 

 

 



    
 

 

 

16                                                 ht tp: / /exce l lence. imi . i r 

 1396فروردین 
 

 مانيتعالي سازملّي  حضور برای اولين بار در جايزه

های قبل شرکت  یابند، یا در دوره هایی که برای نخستین بار در فرآیند جایزه ملّی حضور می سازمانبه 

شود که برای یكی از سطوح  اند، توصیه می اند ولی موفق به دستیابی به هیچ یک از سطوح تعالی نشده کرده

 گواهی تعهد به تعالی یا تقدیرنامه برای تعالی شرکت کنند. 

 6گزارشی در حداکثر  بایستی ها باشند، ها عالقمند به حضور در سطح تندیس رتی که این سازماندر صو

های مرتبط با تعالی سازمانی، اجرای فرآیند خود  صفحه که در برگیرنده اطالعاتی در ارتباط با فرآیند آموزش

دو ماه قبل از آخرین مهلت های بهبود است، تهیه و تا  بندی و اجرای برنامه ارزیابی، استخراج، اولویت

 تحویل دهند. مرکز تعالی سازمانیتحویل اظهارنامه، آن را به 

 

 متقاضيهای  سازمانارزيابي 

شود. برای اطمینان از همگونی  توسط تیم ارزیابان، ارزیابی میتعالی سازمانی ملّی  جایزهسازمان متقاضی 

قرار  تخصصیهای  این ارزیابان تحت آموزششود، تمامی  امتیازاتی که توسط این ارزیابان داده می

 گیرند. می

های قابل بهبود ارزیابی  ( بر اساس نقاط قوت و زمینهسازمانی ها )اظهارنامه تعالی گزارش ارسالی سازمان

بازدید از محل را انجام داده و ابهامات موجود در اظهارنامه را رفع و پاسخ   شده و سپس تیم ارزیابان،

 کنند.  ز سازمان دریافت میسؤاالت خود را ا

مرکز تعالی و مراتب به  پیشنهادتیم ارزیابی  توسط امتیاز تیم ارزیابی، متعاقب آن، با تشكیل جلسه اجماع

داوری تصمیم نهایی را در خصوص سطح تعالی سازمان  علمی یا  کمیتهدر ادامه شود.  اعالم می سازمانی

 متقاضی اتخاذ خواهد کرد. 

مرکز تعالی مورد امتیاز و نتیجه حاصل از ارزیابی پس از طی مراحل مربوطه، توسط تصمیم نهایی در 

 به اطالع سازمان متقاضی خواهد رسید. سازمانی
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 گزارش بازخورد ارزيابي

و تقدیرنامه برای تعالی پس از انجام بازدید از محل توسط گروه ارزیابان و   ها متقاضیان سطوح تندیس

های قابل بهبود سازمان است دریافت خواهند  ن، گزارشی را که شامل نقاط قوت و زمینهاجماع نهایی آنا

 .که مبنای اولویت بندی و اجرای بهبودها قرار می گیرد داشت

ای را برای بحث بین سازمان متقاضی و  تواند جلسه می مرکز تعالی سازمانیدر صورت درخواست متقاضی، 

، هماهنگ نماید. هدف از این امر اطمینان از دریافت (بازخورد زارشتنها جهت تبیین گ ) تیم ارزیابی

ها امكان اعتراض به میزان  های متقاضی است و سازمان گزارش معتبر و قابل استفاده توسط سازمان

 امتیاز و سطح تعالی شناخته شده برای خود را ندارند.

 مقررات عمومي جايزه ملّي تعالي سازماني

 تلقي شدن مدارك عدم افشا و محرمانه 

ها و هر گونه اطالعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرآیند  متقاضیان، نوشته های اطالعاتی فرم

شود. دسترسی به این اطالعات برای کسانی که  محرمانه تلقی میمرکز تعالی سازمانی ارزیابی توسط 

انی که توسط جایزه مشغول به کار هستند، مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محقق

“ موافقتنامه رازداری”آزاد است. بدین روی تمامی کسانی که امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، 

گونه اطالعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطالعات به هیچ نحو  شوند که هیچ کنند و متعهد می را امضاء می

 منتشر نكنند.

های الزم را برای اطمینان از عدم افشای اطالعات متقاضیان بكار گرفته  تمامی فعالیت ی سازمانیمرکز تعال

 ندارد.و همكاران دیگر را مسؤولیتی در قبال محرمانه تلقی نشدن اطالعات از سوی ارزیابان  لیو
  

 حق عدم پذيرش متقاضيان 

و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط  شان با الزامات ذکر شده در دامنه شمول متقاضیانی که شرایط

توانند  تصمیم اعتراض داشته باشند، می این شوند. در صورتی که متقاضیان به رد می مرکز تعالی سازمانی

مالك عمل  ،علمیارسال داشته و در این خصوص رأی کمیته  مرکز تعالی سازمانیاعتراض خود را کتباً به 

 قرار خواهد گرفت.
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 رآيند ارزيابيهاي ف هزينه 

هایی است که از  ، بر اساس تعرفهسالدر هر تعالی سازمانی ملّی  اعطای جایزههای مربوط به فرایند  هزینه

 شود.  اعالم می مرکز تعالی سازمانیجانب 

های مستقیم مربوط به  های ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه هزینهالزم به ذکر است کلیه 

 به عهده سازمان متقاضی خواهد بود. ،بازدید از محل

 

 عدم پذيرش اعتراضات 

راهنمای "ها، مقررات و الزاماتی که در  فرآیند ارزیابی در جایزه ملّی تعالی سازمانی بر اساس دستورالعمل

گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب  درج شده است، صورت می "متقاضیان جایزه ملّی تعالی سازمانی

به مرکز تعالی تیم ارزیابی  پیشنهادتیمی، بازدید از محل و اجماع،  ارزیابی ارزیابی انفرادی، ارزیابان،

 شود. سازمانی اعالم و توسط ارکان جایزه نهایی می

برای آنها و سطح تعالی نتیجه نهایی و  حضور یافتهملّی  متقاضیان جایزه با آگاهی از این فرآیند در جایزه

و امكان ارزیابی دوباره  پذیرفته نخواهد شددر این خصوص هیچگونه اعتراضی  قابل قبول خواهد بود و

 .در آن دوره به هیچ عنوان وجود ندارد
  

 مرجع رسمي پاسخگويي به سؤاالت و تقاضاها 

 تعالی سازمانی مرجع رسمی پاسخگویی به کلیه سؤاالت و تقاضاهای واصله است.مرکز 
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 عالي سازماني بندی اعطای جايزه ملّي ت زمان

توانند در هر زمان در طی سال، درخواست  می گواهی تعهد به تعالی و تقدیرنامه متقاضیان دریافت سطوح

و زمان ارزیابی  ،های الزم دبیرخانه پس از انجام بررسیو  خود را به جایزه ملّی تعالی سازمانی ارسال نمایند

 محل را با متقاضی هماهنگ خواهد کرد.بازدید از 

شود  را که جزئیات آن هر ساله اعالم می برنامه زمانی تندیس هاها بایستی  ا متقاضیان سطح تندیسام

 رعایت نمایند. کلیاتی از این برنامه در جدول ذیل آمده است:

 

 بهار و تابستان هر سال های متقاضی و ارزیابان عالقمند سازمانفراخوان   .1

 بهار و تابستان هر سال های متقاضی سازمانسمینارهای ترویجی و آموزش عمومی برای   .1

 بهار و تابستان هر سال های متقاضی برای سازمان های آموزشی تدوین اظهارنامه دوره  .3

 بهار و تابستان هر سال نام ارزیابان ثبت  .4

 تابستان و پاییز هر سال ،بهار دوره های بازآموزی ارزیابان  .5

 تابستان هر سال ملّی تعالی سازمانی یزههای آموزشی تربیت ارزیاب ویژه جا دوره  .6

 تا اواخر مرداد ماه هر سال ها سطح تندیسهای متقاضی  سازماننام  ثبت  .7

 هر سالماه ابتدای مهر  سطح تندیس هاهای متقاضی  سازمانمهلت ارسال اظهارنامه   .3

 هر سالماه ان مهر و آب ارزیابان منتخب و کنترل تضاد منافع از دعوت، تشكیل تیم های ارزیابی  .9

 هر سال مهر و آبان و آذر ماه ها توسط ارزیابان اظهارنامهارزیابی انفرادی   .16

 هر سالماه آبان و آذر  ها توسط ارزیابان اظهارنامهارزیابی تیمی   .11

 هر سالماه آبان و آذر  های متقاضی جایزه ملّی توسط ارزیابان سازمانبازدید از محل   .11

 از بهمن ماه هر سال های متقاضی برای سازمان زیابید ارارسال گزارش بازخور  .13

 اسفند ماه هر سال سرآمد همایش تعالی سازمانی و معرفی سازمان های   .14

 

o  تندیس ها و سایر شرایط مرتبط به سایت سطح مهلت ارسال اظهارنامه و برای اطالع از تاریخ دقیق

 تعالی سازمانی مراجعه فرمایید.ملّی  جایزه
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 ثبت نام اضا و تق های فرم

تقاضیان جایزه باید همه ساله نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و پس از ثبت نام و در مهلت مقرر، م

 ارسال کنند. مرکز تعالی سازمانی  اظهارنامه تعالی سازمان خود را طبق قالب تعریف شده در هر سطح به

ی و انفراد شود. سپس ارزیابی تشكیل می مرکز تعالیاز سوی  ارزیابی های تیم ،برای ارزیابی هر سازمان

گیرد و متعاقب آن ارزیابی در محل سازمان متقاضی انجام  تیمی اظهارنامه توسط تیم ارزیابی صورت می

 خواهد شد.

های تعیین شده، سازمان متقاضی، متناسب با امتیاز کسب  در نهایت و در صورت کسب شرایط  و حد نصاب

 سطوح تعالی )تندیس، تقدیرنامه یا گواهینامه( خواهد شد. شده، موفق به دریافت یكی از

 

 قابل دسترسی است. تعالی سازمانی جایزه ملّیسایت فرم های تقاضا و ثبت نام در 

 سازماني اظهارنامه تعالي

گزارشی مكتوب و رسمی است که سازمان متقاضی جایزه، در خصوص وضعیت  سازمانی، اظهارنامه تعالی 

 دهد. های ارزیابی قرار می و تیم جایزهکند و در اختیار  تعالی سازمانی تهیه می الگویظارات خود در قبال انت

کنند. اما پرداختن  اظهارنامه ممكن تمرکز می“ بهترین”برخی از متقاضیان در تهیه اظهارنامه صرفا بر تهیه 

ایجاد تصویری جامع از سازمان  های پیش رو و ریزی به کاربردهایی که اظهارنامه در کل فرایند، برای برنامه

 تواند ایفا کند به قرار زیر است: دارد نیز اهمیت دارد. کاربردهای مختلفی که اظهارنامه می

  اولین گام برای ارزیابی دقیق 

 امكان ایجاد یک تصور و زمینه ذهنی خوب و همراه کردن ارزیابان 

 ر بازدید از محلای برای دریافتن نكات برجسته و موارد مورد بررسی د پایه 

 بخشی از خودارزیابی سازمان متقاضی 

 به عنوان منبع اطالعاتی از بهترین تجارب سازمان  

 

  جایزه ملّی قابل دسترسی است.سایت در ها  شرایط و نحوه تهیه اظهارنامه
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 تعالي سازماني الگوی  معيارهای

معرفی  رالی سازمانی و به صورت زیدر قالب الگوی تعتعالی سازمانی جایزه ملّی معیارهای ارزیابی در 

 :اند شده
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  رهبري  : 1معيار 

سازند و همواره به عنوان  سازمانهای متعالی رهبرانی دارند که آینده را به تصویر کشیده و آنرا محقق می

ند و پذیر بخش اعتماد هستند.آنها انعطاف کنند و الهام ها و اخالق سازمانی، ایفای نقش می الگو برای ارزش

بینی کرده و  سازند تا برای حصول اطمینان از موفقیت مداوم، آینده را به موقع پیش سازمان را قادر می

 عكس العمل نشان دهد.

  استراتژي   : 2معيار 

های متعالی مأموریت و چشم انداز خود را از طریق توسعه یک استراتژی متمرکز بر ذینفعان به  سازمان

ها، اهداف و فرایندها برای تحقق استراتژی توسعه یافته و جاری  ها، برنامه یآورند. خط مش اجرا در می

 شوند. می

  كاركنان  : 3معيار 

کنند که دستیابی به منافع طرفین  نهند و فرهنگی را ایجاد می های متعالی، کارکنان خود را ارج می سازمان

ها همچنین به منظور قادر ساختن  شود. این سازمان از طریق همسویی اهداف شخصی و سازمانی میسر 

ها، ترویج  های خود در راستای منافع سازمان، به توسعه قابلیت کارکنان برای استفاده از دانش و مهارت

پردازند تا در آنها ایجاد  عدالت و برابری، برقراری ارتباط، تشویق، قدردانی و مراقبت از کارکنان می

 انگیزه و تعهد نمایند.

  ها و منابع تشراك : 4معيار 

کنندگان و منابع درونی را به منظور پشتیبانی از استراتژی و  های بیرونی، تامین های متعالی شراکت سازمان

ها از مدیریت اثربخش  کنند. این سازمان ریزی و مدیریت می ها و اجرای اثربخش فرایندها، برنامه مشی خط

کنندگان و منابع درونی اطمینان  بیرونی، تامینهای  پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی ناشی از شراکت

 یابند. می

  فرايندها، محصوالت و خدمات : 5معيار 

های متعالی فرایندها، محصوالت و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و  سازمان

 بخشند. سایر ذینفعان خود طراحی و مدیریت کرده و بهبود می
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  ج مشترينتاي : 6معيار 

ای که نیازها و انتظارات مشتریان خود را برآورده کرده یا از آن فراتر های متعالی به نتایج برجسته سازمان

 سازند.ها را پایدار مییابند و آنرود، دست میمی

  نتايج كاركنان : 7معيار 

رآورده کرده یا از آن فراتر ای که نیازها و انتظارات کارکنان خود را بهای متعالی به نتایج برجسته سازمان

 سازند.ها را پایدار مییابند و آنرود، دست میمی

  نتايج جامعه  : 8معيار 

ای که نیازها و انتظارات ذینفعان مربوطه در جامعه را برآورده کرده یا های متعالی به نتایج برجسته سازمان

 زند.ساها را پایدار مییابند و آنرود، دست میاز آن فراتر می

  نتايج کليدي : 9معيار 

ها و  سازی موفق استراتژی های متعالی در ارتباط با جاری دهد که سازمان معیار نتایج کلیدی نشان می

ها و فرایندها در جهت پاسخگویی به  نیازها و انتظارات  های پشتیبان و همچنین در اجرای سامانه مشی خط

اند. آنها به منظور تحقق اهداف و  مالی و غیرمالی( دست یافتهذینفعان کلیدی به چه دستاوردها و نتایجی )

های کلیدی عملكرد )مالی و غیرمالی( مرتبط با رویكردها و  بهبود دستاوردهای کلیدی استراتژیک،  شاخص

گیری و تحلیل  فرایندها و همچنین دستاوردهای کلیدی استراتژیک را در دوره های زمانی متناسب اندازه

 می کند.

 
 
 
 

 کتاب الگوی تعالی سازمانی را تهیه و یا از طریق آدرس و منطق ارزیابی ها جهت دریافت جزئیات معیار ،

 .   دانلود فرمایید تعالی سازمانیملّی  سایت جایزه
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 تعالي سازماني الگویبر اساس  خودارزيابي

بازنگری جامع، رزیابی به یكی از الزامات دستیابی به سطوح تعالی است و طبق تعریف خوداخودارزیابی 

شود  اطالق میتعالی سازمانی  الگویها و دستاوردهای یک سازمان با استفاده از  روشمند و منظم از فعالیت

 باشد. نیاز حضور در فرایند جایزه ملّی و تقاضا برای آن می و پیش

را برای سازمان ممكن هایی که قابل بهبود هستند  فرآیند خود ارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه

های عملیاتی متوالی در درون  های اولیه، سازمان روند بهبود را طی دوره سازد. در ارزیابی و خودارزیابی  می

های الگو و  سنجد و در سطوح باالتر تعالی، این کار را از طریق مقایسه خود با رقبای محلی، سازمان خود می

 دهد. های مشابه در جهان صورت می رفههای تراز اول در حرفه خود یا ح سازمان

 

توانند از آنها یا از ترکیبی از آنها برای ارزیابی عملكرد خود و  ها می چهار رویكرد خودارزیابی که سازمان

 های قابل بهبود استفاده کنند، عبارتند از: دستیابی به نقاط قوت و زمینه

 ای یكرد پرسشنامهرو       .1

 ی یكرد کارگاهرو       .1

 یكرد پروفورما رو       .3

 سازی جایزه  یكرد شبیهرو       .4

 شوند: در ادامه هر کدام از رویكردهای خود ارزیابی توضیح داده می
  

 1.       اي يكرد پرسشنامهرو 

شود. برای  ای واقعی و مستدل می این رویكرد با صرف حداقل منابع و زمان، منجر به تكمیل پرسشنامه

العات درباره آگاهی و ادراکات کارکنان در درون سازمان، این رویكرد یک رویكرد عالی به آوری اط جمع

ها در سطح وسیع و با هدف  ها به عنوان روشی برای گردآوری داده آید. برخی از سازمان حساب می

 کنند. تفاده میاس های بلی یا خیر،  هایی با پاسخ تر خود ارزیابی، از پرسشنامه پشتیبانی از رویكردهای دقیق
  

 2.       كارگاهي يكردرو 

مزیت این رویكرد آنست که به مشارکت فعال مدیران و افراد کلیدی واحد اجرا کننده خود ارزیابی نیاز 

شده در کارگاه به همتایان خود  آوری ها و ارائه شواهد جمع آوری داده دارد. این گروه مسئول جمع

یابی به اتفاق نظر در گروه مدیریت است. تجربه نشان داده است که دو باشند. این کار آغازی برای دست می

 نفر از کارکنان که به عنوان ارزیاب، کامالً آموزش دیده باشند، برای تسهیل این فرآیند مورد نیاز هستند.
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ایر گیرد و ارزیاب دیگر از س تر است که یكی از ارزیابان از واحدی باشد که مورد ارزیابی قرار می مطلوب

 های سازمان و یا سازمانی دیگر، انتخاب شود. بخش

دهی،  ها، کارگاه نمره آوری داده رویكرد کارگاهی عبارتند از: آموزش، جمعخودارزیابی در پنج جزء فرآیند 

 های عملیاتی. توافق بر سر اقدامات اصالحی و بازبینی پیشرفت در قبال برنامه
  

 3.       يكرد پروفورمارو 

ای از  سازی جایزه، عبارتست از ایجاد مجموعه های کاهش حجم کار، در مقایسه با رویكرد شبیه هیكی از را

ها، به عنوان مثال، یک صفحه برای هر یک از اجزای معیارها در نظر گرفته و توضیحات  صورت وضعیت

ات مزبور درج های مربوط به آن در زیر توضیح داده شده درباره اجزای معیارها در باالی صفحه و زمینه

های قابل بهبود و شواهد عینی تقسیم  هایی برای ذکر موارد قوت و زمینه گردد. بقیه صفحه به بخش

 شود. می

ها در درون سازمان تهیه کرده و توسط ارزیابان آموزش  توان توسط افراد یا گروه مدارك خودارزیابی را می

هایش انجام  ند فعالیت ارزیابی را بر اساس مسئولیتتوا دیده مورد ارزیابی قرار داد و یا گروه مزبور می

 دهد.

های  های خارج از سازمان نیز استفاده نمود. برای سازمان توان از گروه برای بازبینی نتایج خود ارزیابی می

آوری نموده و نقاط قوت و  توان اطالعات واحدهای مختلف را جمع بزرگتر که شامل چندین واحد هستند، می

توان استراتژی جاری را مورد بازبینی  قابل بهبود مشترك را مشخص نمود. از این به بعد می های زمینه

 های بهبود در سطح سازمان را توسعه داد. قرار داده و برنامه
  

 4.       سازي جايزه يكرد شبيهرو 

به منظور انجام  “اظهارنامه جایزه ملّی تعالی سازمانی” و تهیه رویكرد مبتنی بر ارائه مدارك کامل  این

ارزیابان آن را مورد ارزیابی قرار  دیده از خودارزیابی است. پس از تهیه اظهارنامه، یک گروه آموزش

ها یا واحدهای فرعی سازمان بكار  را از سایر بخش توان ارزیابان دهند. برای ارزیابی یک واحد می می

 .کمک گرفتنیز بیرونی ن از برخی از ارزیابان توا گیرد، می قرار می گرفت. اگر کل سازمان مشمول ارزیابی
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 همکاری به عنوان ارزياب  به عالقمندشرايط افراد 

نیازمند  مرکز تعالی سازمانیمتقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی،  های به منظور اجرای فرآیند ارزیابی شرکت

تعالی  الگویتعالی سازمانی به ویژه های  الگواست که دانش و تجربه کافی در مورد  استفاده از ارزیابانی

 داشته باشند. را  سازمانی
 

فرآیند ارزیابی متقاضیان جایزه تعالی  توانند در عالقمندان همكاری به عنوان ارزیاب، با طی مراحل زیر می

 :سازمانی حضور پیدا کنند

 از طریق سایت جایزه ملیرزومه کاری ارسال نام و  ثبت تكمیل فرم -1

 های تخصصی و تایید صالحیت فنی ارزیابان گذراندن دوره -1

 

 یها و مهارت ها تیصالح یدارا ستیبا یم یسازمان یملی تعال زهیجا ابیبه عنوان ارز یهمكار انیمتقاض

 باشند: لیذ

 (ی)حداقل در سطح کارشناس یدانشگاه التیتحص -1

 حسن شهرت -1

 یارتباط یها مهارت -3

  یابیو ارز یگر لیتحل ،یتیریمد یها دانش و مهارت -4

 یتیریمد یها در حوزه یسابقه شغل -5

 یجد اریبس یزمان یها االجل به ضرب یابیدست ییتوانا -6

  رخانهیدب یها هیبر اساس رو یاختصاص وقت کاف -7

 تعالی سازمانی یتخصص یها کردن دوره یط -3

 

 یها شرکت یابیارز ندیرا در فرآ ابیبه عنوان ارز یهمكار انیحضور متقاض ،یسازمان یملی تعال زهیجا

 ازین شی. پداند یم یسازمان یملی تعال زهیجا ژهیو ابیارز تیترب یکارگاه آموزش یمنوط به ط یتقاضم

 .پیش نیاز تعالی سازمانی است یآموزشهای دوره گذراندن کارگاه  نیشرکت در ا

 

 تعالی سازمانی مراجعه فرمایید.   ملّی  ها به سایت جایزه جهت دریافت جزئیات آموزش 

 



    
 

 

 

11                                                 ht tp: / /exce l lence. imi . i r 

 1396فروردین 
 

 ارشد و ارزيابان نابايارز فيوظا

 یامضاهستند و با  جایزه یاعالم شده از سو یو برنامه زمان ها هیرو ،ها نامه نییآ تیمتعهد به رعا ابانیارز

، وظایف جایزه یها هیبر اساس رو ینكات اخالق تیتعهد به رعاو  یو توافقنامه رازدار ابانیسوگندنامه ارز

 رسانند: زیر را به انجام می

  ارشد:  نابايارزوظايف 

 تیارشد انتخاب شده که مسئول ابیبه عنوان ارز یتعداد یسازمان یملی تعال زهیجا ابانیارز انیم از

 ریارشد به شرح ز ابانیارز فیرا برعهده دارند. اهم وظا یابیارز یها میاز ت کیهر  یو هماهنگ تیهدا

 است: 

 یابیارز میت تیاو هد انیاظهارنامه متقاض یابیالزم در ارز یها یهماهنگ جادیا -1

 جایزه یاعالم شده از سو یها با توجه به زمان یابیارز میت یها تیفعال یاجرا یبند زمان -1

 ابانیجلسات اجماع ارز یبرگزار -3

 از محل دیبازد یزیر برنامه -4

 یابیارز ییو نها هیگزارشات اول نیتدو -5

 ابانیالزم به ارز یها ییارائه راهنما -6

 مرکز تعالی سازمانیبه  یابیارز یاجرا یانتقال مشكالت احتمال -7

 ازیو ارائه اطالعات مورد ن مرکز تعالی سازمانی  یشرکت در جلسات هماهنگ شده از سو -3

 تعالی سازمانیملّی  زهیجا یاعالم شده از سو یو برنامه زمان ها نامه نییآ تیرعا -9

 داده شده است. حیکه در قسمت بعد توض ابیارزایفای نقش  -16

 

  ابانيارزوظايف: 

که  یو موارد ازیقابل بهبود، امت یها نهیو استخراج نقاط قوت، زم انیمتقاض یها اظهارنامه یابیارز -1

 .ردیقرار گ یمورد بررس دیاز محل با دیدر بازد

  انیمتقاض یصحت و سقم ادعاها یاز محل و بررس دیانجام بازد -1

 از محل  دیها و بازد اظهارنامه یابیارز تیاتفاق نظر در خصوص وضع -3

 یمتقاض یها ر و اطالعات شرکتحفظ اسرا -4

 .شود یاعالم م جایزه  یکه از سو یابیارز یها نامه نییآ تیرعا -5
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 ارزيابان سوگندنامه

 تمامی ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی به شرح زیر سوگند یاد می کنند:

  و درستکاري  توکل به خداوند: 

خود را در محضر خداوند دیده و او را ناظر اعمال همواره  ،جایزة ملّی تعالی سازمانی به عنوان ارزیاب

 دهیم و از هرگونه پیش دانیم و صداقت و درستكاری را مبنای اجرای فرایندهای جایزه قرار می میخویش 

 .نماییم داوری نسبت به سازمان متقاضی جایزه اجتناب می

 اخالق حرفه اي و تکريم ذي نفعان 

با همه ارکان و ذی نفعان جایزه، بویژه سازمان متقاضی، برخورد ، ازمانیجایزة ملّی تعالی س به عنوان ارزیاب

و جز در محدوده  خواهیم داشتملّی  حرفه ای و تعامل مطلوب و متناسب با شأن و منزلت ارزیابان و جایزه

اخالق، قواعد و قوانین عمل نمی کنیم. همچنین در جریان ارزیابی ضمن احترام به رویه های داخلی 

 ن متقاضی، از درخواست اطالعات غیرضرور و محرمانه اجتناب می کنیم.سازما

 و مناعت طبع شهامت 

در انجام وظایف ارزیابی از هرگونه ترس، ضعف و اثرپذیری در جایزة ملّی تعالی سازمانی،  به عنوان ارزیاب

یا صریح هرگونه ها و اشخاص یا عالئق مادی بدور خواهیم بود. از پذیرش ضمنی  مقابل نفوذ قدرت گروه

هدیه نامتعارف و نیز قبول وعده مال یا امتیاز و نظائر آن تحت هر عنوانی که باشد از دستگاهها یا 

. همچنین از کنیم اشخــاص مرتبط بـــا  سازمان متقاضی جایزه بطور مستقیم یا غیر مستقیم اجتناب می

ه و تدریس( با سازمان متقاضی جایزه به برقراری هرگونه رابطه کاری به هرشكلی )نظیر استخدام، مشاور

 .کنیم میمدت یک سال بعد از تاریخ ارزیابی اجتناب 

  پايبندي به زمان و کيفيت 

پایبند هستیم و ضمن اختصاص ملّی  به مقررات و ضوابط جایزهجایزة ملّی تعالی سازمانی،  به عنوان ارزیاب

 . الزم را با کیفیت و طبق برنامه ارائه می کنیم وقت کافی، زمانبندی ارائه شده را رعایت و گزارش های

 امانت و رازداري 

کلیه اطالعات بدست آمده در فرآیند های جایزه را به عنوان جایزة ملّی تعالی سازمانی،  به عنوان ارزیاب

امانت و اسرار حرفه ای تلقی کرده و از آن به هیچوجه در جهت منافع شخصی، گروهی و یا اضرار به غیر 

 .کنیم میآن خودداری  یو از افشا فاده نكردهاست
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 مأمور شدن یموافقت سازمان متبوع برا جلب

و با تعهد به اختصاص  یسازمان یملی تعال زهیهر دوره جا یزمان موظف هستند با توجه به برنامه ابانیارز

در  یاص وقت کافمأمور شدن و اختص ینظر موافق سازمان متبوع خود را برا ،یابیارز ندیدر فرآ یوقت کاف

با  ابان،یارز ازین ودر صورت لزوم مرکز تعالی سازمانی  نهیزم نیجلب کنند. در ا یابیارز ندیفرآ

 متبوع آنان مكاتبه خواهد نمود. یها سازمان

 

 ساير خدمات مرکز تعالي سازماني:

 

 ها و تبادل تجربيات تعالي سازماني آموزش 

سترش مفاهیم تعالی سازمانی از طریق آموزش و ایجاد فضایی های مرکز تعالی سازمانی، گ یكی از رسالت

های آموزشی مرتبط با مفاهیم تعالی  ها است.در همین راستا برگزاری دوره برای تبادل تجربیات سازمان

های فصلی، از جمله  های تعالی سازمانی و همایش های آموزشی تعالی سازمانی، تور سازمانی، کارگاه

 کز تعالی تعالی سازمانی است.های مستمر مر برنامه

 هاي توسعه تعالي سازماني پروژه 

های مرکز  های اقتصادی و عمومی از دیگر فعالیت آوری دانش و توسعه تعالی سازمانی در همه بخش به روز

های توسعه تعالی سازمانی صورت  ها و اجرای پروژه نامه تعالی سازمانی است که از طریق عقد تفاهم

 پذیرد. می
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 تماس با مرکز تعالي سازماني

 

از می توانید از طرق زیر با مرکز در مورد هر یک از موارد مندرج در این راهنما برای کسب اطالعات بیشتر 

 .تعالی سازمانی در ارتباط باشید

 

 6خیابان نهم، پالك  خیابان دوم، تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، : آدرس

 1437334334 : کدپستی
 

 611 - 33664331   تلفن :

 611 -  33664111   نمابر :

 

 info@IranAward.org   ایمیل :

 www.iranaward.orgو     http://excellence.imi.ir   سایت :

 

 excellence.iranaward@  اینستاگرام :

 Ir.linkedin.com/in/iranaward  لینكدین:

 t.me/joinexcellence   تلگرام:
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