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  سمه تعالياب
  

 گذردهاي ايراني ميها و سازماناكنون نزديك به دو دهه است كه از ورود مباحث تعالي سازماني به شركت
هاي ها و معرفي سازمانملي براي ارزيابي بهبودح، هر ساله م1382سازماني از سال تعالي ملّي  و اعطاي جايزه

وجه تنيازمند  ها و صنايع كشور،است، اما گسترش مفاهيم تعالي سازماني در همه عرصه بوده يايران سرآمد
ر د و صنعت كشوها و متوليان اقتصاتر مديران سازماناز سوي نهادهاي معتبر و عزم جديملّي  اين حركتبه 

  در توسعه تعالي سازماني است. 
در كنار پرداختن به موضوعات نوين مديريتي، در قالب  (Organizational Excellence)تعالي سازماني 

  ها به حركت درآورد.را در سازمان "بهبود مستمر"تعالي سازماني، تالش دارد چرخه  الگويمعيارهاي 
  خواهد:مي هاسازمانتعالي سازماني از 

 د. ننتايج مورد نياز را، به عنوان بخشي از استراتژي خود، تعريف و مشخص كن 

 اي يكپارچه از رويكردهاي مناسب را به منظور دستيابي به نتايج مورد انتظار در حال و آينده، مجموعه
 . كنندريزي طرح

 كنندينان حاصل از استقرار آنها اطمنمايند و  مند، جاريرا به روشي نظام رويكردها . 

 هاي يادگيري مستمر، رويكردهاي جاري شده را بر اساس پايش و تحليل نتايج كسب شده و فعاليت
 . كننداصالح و ارزيابي 

  ند.و اين چرخه را، با كمك گرفتن از خودارزيابي و ارزيابي بيروني، به حركت درآور
بخواهيم برشمريم، بايد بگوييم تعالي سازماني هاي گذشته در سالشايد اگر مهمترين تاثير اين مفاهيم را 

دينه نها ،را به عنوان موتور محركه رشد "بهبود مستمر"اند هايي كه به درستي آن را بكار بستهدر سازمان
  هاي رقابتي و پايداري هموار نموده است.را براي دستيابي به مزيت "بهبودهاي جهشي"كرده و مسير 

 هايريزيبرنامه در آن نتايج بكارگيري و سازماني تعالي الگوي به استراتژيك نگاهي وجود ديگر طرف از
 بتوانند بايد هاسازمان و است برخوردار ايويژه اهميت از نيز هاسازمان روزمره مديريت و واقعي
 گيريادي و الگوبرداري مستمر، بهبود خودارزيابي، فضاي ايجاد نظير ها،الگو اين موثر و بالقوه هايقابليت
 حالت ازمانيس تعالي الگوي استقرار تا كنند نهادينه و بگيرند بكار خود عمليات در مناسبي نحو به را سازماني
  باشد. ردگيري قابل سازمان عملكرد بر آن مثبت تاثيرات و نگيرد خود به شكلي

 يريتمد توسعه بهتعالي سازماني ملّي  ي اركان جايزههاتالش مجموعه داريم اميدما در مركز تعالي سازماني 
  . داشت خواهد همراه به را عزيزمان كشور توسعه خود كه بيانجامد هاسازمان در
  

  مركز تعالي سازمانيمدير 
  سازمان مديريت صنعتي
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  معرفي جايزه ملّي تعالي سازماني

هاي ها و نتايج موفقيتهاي مديريتي سازمانجايزه ملّي تعالي سازماني مبتني بر ارزيابي رويكردها و نظام
را در  است كه وضعيت سازمان  "الگوي تعالي سازماني"ها توسط گروهي از ارزيابان خبره و بر اساس آن

  نمايند. ميزان دستيابي به انتظارات الگوي تعالي سازماني مشخص مي
، بسياري از مديران 1382از سال  "جايزه ملّي تعالي سازماني"و  "تعالي سازماني الگوي"با معرفي 
 هاي نوين مديريتي، به چارچوب مناسبي براي اعمال روشالگوهاي ايراني توانسته اند با استقرار سازمان

هاي ند و در جهت تعريف برنامههاي قابل بهبود خود را بشناسدر سازمان خود دست يابند و نقاط قوت و زمينه
  بهبود و اجراي آنها گام بردارند.

  :اهداف ذيل را در نظر دارد هاي كشورمانها و شركتبه سازمان جايزه ملّي تعالي سازماني اعطاي
  ،ي ايرانيهايجاد فضاي رقابتي براي تعالي سازمانا  •
  ،خود هاي قابل بهبودو زمينه براي اجراي خودارزيابي و شناخت نقاط قوتها سازمانيق تشو  •
  يجاد فضايي براي تبادل تجربيات موفق.ا  •
  
  

  تعالي سازماني جايزه ملّي دامنه شمول

اعم (در بخش هاي مختلف هاي بزرگ، متوسط و كوچك) (اعم از سازمانهاي ايراني ها و شركتسازمان تمامي
صورت انجام خودارزيابي بر اساس الگوي ، در ) از ساخت و توليد، خدمات، سالمت، آموزش و بخش عمومي

  توانند متقاضي جايزه ملّي تعالي سازماني باشند.هاي بهبود ميبه اجرا گذاردن برنامه و تعالي سازماني
 

  :شونديداده م حيها به طور مختصر توضدر ادامه هر كدام از بخش

  

 ديبخش ساخت و تول  

 ديولكرده و محصوالت ت تيمحصول فيزيكي فعال ديتول نهيآنها كه در زم يندگيشعب و نما ايها سازمان هيكل
 ياومعدن ك ،يمحصوالت كشاورز دكنندگانيتول نيهمچن رسانند،يساخت را به فروش م يندهايفرآ ايشده 

  شركت كنند. زهيبخش از جا نيدر ا تواننديم يسازو ساختمان
 هستند. تا كنون از صنايع  ير دارند، انتفاعقرا ديكه در بخش ساخت و تول ييها: سازمانتوجه

سازي، نيروگاهي، صنعت سيمان، صنايع پتروشيمي، مختلفي مانند فوالد، خودروسازي، قطعه
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پااليشگاه نفت و گاز، داروسازي، مسكن ، كاشي و سراميك و لوازم خانگي، در جايزه حضور 
 اند.داشته

  

 بخش خدمات  

بخش  نيدر ا تواننديم كنند،يم تيفروش خدمات فعال نهيآنها كه در زم يندگيشعب و نما ايها سازمان هيكل
  شركت كنند. زهياز جا
 هستند. تا كنون از صنايع مختلفي  يكه در بخش خدمات قرار دارند، انتفاع ييها: سازمانتوجه

، فروشگاه  ICTمانند بانك، بيمه، خدمات مهندسي، خدمات پيمانكاري، موسسات حسابرسي، خدمات 
 ، در جايزه حضور داشته اند.برق و گاز صنعت آب و و هاي زنجيره اي

  

 بخش سالمت  

و بهداشت  يجراح ،يكه در ارائه خدمات طب ييهاعبارتند از سازمان زهيبخش از جا نيدر ا كنندگانشركت
 زيو ن يدولت ،يخصوص ،يعموم ،يانتفاع ريو غ يبا افراد سر و كار دارند، اعم از انتفاع ماًيو درمان مستق

  كنند. شركت زهيبخش از جا نيدر ا تواننديها مسازمان يندگينما اياز شعب  يبرخ
  كنون تعداد قابل توجهي از بيمارستان ها و مراكز درماني در جايزه حضور داشته اند. تا
  

 بخش آموزش  

را در كل كشور ارائه  يكه خدمات آموزش ييهاعبارتند از سازمان زهيبخش از جا نيدر ا كنندگانشركت
 يندگينما اياز شعب  يبرخ زيو ن يدولت ،يخصوص ،يعموم ،يانتفاعريو غ يانتفاع يهااعم از سازمان كنند،يم

  شركت كنند.  زهيبخش از جا نيدر ا تواننديآنها م

 يبخش عموم  

ركت ش زهيبخش از جا نيدر ا تواننديآنها م يندگينما ايو شعب  يدولت ريو غ يدولت يعموم يهاسازمان هيكل
  كنند.

  
 هستند. تا كنون از نيروهاي  يانتفاع ريقرار دارند، غ يكه در بخش عموم ييها: سازمانتوجه

 حضور داشته اند.تعالي سازماني ملّي  در جايزهها شهرداريو  تظامي، استانداري، جهاد كشاورزيان
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  همايش تعالي سازماني

ايراني آغاز شده است،  سرآمدهاي ها و شركتكه اعطاي جايزه ملي تعالي سازماني به سازمان 1382از سال 
تعالي سازماني در قالب همايش تعالي سازماني برگزار ملّي  همه ساله و در اسفند ماه مراسم اعطاي جايزه

  شود.مي
د يابنها در آن حضور مييران ارشد سازماناين همايش بزرگترين گردهمايي در نوع خود در كشور است و مد

ير هاي سرآمد تقدمركز تعالي سازماني سازمان مديريت صنعتي در آن ارائه و از سازمان ههاي يكسالو تالش
  شود.مي
 
  
  
  
  
  
 
  

    



    
 

  
  

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

  سطوح تعالي در جايزه ملّي تعالي سازماني

، ميزان موفقيت آنها را در دستيابي به تعالي كند وها را در دستيابي به تعالي متمايز ميسطوح تعالي، سازمان
  دهد. جايزه ملّي تعالي سازماني، داراي سطوح زير است:نشان مي

 ين تنديسهاي بلورين، سيمين و زر  
  تقديرنامه براي تعالي  
  گواهي تعهد به تعالي  

 
هاي جايزه ملّي تعالي سازماني به تفكيك به فرآيند جايزه در هر كدام از اين سطوح و در هر كدام از بخش

  شوند. اجرا گذاشته شده و برندگان هر يك از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفي مي
ان از نشان مربوط به همن اعتبار، تا زماتوانند هايي كه به هر يك از سطوح تعالي دست پيدا كنند، ميسازمان

سطح (نشانهاي تعالي) در تبليغات خود استفاده كنند. دستيابي به هر يك از سطوح فوق به ميزان امتياز 
   كسب شده در ارزيابي بستگي دارد.

  تنديس هاسطح امتيازات و شرايط دستيابي به 

  
  
  
  
  
  

  زير است:تنديس ها به قرار حدنصاب دستيابي به سطح 
  

  امتياز  طح تعاليس

  تنديس
  650بيش از زرين

  550بيش از   سيمين
  450بيش از بلورين

 سال3 تنديس هامدت اعتبار
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 :هاي زير را دارا باشدويژگيشرايط و ، بايد "تنديس  "سازمان دريافت كننده 

 تحويل شده باشد.ملّي  اظهارنامه تعالي در موعد مقرر به جايزه  
  ارشد به عنوان مدير تعالي سازماني منصوب شده باشد.يكي از مديران 

  فرآيند خودارزيابي در سازمان بطور سيستماتيك نهادينه شده و در زمان ارسال اظهارنامه، از آخرين
 خودارزيابي بيش از يك سال نگذشته باشد.

 ي خودارزياب هاي بهبود، مبتني بر نتايج حاصل ازسازي برنامهبندي و جاريتدوين، توسعه، اولويت
  .صورت گرفته باشد

  تعادل بين امتياز توانمندسازها و نتايج وجود داشته باشد به اين معنا كه اختالف امتياز
  امتياز كل سازمان بيشتر نباشد.  %10توانمندسازها و امتياز نتايج از 

 هاي بلورين يسامتياز معيارهاي فرايندها، نتايج مشتري و نتايج كليدي عملكرد براي دستيابي به تند
 51درصد، يا بيش از آن و براي دستيابي به تنديس زرين در بازه  50تا  41و سيمين بايد در بازه 

  يا بيش از آن باشد. درصد 60تا 
  همه مفاهيم بنيادين تعالي سازماني داراي مصاديق بارز و آشكار باشند و در مورد مفاهيم بنيادين

  ز و آشكار در اذهان ذينفعان مشهود نباشد.يا عملكرد سازمان، انعكاس منفي بار
 .روند بهبود قابل مالحظه يا عملكرد خوب پايدار، حداقل طي سه سال اخير قابل ارائه باشد  
 بيروني، اعم از فرايندها و  هايكاويسازمان به سطحي از بلوغ رسيده باشد كه از طريق بهينه

  هاي عملكردي، درصدد كسب بهبود باشد.شاخص
 هاي يابي به تنديس بلورين، سازمان متقاضي بايد در اغلب نتايج كليدي با بهترين سازمانجهت دست

  ايراني در كالس خود قابل مقايسه باشد.
 ايي در هجهت دستيابي به تنديس سيمين، سازمان متقاضي بايد در اغلب نتايج كليدي با سازمان

  كالس جهاني قابل مقايسه باشد.
 در كالس  هاييين، سازمان متقاضي بايد در اغلب نتايج كليدي با سازمانجهت دستيابي به تنديس زر

داشته و در بسياري از فرايندها توسط ديگر ملّي  جهاني قابل مقايسه باشد و نقش الگو  در سطح
  هاي ايراني  مورد الگوبرداري قرار گرفته باشد.سازمان

  

 :سازمان سرآمد سال  

امتيازي در آن  50تنها برنده سطح تنديس زرين در باالترين بازه سازمان سرآمد سال سازماني است كه 
امتيازي بيش از يك سازمان برنده تنديس زرين وجود داشته  50سال است. در صورتي كه در باالترين بازه 

باشد؛ يكي از اين سازمانها، توسط كميته داوري به عنوان سازمان سرآمد در آن سال انتخاب و معرفي 
 شود.مي
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  سطح تقديرنامه براي تعاليمتيازات و شرايط دستيابي به ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زير است:تقديرنامه براي تعالي به قرار حدنصاب دستيابي به سطح 
  

 امتياز سطح تعالي

تقديرنامه 
  براي تعالي

  450بيش از   ستاره 5
  400بيش از ستاره4
  350بيش از ستاره3
  300بيش از ستاره2
  250بيش از ستاره1

 سال2 تقديرنامهمدت اعتبار
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   هاي زير باشد:داراي ويژگيشرايط و ، بايد "تقديرنامه براي تعالي"سازمان دريافت كننده 
 

 .يكي از مديران ارشد به عنوان مدير تعالي سازماني منصوب شده باشد 

  سازماني، خودارزيابي انجام شده باشد به بر اساس يكي از رويكردهاي معرفي شده در الگوي تعالي
هاي قابل بهبود قابل استخراج باشد و همچنين در زمان ارسال گزارش، نحوي كه نقاط قوت و زمينه

  از آخرين خودارزيابي بيش از يك سال نگذشته باشد.
 ي خودارزيابهاي بهبود، مبتني بر نتايج حاصل از سازي برنامهبندي و جاريتدوين، توسعه، اولويت

  صورت گرفته باشد.
 هاي بهبود ناشي از فرآيند خود سازمان متقاضي، بايد نتايج حاصل از اجراي حداقل يكي از برنامه

  تعالي سازماني باشد، ارائه كند. الگويدهنده اثربخش بودن استقرار ارزيابي را كه نشان
 ه ي ايراني در صنعت خود قابل مقايسهاسازمان متقاضي بايد در اغلب نتايج كليدي با متوسط سازمان

  باشد.
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  سطح گواهي تعهد به تعاليامتيازات و شرايط دستيابي به 

  
  

  زير است:به قرار  گواهي تعهد به تعالي حدنصاب دستيابي به سطح 
  

 امتياز سطح تعالي
 ندارد گواهي تعهد به تعالي

 سال1 نامهگواهيمدت اعتبار
 

   هاي زير باشد:داراي ويژگيشرايط و ، بايد "تعاليگواهي تعهد به "سازمان دريافت كننده 
  

  در سطح مديران ارشد و مياني آشنايي مناسبي با الگوي تعالي سازماني، مفاهيم و معيارهاي آن وجود
داشته باشد. براي اين منظور بايستي يك نفر از مديران ارشد به عنوان مدير تعالي سازماني 

  آموزشي مرتبط با الگوي تعالي سازماني برگزار شده باشد.هاي منصوب و دوره
  بر اساس يكي از رويكردهاي معرفي شده در الگوي تعالي سازماني، خودارزيابي انجام شده باشد به

هاي قابل بهبود قابل استخراج باشد و همچنين در زمان ارسال گزارش، نحوي كه نقاط قوت و زمينه
  يك سال نگذشته باشد.از آخرين خودارزيابي بيش از 

 اي در چارچوب الگوي هاي دورههاي بهبود و انجام خود ارزيابيتعهد رهبران شركت به اجراي برنامه
  تعالي سازماني مشهود باشد.

 بندي شده باشند.هاي بهبود حاصل از خودارزيابي استخراج و اولويتبرنامه  
 شده باشند. هاي بهبود حاصل از خودارزيابي به اجرا گذاردهبرنامه  
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  تعالي سازمانيملّي  حضور براي اولين بار در جايزه

هاي قبل شركت يابند، يا در دورههايي كه براي نخستين بار در فرآيند جايزه ملّي حضور ميسازمانبه 
ح شود كه براي يكي از سطواند، توصيه مياند ولي موفق به دستيابي به هيچ يك از سطوح تعالي نشدهكرده
  اهي تعهد به تعالي يا تقديرنامه براي تعالي شركت كنند. گو

 6گزارشي در حداكثر  بايستي ها باشند،ها عالقمند به حضور در سطح تنديسدر صورتي كه اين سازمان
هاي مرتبط با تعالي سازماني، اجراي فرآيند خود صفحه كه در برگيرنده اطالعاتي در ارتباط با فرآيند آموزش

هاي بهبود است، تهيه و تا دو ماه قبل از آخرين مهلت تحويل بندي و اجراي برنامهتخراج، اولويتارزيابي، اس
  تحويل دهند. مركز تعالي سازمانياظهارنامه، آن را به 

  

  متقاضيهاي سازمانارزيابي 

وني ز همگشود. براي اطمينان اتوسط تيم ارزيابان، ارزيابي ميتعالي سازماني ملّي  جايزهسازمان متقاضي 
  يرند.گقرار مي تخصصيهاي شود، تمامي اين ارزيابان تحت آموزشامتيازاتي كه توسط اين ارزيابان داده مي

هاي قابل بهبود ارزيابي ) بر اساس نقاط قوت و زمينهسازماني ها (اظهارنامه تعاليگزارش ارسالي سازمان
و ابهامات موجود در اظهارنامه را رفع و پاسخ  بازديد از محل را انجام داده شده و سپس تيم ارزيابان،

  كنند. سؤاالت خود را از سازمان دريافت مي
ركز تعالي مو مراتب به  پيشنهادتيم ارزيابي  توسط امتياز تيم ارزيابي، متعاقب آن، با تشكيل جلسه اجماع

ص سطح تعالي سازمان داوري تصميم نهايي را در خصو علمي يا  كميتهدر ادامه شود. اعالم مي سازماني
  متقاضي اتخاذ خواهد كرد. 

 نيمركز تعالي سازماتصميم نهايي در مورد امتياز و نتيجه حاصل از ارزيابي پس از طي مراحل مربوطه، توسط 
  به اطالع سازمان متقاضي خواهد رسيد.
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  گزارش بازخورد ارزيابي

از انجام بازديد از محل توسط گروه ارزيابان و اجماع و تقديرنامه براي تعالي پس  هامتقاضيان سطوح تنديس
ه ك هاي قابل بهبود سازمان است دريافت خواهند داشتنهايي آنان، گزارشي را كه شامل نقاط قوت و زمينه
  .مبناي اولويت بندي و اجراي بهبودها قرار مي گيرد

براي بحث بين سازمان متقاضي و اي را تواند جلسهمي مركز تعالي سازمانيدر صورت درخواست متقاضي، 
، هماهنگ نمايد. هدف از اين امر اطمينان از دريافت گزارش )بازخورد تنها جهت تبيين گزارش ( تيم ارزيابي

ها امكان اعتراض به ميزان امتياز و سطح هاي متقاضي است و سازمانمعتبر و قابل استفاده توسط سازمان
  د.تعالي شناخته شده براي خود را ندارن

  مقررات عمومي جايزه ملّي تعالي سازماني

 عدم افشا و محرمانه تلقي شدن مدارك  

ها و هر گونه اطالعات ديگري از جمله امتيازات آنها در ضمن فرآيند متقاضيان، نوشته هاي اطالعاتيفرم
ه مستقيماً ك شود. دسترسي به اين اطالعات براي كسانيمحرمانه تلقي ميمركز تعالي سازماني ارزيابي توسط 

در ارزيابي و فرآيندهاي اجرايي نقش دارند و محققاني كه توسط جايزه مشغول به كار هستند، آزاد است. 
را امضاء “ موافقتنامه رازداري”بدين روي تمامي كساني كه امكان دستيابي و رؤيت اظهارنامه را دارند، 

جازه رسمي از مالك اطالعات به هيچ نحو منتشر گونه اطالعاتي را بدون اشوند كه هيچكنند و متعهد ميمي
  نكنند.

هاي الزم را براي اطمينان از عدم افشاي اطالعات متقاضيان بكار گرفته تمامي فعاليت مركز تعالي سازماني
  ندارد.و همكاران ديگر را مسؤوليتي در قبال محرمانه تلقي نشدن اطالعات از سوي ارزيابان  ليو
   

 يانحق عدم پذيرش متقاض  

ركز مشان با الزامات ذكر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط متقاضياني كه شرايط
ند توانتصميم اعتراض داشته باشند، مي اين شوند. در صورتي كه متقاضيان بهرد مي تعالي سازماني

 مالك عمل ،علميص رأي كميته ارسال داشته و در اين خصو مركز تعالي سازمانياعتراض خود را كتباً به 
  قرار خواهد گرفت.
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 هاي فرآيند ارزيابيهزينه  

هايي است كه از ، بر اساس تعرفهسالدر هر تعالي سازماني ملّي  اعطاي جايزههاي مربوط به فرايند هزينه
  شود. اعالم مي مركز تعالي سازمانيجانب 

هاي مستقيم مربوط به بازديد اقامت ارزيابان و ساير هزينههاي اياب و ذهاب و هزينهالزم به ذكر است كليه 
  به عهده سازمان متقاضي خواهد بود. ،از محل

  

 عدم پذيرش اعتراضات  

اي راهنم"ها، مقررات و الزاماتي كه در فرآيند ارزيابي در جايزه ملّي تعالي سازماني بر اساس دستورالعمل
گيرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ه است، صورت ميدرج شد "متقاضيان جايزه ملّي تعالي سازماني

ازماني به مركز تعالي ستيم ارزيابي  پيشنهادتيمي، بازديد از محل و اجماع،  ارزيابي ارزيابان، ارزيابي انفرادي،
  شود.اعالم و توسط اركان جايزه نهايي مي

نها قابل براي آو سطح تعالي نتيجه نهايي و  فتهحضور ياملّي  متقاضيان جايزه با آگاهي از اين فرآيند در جايزه
و امكان ارزيابي دوباره در آن  پذيرفته نخواهد شددر اين خصوص قبول خواهد بود و هيچگونه اعتراضي 

  .دوره به هيچ عنوان وجود ندارد
   

 مرجع رسمي پاسخگويي به سؤاالت و تقاضاها  

  سؤاالت و تقاضاهاي واصله است.تعالي سازماني مرجع رسمي پاسخگويي به كليه مركز 
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  بندي اعطاي جايزه ملّي تعالي سازماني زمان

توانند در هر زمان در طي سال، درخواست مي گواهي تعهد به تعالي و تقديرنامه  متقاضيان دريافت سطوح
و  زمان ارزيابي ،هاي الزمدبيرخانه پس از انجام بررسيو  خود را به جايزه ملّي تعالي سازماني ارسال نمايند

  محل را با متقاضي هماهنگ خواهد كرد.بازديد از 
د رعايت شورا كه جزئيات آن هر ساله اعالم مي برنامه زماني تنديس هاها بايستي اما متقاضيان سطح تنديس

  نمايند. كلياتي از اين برنامه در جدول ذيل آمده است:
  

  بهار و تابستان هر سال هاي متقاضي و ارزيابان عالقمندسازمانفراخوان.1

  بهار و تابستان هر سال هاي متقاضيسازمانسمينارهاي ترويجي و آموزش عمومي براي .2

  بهار و تابستان هر سال هاي متقاضيبراي سازمانهاي آموزشي تدوين اظهارنامهدوره.3

  بهار و تابستان هر سال نام ارزيابانثبت.4

  تابستان و پاييز هر سال ،بهار دوره هاي بازآموزي ارزيابان.5

  تابستان هر سال ملّي تعالي سازماني هاي آموزشي تربيت ارزياب ويژه جايزهدوره.6

  تا اواخر مرداد ماه هر سال هاسطح تنديسهاي متقاضي سازماننام ثبت.7

 هر سالماه ابتداي مهر  سطح تنديس هاهاي متقاضي سازمانمهلت ارسال اظهارنامه .8

 هر سالماه مهر و آبان ارزيابان منتخب و كنترل تضاد منافعازدعوت،هاي ارزيابيتشكيل تيم .9

 هر سال مهر و آبان و آذر ماه ها توسط ارزياباناظهارنامهارزيابي انفرادي .10

 هر سالماه آبان و آذر  ها توسط ارزياباناظهارنامهارزيابي تيمي.11

 هر سالماه آبان و آذر  ملّي توسط ارزيابانهاي متقاضي جايزه سازمانبازديد از محل .12

 از بهمن ماه هر سال هاي متقاضيبراي سازمان د ارزيابيارسال گزارش بازخور.13

 اسفند ماه هر سال سرآمد همايش تعالي سازماني و معرفي سازمان هاي .14

  
o  مرتبط به سايت تنديس ها و ساير شرايط سطح مهلت ارسال اظهارنامه و براي اطالع از تاريخ دقيق

  تعالي سازماني مراجعه فرماييد.ملّي  جايزه
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  ثبت نام تقاضا و  هايفرم

تقاضيان جايزه بايد همه ساله نسبت به ثبت نام اقدام نمايند و پس از ثبت نام و در مهلت مقرر، اظهارنامه م
  سال كنند.ار مركز تعالي سازماني  تعالي سازمان خود را طبق قالب تعريف شده در هر سطح به

و  يانفراد  شود. سپس ارزيابيتشكيل ميمركز تعالي از سوي  ارزيابي هايتيم ،براي ارزيابي هر سازمان
گيرد و متعاقب آن ارزيابي در محل سازمان متقاضي انجام تيمي اظهارنامه توسط تيم ارزيابي صورت مي

  خواهد شد.
شده، سازمان متقاضي، متناسب با امتياز كسب هاي تعيين در نهايت و در صورت كسب شرايط  و حد نصاب

  شده، موفق به دريافت يكي از سطوح تعالي (تنديس، تقديرنامه يا گواهينامه) خواهد شد.
  

  قابل دسترسي است. تعالي سازماني جايزه ملّيسايت فرم هاي تقاضا و ثبت نام در 

  سازماني اظهارنامه تعالي

وب و رسمي است كه سازمان متقاضي جايزه، در خصوص وضعيت گزارشي مكت سازماني، اظهارنامه تعالي 
  هد.دهاي ارزيابي قرار ميو تيم جايزهكند و در اختيار تعالي سازماني تهيه مي الگويخود در قبال انتظارات 

ن به كنند. اما پرداختاظهارنامه ممكن تمركز مي“ بهترين”برخي از متقاضيان در تهيه اظهارنامه صرفا بر تهيه 
هاي پيش رو و ايجاد تصويري جامع از سازمان دارد ريزيكاربردهايي كه اظهارنامه در كل فرايند، براي برنامه

  تواند ايفا كند به قرار زير است:نيز اهميت دارد. كاربردهاي مختلفي كه اظهارنامه مي
  اولين گام براي ارزيابي دقيق  
  كردن ارزيابانامكان ايجاد يك تصور و زمينه ذهني خوب و همراه  
 اي براي دريافتن نكات برجسته و موارد مورد بررسي در بازديد از محلپايه  
 بخشي از خودارزيابي سازمان متقاضي  
 به عنوان منبع اطالعاتي از بهترين تجارب سازمان  

  
    جايزه ملّي قابل دسترسي است.سايت در ها شرايط و نحوه تهيه اظهارنامه
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  تعالي سازماني الگوي  معيارهاي

  :انددهمعرفي ش ردر قالب الگوي تعالي سازماني و به صورت زيتعالي سازماني جايزه ملّي معيارهاي ارزيابي در 
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  رهبري   :  ۱معيار  

سازند و همواره به عنوان سازمانهاي متعالي رهبراني دارند كه آينده را به تصوير كشيده و آنرا محقق مي
د و پذيرنبخش اعتماد هستند.آنها انعطافكنند و الهامو اخالق سازماني، ايفاي نقش ميها الگو براي ارزش

بيني كرده و سازند تا براي حصول اطمينان از موفقيت مداوم، آينده را به موقع پيشسازمان را قادر مي
  عكس العمل نشان دهد.

  استراتژي    :  ۲معيار  

ود را از طريق توسعه يك استراتژي متمركز بر ذينفعان به اجرا هاي متعالي مأموريت و چشم انداز خسازمان
  شوند.ها، اهداف و فرايندها براي تحقق استراتژي توسعه يافته و جاري ميها، برنامهآورند. خط مشيدر مي

  كاركنان   :  ۳معيار  

ز بي به منافع طرفين اكنند كه دستيانهند و فرهنگي را ايجاد ميهاي متعالي، كاركنان خود را ارج ميسازمان
ها همچنين به منظور قادر ساختن كاركنان شود. اين سازمانطريق همسويي اهداف شخصي و سازماني ميسر 

ها، ترويج عدالت و هاي خود در راستاي منافع سازمان، به توسعه قابليتبراي استفاده از دانش و مهارت
پردازند تا در آنها ايجاد انگيزه و تعهد از كاركنان مي برابري، برقراري ارتباط، تشويق، قدرداني و مراقبت

  نمايند.

  ها و منابعشراكت  :  ۴معيار  

كنندگان و منابع دروني را به منظور پشتيباني از استراتژي و هاي بيروني، تامينهاي متعالي شراكتسازمان
ها از مديريت اثربخش سازمان كنند. اينريزي و مديريت ميها و اجراي اثربخش فرايندها، برنامهمشيخط

كنندگان و منابع دروني اطمينان هاي بيروني، تامينپيامدهاي زيست محيطي و اجتماعي ناشي از شراكت
  يابند.مي

  فرايندها، محصوالت و خدمات  :  ۵معيار  

و هاي متعالي فرايندها، محصوالت و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزاينده براي مشتريان سازمان
  بخشند.ساير ذينفعان خود طراحي و مديريت كرده و بهبود مي
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  نتايج مشتري  :  ۶معيار  

اي كه نيازها و انتظارات مشتريان خود را برآورده كرده يا از آن فراتر هاي متعالي به نتايج برجستهسازمان
  سازند.ها را پايدار مييابند و آنرود، دست ميمي

  ننتايج كاركنا  :  ۷معيار  

اي كه نيازها و انتظارات كاركنان خود را برآورده كرده يا از آن فراتر ميهاي متعالي به نتايج برجستهسازمان
  سازند.ها را پايدار مييابند و آنرود، دست مي

  نتايج جامعه   :  ۸معيار  

را برآورده كرده يا  اي كه نيازها و انتظارات ذينفعان مربوطه در جامعههاي متعالي به نتايج برجستهسازمان
  سازند.ها را پايدار مييابند و آنرود، دست مياز آن فراتر مي

  نتايج کليدي  :  ۹معيار  

ها و سازي موفق استراتژيهاي متعالي در ارتباط با جاريدهد كه سازمانمعيار نتايج كليدي نشان مي
جهت پاسخگويي به  نيازها و انتظارات  ها و فرايندها درهاي پشتيبان و همچنين در اجراي سامانهمشيخط

اند. آنها به منظور تحقق اهداف و ذينفعان كليدي به چه دستاوردها و نتايجي (مالي و غيرمالي) دست يافته
هاي كليدي عملكرد (مالي و غيرمالي) مرتبط با رويكردها و بهبود دستاوردهاي كليدي استراتژيك،  شاخص

گيري و تحليل كليدي استراتژيك را در دوره هاي زماني متناسب اندازه فرايندها و همچنين دستاوردهاي
  مي كند.

  
 
 
 
 كتاب الگوي تعالي سازماني را تهيه و يا از طريق آدرس و منطق ارزيابي هاجهت دريافت جزئيات معيار ،

 .   دانلود فرماييد تعالي سازمانيملّي  سايت جايزه
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  سازمانيتعالي  الگويبر اساس  خودارزيابي

بازنگري جامع، يكي از الزامات دستيابي به سطوح تعالي است و طبق تعريف خودارزيابي به خودارزيابي 
شود اطالق ميتعالي سازماني  الگويها و دستاوردهاي يك سازمان با استفاده از روشمند و منظم از فعاليت

  د.باشنياز حضور در فرايند جايزه ملّي و تقاضا براي آن ميو پيش
هايي كه قابل بهبود هستند را براي سازمان ممكن فرآيند خود ارزيابي، تشخيص صريح نقاط قوت و زمينه

هاي عملياتي متوالي در درون هاي اوليه، سازمان روند بهبود را طي دورهسازد. در ارزيابي و خودارزيابيمي
 هاي الگو وسه خود با رقباي محلي، سازمانسنجد و در سطوح باالتر تعالي، اين كار را از طريق مقايخود مي
  دهد.هاي مشابه در جهان صورت ميهاي تراز اول در حرفه خود يا حرفهسازمان

  
توانند از آنها يا از تركيبي از آنها براي ارزيابي عملكرد خود و ها ميچهار رويكرد خودارزيابي كه سازمان

  استفاده كنند، عبارتند از:هاي قابل بهبود دستيابي به نقاط قوت و زمينه
  اييكرد پرسشنامهرو       .1
  يكرد كارگاهي رو       .2
  يكرد پروفورما رو       .3
  سازي جايزه يكرد شبيهرو       .4

  شوند:در ادامه هر كدام از رويكردهاي خود ارزيابي توضيح داده مي
   

 ۱.        اييكرد پرسشنامهرو  

شود. براي اي واقعي و مستدل ميمنابع و زمان، منجر به تكميل پرسشنامهاين رويكرد با صرف حداقل 
آوري اطالعات درباره آگاهي و ادراكات كاركنان در درون سازمان، اين رويكرد يك رويكرد عالي به حساب جمع
از ها در سطح وسيع و با هدف پشتيباني ها به عنوان روشي براي گردآوري دادهآيد. برخي از سازمانمي

  كنند.استفاده ميهاي بلي يا خير، هايي با پاسختر خود ارزيابي، از پرسشنامهرويكردهاي دقيق
   

 ۲.        كارگاهي يكردرو  

مزيت اين رويكرد آنست كه به مشاركت فعال مديران و افراد كليدي واحد اجرا كننده خود ارزيابي نياز 
باشند. شده در كارگاه به همتايان خود ميآوريه شواهد جمعها و ارائآوري دادهدارد. اين گروه مسئول جمع

اين كار آغازي براي دستيابي به اتفاق نظر در گروه مديريت است. تجربه نشان داده است كه دو نفر از 
  كاركنان كه به عنوان ارزياب، كامالً آموزش ديده باشند، براي تسهيل اين فرآيند مورد نياز هستند.
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گيرد و ارزياب ديگر از ساير يكي از ارزيابان از واحدي باشد كه مورد ارزيابي قرار مي تر است كهمطلوب
  هاي سازمان و يا سازماني ديگر، انتخاب شود.بخش

دهي، ها، كارگاه نمرهآوري دادهرويكرد كارگاهي عبارتند از: آموزش، جمعخودارزيابي در پنج جزء فرآيند 
  هاي عملياتي.ازبيني پيشرفت در قبال برنامهتوافق بر سر اقدامات اصالحي و ب

   

 ۳.        يكرد پروفورمارو  

اي از سازي جايزه، عبارتست از ايجاد مجموعههاي كاهش حجم كار، در مقايسه با رويكرد شبيهيكي از راه
ده ها، به عنوان مثال، يك صفحه براي هر يك از اجزاي معيارها در نظر گرفته و توضيحات داصورت وضعيت

هاي مربوط به آن در زير توضيحات مزبور درج گردد. بقيه شده درباره اجزاي معيارها در باالي صفحه و زمينه
  شود.هاي قابل بهبود و شواهد عيني تقسيم ميهايي براي ذكر موارد قوت و زمينهصفحه به بخش

ه كرده و توسط ارزيابان آموزش ها در درون سازمان تهيتوان توسط افراد يا گروهمدارك خودارزيابي را مي
هايش انجام تواند فعاليت ارزيابي را بر اساس مسئوليتديده مورد ارزيابي قرار داد و يا گروه مزبور مي

  دهد.
هاي هاي خارج از سازمان نيز استفاده نمود. براي سازمانتوان از گروهبراي بازبيني نتايج خود ارزيابي مي

آوري نموده و نقاط قوت و توان اطالعات واحدهاي مختلف را جمعهستند، مي بزرگتر كه شامل چندين واحد
توان استراتژي جاري را مورد بازبيني قرار هاي قابل بهبود مشترك را مشخص نمود. از اين به بعد ميزمينه

  هاي بهبود در سطح سازمان را توسعه داد.داده و برنامه
   

 ۴.        سازي جايزهيكرد شبيهرو  

به منظور انجام  “اظهارنامه جايزه ملّي تعالي سازماني” و تهيه رويكرد مبتني بر ارائه مدارك كامل  اين
ارزيابان آن را مورد ارزيابي قرار  ديده ازخودارزيابي است. پس از تهيه اظهارنامه، يك گروه آموزش

احدهاي فرعي سازمان بكار گرفت. ها يا ورا از ساير بخش توان ارزياباندهند. براي ارزيابي يك واحد ميمي
  .كمك گرفتنيز بيروني توان از برخي از ارزيابان گيرد، ميقرار مي اگر كل سازمان مشمول ارزيابي
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  همكاري به عنوان ارزياب  به عالقمندشرايط افراد 

د نيازمن ازمانيمركز تعالي سمتقاضي جايزه ملّي تعالي سازماني،  هايبه منظور اجراي فرآيند ارزيابي شركت
تعالي  الگويهاي تعالي سازماني به ويژه الگواست كه دانش و تجربه كافي در مورد  استفاده از ارزياباني

  داشته باشند. را  سازماني
 

فرآيند ارزيابي متقاضيان جايزه تعالي  توانند درعالقمندان همكاري به عنوان ارزياب، با طي مراحل زير مي
  :نندسازماني حضور پيدا ك

  از طريق سايت جايزه مليرزومه كاري ارسال نام و ثبت تكميل فرم -1
  هاي تخصصي و تاييد صالحيت فني ارزيابانگذراندن دوره -2

  
 ليذ يهاو مهارت هاتيصالح يدارا ستيبايم يسازمان يملي تعال زهيجا ابيبه عنوان ارز يهمكار انيمتقاض

  باشند:
  )ي(حداقل در سطح كارشناس يدانشگاه التيتحص -1
  حسن شهرت -2
  يارتباط يهامهارت -3
   يابيو ارز يگرليتحل ،يتيريمد يهادانش و مهارت -4
  يتيريمد يهادر حوزه يسابقه شغل -5
  يجد اريبس يزمان يهااالجلبه ضرب يابيدست ييتوانا -6
   رخانهيدب يهاهيبر اساس رو ياختصاص وقت كاف -7
  تعالي سازماني يتخصص يهاكردن دوره يط -8

  
 يهاشركت يابيارز نديرا در فرآ ابيبه عنوان ارز يهمكار انيحضور متقاض ،يسازمان يملي تعال زهيجا

شركت  ازين شي. پدانديم يسازمان يملي تعال زهيجا ژهيو ابيارز تيترب يكارگاه آموزش يمنوط به ط يمتقاض
  .ي سازماني استپيش نياز تعال يآموزشهاي دوره گذراندن كارگاه  نيدر ا

  
 تعالي سازماني مراجعه فرماييد.   ملّي  ها به سايت جايزهجهت دريافت جزئيات آموزش 
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  ارشد و ارزيابان ابانيارز فيوظا

 يامضاهستند و با  جايزه ياعالم شده از سو يو برنامه زمان هاهيرو ،هانامهنييآ تيمتعهد به رعا ابانيارز
 ، وظايفجايزه يهاهيبر اساس رو ينكات اخالق تيتعهد به رعاو  يو توافقنامه رازدار ابانيسوگندنامه ارز

  رسانند:زير را به انجام مي

  ارشد:  ابانيارزوظايف  

 تيداه تيارشد انتخاب شده كه مسئول ابيبه عنوان ارز يتعداد يسازمان يملي تعال زهيجا ابانيارز انيم از
  است:  ريارشد به شرح ز ابانيارز فيرا برعهده دارند. اهم وظا يابيارز يهامياز ت كيهر  يو هماهنگ

  يابيارز ميت تيو هدا انياظهارنامه متقاض يابيالزم در ارز يهايهماهنگ جاديا -1
  جايزه ياعالم شده از سو يهابا توجه به زمان يابيارز ميت يهاتيفعال ياجرا يبندزمان -2
  ابانيجلسات اجماع ارز يبرگزار -3
  از محل ديبازد يزيربرنامه -4
  يابيارز ييو نها هيگزارشات اول نيتدو -5
  ابانيالزم به ارز يهاييارائه راهنما -6
  مركز تعالي سازمانيبه  يابيارز ياجرا يانتقال مشكالت احتمال -7
  ازيو ارائه اطالعات مورد ن مركز تعالي سازماني  يشركت در جلسات هماهنگ شده از سو -8
  تعالي سازمانيملّي  زهيجا ياعالم شده از سو يو برنامه زمان هانامهنييآ تيرعا -9

  داده شده است. حيكه در قسمت بعد توض ابيارزايفاي نقش  -10
  

  ابانيارزوظايف:  

ه ك يو موارد ازيقابل بهبود، امت يهانهيو استخراج نقاط قوت، زم انيمتقاض يهااظهارنامه يابيارز -1
  .رديقرار گ يمورد بررس دياز محل با ديدر بازد

   انيمتقاض يصحت و سقم ادعاها ياز محل و بررس ديبازدانجام  -2
  از محل  ديها و بازداظهارنامه يابيارز تياتفاق نظر در خصوص وضع -3
  يمتقاض يهاحفظ اسرار و اطالعات شركت -4
  .شودياعالم م جايزه  يكه از سو يابيارز يهانامهنييآ تيرعا -5
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  ارزيابان سوگندنامه

  تعالي سازماني به شرح زير سوگند ياد مي كنند:تمامي ارزيابان جايزه ملّي 

  و درستکاري  توکل به خداوند: 

همواره خود را در محضر خداوند ديده و او را ناظر اعمال خويش  ،جايزة ملّي تعالي سازماني به عنوان ارزياب
داوري  پيش دهيم و از هرگونهدانيم و صداقت و درستكاري را مبناي اجراي فرايندهاي جايزه قرار ميمي

 .نماييمنسبت به سازمان متقاضي جايزه اجتناب مي

 اخالق حرفه اي و تکريم ذي نفعان 

با همه اركان و ذي نفعان جايزه، بويژه سازمان متقاضي، برخورد ، جايزة ملّي تعالي سازماني به عنوان ارزياب
و جز در محدوده  خواهيم داشت ملّي حرفه اي و تعامل مطلوب و متناسب با شأن و منزلت ارزيابان و جايزه

اخالق، قواعد و قوانين عمل نمي كنيم. همچنين در جريان ارزيابي ضمن احترام به رويه هاي داخلي سازمان 
  متقاضي، از درخواست اطالعات غيرضرور و محرمانه اجتناب مي كنيم.

 و مناعت طبع شهامت 

ايف ارزيابي از هرگونه ترس، ضعف و اثرپذيري در در انجام وظجايزة ملّي تعالي سازماني،  به عنوان ارزياب
ها و اشخاص يا عالئق مادي بدور خواهيم بود. از پذيرش ضمني يا صريح هرگونه  مقابل نفوذ قدرت گروه

هديه نامتعارف و نيز قبول وعده مال يا امتياز و نظائر آن تحت هر عنواني كه باشد از دستگاهها يا اشخــاص 
رگونه . همچنين از برقراري هكنيممتقاضي جايزه بطور مستقيم يا غير مستقيم اجتناب مي مرتبط بـــا  سازمان

رابطه كاري به هرشكلي (نظير استخدام، مشاوره و تدريس) با سازمان متقاضي جايزه به مدت يك سال بعد 
 .كنيممياز تاريخ ارزيابي اجتناب 

  پايبندي به زمان و کيفيت 

پايبند هستيم و ضمن اختصاص ملّي  به مقررات و ضوابط جايزهي تعالي سازماني، جايزة ملّ به عنوان ارزياب
  .وقت كافي، زمانبندي ارائه شده را رعايت و گزارش هاي الزم را با كيفيت و طبق برنامه ارائه مي كنيم

 امانت و رازداري 

يند هاي جايزه را به عنوان كليه اطالعات بدست آمده در فرآجايزة ملّي تعالي سازماني،  به عنوان ارزياب
امانت و اسرار حرفه اي تلقي كرده و از آن به هيچوجه در جهت منافع شخصي، گروهي و يا اضرار به غير 

 .كنيمميآن خودداري  يو از افشا استفاده نكرده
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  مأمور شدن يموافقت سازمان متبوع برا جلب

ت و با تعهد به اختصاص وق يسازمان يملي تعال زهيهر دوره جا يزمانموظف هستند با توجه به برنامه ابانيارز
 نديآدر فر يمأمور شدن و اختصاص وقت كاف ينظر موافق سازمان متبوع خود را برا ،يابيارز نديدر فرآ يكاف
تبوع م يهابا سازمان ابان،يارز ازين ودر صورت لزوم مركز تعالي سازماني  نهيزم نيجلب كنند. در ا يابيارز
  ان مكاتبه خواهد نمود.آن
  

  ساير خدمات مركز تعالي سازماني:

  

 ها و تبادل تجربيات تعالي سازمانيآموزش  

هاي مركز تعالي سازماني، گسترش مفاهيم تعالي سازماني از طريق آموزش و ايجاد فضايي يكي از رسالت
مرتبط با مفاهيم تعالي  هاي آموزشيها است.در همين راستا برگزاري دورهبراي تبادل تجربيات سازمان

هاي هاي فصلي، از جمله برنامههاي تعالي سازماني و همايشهاي آموزشي تعالي سازماني، تورسازماني، كارگاه
  مستمر مركز تعالي تعالي سازماني است.

 هاي توسعه تعالي سازمانيپروژه  

هاي مركز ومي از ديگر فعاليتهاي اقتصادي و عمآوري دانش و توسعه تعالي سازماني در همه بخشبه روز
هاي توسعه تعالي سازماني صورت ها و اجراي پروژهنامهتعالي سازماني است كه از طريق عقد تفاهم

  پذيرد.مي
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  تماس با مركز تعالي سازماني

 
مركز از مي توانيد از طرق زير با در مورد هر يك از موارد مندرج در اين راهنما براي كسب اطالعات بيشتر 

  .تعالي سازماني در ارتباط باشيد
  

  6خيابان نهم، پالك  خيابان دوم، تهران ،خيابان شيخ بهايي جنوبي، خيابان ايران شناسي،  : آدرس
  1437834334 : كدپستي

 
 021 - 88604332     تلفن :

  021 -  88604211     نمابر :
  

  info@IranAward.org     ايميل :
 www.iranaward.orgو     http://excellence.imi.ir     سايت :

 
 excellence.iranaward@  اينستاگرام :

 Ir.linkedin.com/in/iranaward   لينكدين:

 t.me/joinexcellence     تلگرام:
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