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 سمه تعالیاب

 

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

ها و معرفی ملی برای ارزیابی بهبودح، هر ساله م1382تعالی سازمانی از سال ملّی  گذرد و اعطای جایزهمی

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

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

 و صنعت کشور در توسعه تعالی سازمانی است. 

داختن به موضوعات نوین مدیریتی، در قالب در کنار پر (Organizational Excellence)تعالی سازمانی 

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

 خواهد:می هاسازمانتعالی 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، جاریرا به روشی نظام رویكردها . 

 های یادگیری مستمررویكردهای 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 "مربهبود مست"اند هایی که به درستی آن را بكار بستهدر سازمان

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

 هایریزیبرنامه در آن نتایج بكارگیری و سازمانی تعالی الگوی به استراتژیک نگاهی وجود دیگر طرف از

 بتوانند باید هاسازمان و است برخوردار ایویژه اهمیت از نیز اهسازمان روزمره مدیریت و واقعی

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

 یسازمان 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 جایزههاتالش مجموعه داریم امیدما در مرکز تعالی سازمانی 

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

 

 مرکز تعالی سازمانی مدیر

 سازمان مدیریت صنعتی
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 معرفي جايزه ملّي تعالي سازماني

های ها و نتایج موفقیتهای مدیریتی سازمانجایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویكردها و نظام

را در  اناست که وضعیت سازم  "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 1382از سال  "جایزه ملّی تعالی سازمانی"و  "تعالی سازمانی الگوی"با معرفی 

تی های نوین مدیری، به چارچوب مناسبی برای اعمال روشالگوهای 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 کشورمانها و شرکتبه سازمان جایزه ملّی تعالی سازمانی اعطای

 ،ی ایرانیهازمانیجاد فضای رقابتی برای تعالی ساا •

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

 یجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق.ا •

 

 

 تعالي سازماني جايزه ملّي دامنه شمول

خش های مختلف در بهای بزرگ، متوسط و کوچک( )اعم از سازمانهای ایرانی ها و شرکتسازمان 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 میبه اجرا گذاردن برنامه و الگوی تعالی سازمانی

 باشند.

 

 :شوندیه مداد حیها به طور مختصر توضدر 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. زهیجابخش از  نیدر ا توانندیم یسازو 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

ه حضور داشتهپاالیشگاه نفت و گاز، داروسازی، مسكن ، کاشی و سرامیک و لوازم خانگی، در جایز

 اند.

 

 بخش خدمات 

 نیدر ا توانندیم 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

،  ICTمهندسی، خدمات پیمانكاری، موسسات حسابرسی، خدمات مانند بانک، بیمه، خدمات 

 ، 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 ییهاعبارتند از سازمان زهیبخش از جا نیدر ا کنندگانشرکت

 زیو ن یدولت ،یخصوص ،یعموم ،یانتفاع ریو غ یو کار دارند، اعم از انتفاع با افراد سر ماًیو درمان مستق

 کنند. شرکت زهیبخش از جا نیدر ا توانندیها مسازمان 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 ییهاعبارتند از سازمان زهیبخش از جا نیدر ا کنندگانشرکت

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

 شرکت کنند.  زهیبخش از جا نیدر ا توانندیآنها م یندگینما

 يبخش عموم 

 زهیبخش از جا نیدر ا توانندیآنها م یندگینما ایو شعب  یدولت ریو غ یدولت یعموم یهاسازمان هیکل

 شرکت کنند.

 

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

 حضور داشته اند.تعالی سازمانی ملّی  در جایزهها شهرداریو  تظامی، استانداری، جهاد کشاورزیان
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 يش تعالي سازمانيهما

ایرانی آغاز شده  سرآمدهای ها و شرکتکه اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی به سازمان 1382از 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 در کشور است و مدیران ارشد سازماناین همایش بزرگترین گردهمایی در نوع خود 

های مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی در آن ارائه و از سازمان ههای یكسالیابند و تالشمی

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

کند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به متمایز می ها را در دستیابی به تعالیسطوح 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 
 

ایزه ملّی تعالی سازمانی به تفكیک به های جفرآیند جایزه در هر کدام از این سطوح و در هر کدام از بخش

 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، میسازمان

ت خود استفاده کنند. دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان همان سطح )نشانهای تعالی( در تبلیغا

  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

 650بیش از  زرین

 550بیش از  سیمین

 450بیش از  لورینب

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

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

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

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

 آخرین خودارزیابی بیش از یک سال نگذشته باشد.

 های بهبود، مبتنی بر نتایج حاصل از خودارزیابی سازی برنامهبندی و جاریتدوین، توسعه، اولویت

 .صورت گرفته باشد

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

 امتیاز کل سازمان بیشتر نباشد.  %10توانمندسازها و امتیاز نتایج از 

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

برای دستیابی به تندیس زرین در  درصد، یا بیش از آن و 50تا  41بلورین و سیمین باید در بازه 

 یا بیش از آن باشد. درصد 60تا  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.

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

 بیرونی، اعم از فرایندها و  هایکاویسازمان به سطحی از بلوغ رسیده باشد که از طریق بهینه

 های عملكردی، درصدد کسب بهبود باشد.شاخص

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

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

داشته و در بسیاری از فرایندها توسط ملّی  س جهانی قابل مقایسه باشد و نقش الگو  در سطحکال

 های ایرانی  مورد الگوبرداری قرار گرفته باشد.دیگر سازمان

 

 :سازمان سرآمد سال 

امتیازی در آن  50سازمان سرآمد سال سازمانی است که تنها برنده سطح تندیس زرین در باالترین بازه 

امتیازی بیش از یک سازمان برنده تندیس زرین وجود  50است. در صورتی که در باالترین بازه سال 

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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 سطح تقديرنامه برای تعاليامتيازات و شرايط دستيابي به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 امتیاز سطح تعالی

تقدیرنامه 

 برای تعالی

 450بیش از  ستاره 5

 400بیش از  ستاره 4

 350بیش از  ستاره 3

 300بیش از  ستاره 2

 250بیش از  ستاره 1

 سال 2 تقدیرنامه مدت اعتبار
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  های زیر باشد:دارای ویژگیشرایط و ، باید "تقدیرنامه برای تعالی"کننده سازمان دریافت 
 

 .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

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

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

 های بهبود، مبتنی بر نتایج حاصل از خودارزیابی سازی برنامهبندی و جاریتدوین، توسعه، اولویت

 صورت گرفته باشد.

 های بهبود ناشی از فرآیند خود ی از برنامهسازمان متقاضی، باید نتایج حاصل از اجرای حداقل یك

 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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 واهي تعهد به تعاليسطح گامتيازات و شرايط دستيابي به 

 
 

 زیر است:به قرار  گواهی تعهد به تعالی حدنصاب دستیابی به سطح 

 

 امتیاز سطح تعالی

 ندارد گواهی تعهد به تعالی

 سال 1 نامهگواهی مدت اعتبار

 

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

 

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

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

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

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 دورهیابیهای بهبود و انجام خود ارزتعهد رهبران شرکت به اجرای برنامه

 الگوی تعالی سازمانی مشهود باشد.

 بندی شده باشند.های بهبود حاصل از خودارزیابی استخراج و اولویتبرنامه 

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

 

 

 



    
 

 

 

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

 

 تعالي سازمانيملّي  حضور برای اولين بار در جايزه

های قبل شرکت یابند، یا در دورهکه برای نخستین بار در فرآیند جایزه ملّی حضور می هاییسازمانبه 

شود که برای یكی از سطوح اند، توصیه میاند ولی موفق به دستیابی به هیچ یک از سطوح تعالی نشدهکرده

 گواهی تعهد به تعالی یا تقدیرنامه برای تعالی شرکت کنند. 

 6گزارشی در حداکثر  بایستی ها باشند،ا عالقمند به حضور در سطح تندیسهدر صورتی که این سازمان

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

مهلت  های بهبود است، تهیه و تا دو ماه قبل از آخرینبندی و اجرای برنامهارزیابی، 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 وزششود، تمامی این ارزیابان تحت آمامتیازاتی که توسط این ارزیابان داده می

 گیرند.می

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

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

 کنند. سؤاالت خود را از سازمان دریافت می

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

 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  هامتقاضیان سطوح تندیس

های قابل بهبود سازمان است دریافت خواهند ل نقاط قوت و زمینهاجماع نهایی آنان، گزارشی را که شام

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

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

نگ نماید. هدف از این امر اطمینان از دریافت ، هماه(بازخورد تنها جهت تبیین گزارش ) تیم ارزیابی

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

 امتیاز و سطح تعالی شناخته شده برای خود را ندارند.

 مقررات عمومي جايزه ملّي تعالي سازماني

 عدم افشا و محرمانه تلقي شدن مدارك 

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

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

شغول به کار هستند، مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی که توسط جایزه م

“ 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 هیچکنند و متعهد میرا امضاء می

 منتشر نكنند.

های الزم را برای اطمینان از عدم افشای اطالعات متقاضیان بكار گرفته لیتتمامی فعا مرکز تعالی سازمانی

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

 حق عدم پذيرش متقاضيان 

داشته باشد، توسط شان با الزامات ذکر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نمتقاضیانی که شرایط

توانند تصمیم اعتراض داشته باشند، می این شوند. در صورتی که متقاضیان بهرد 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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 هاي فرآيند ارزيابيهزينه 

هایی است که از های مربوط به فرایند اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی در هر سال، بر اساس تعرفههزینه

 شود. جانب مرکز تعالی سازمانی اعالم می

های ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرایی ارزیابان مربوط به بازدید از محل، به الزم به ذکر است کلیه هزینه

 زمان متقاضی خواهد بود.عهده سا

همچنین، الزم به یادآوری است که در صورت انصراف سازمان از حضور در فرایند ارزیابی پس از تعیین 

 تیم ارزیابی توسط مرکز تعالی سازمانی، هیچگونه هزینه ای برگشت داده نخواهد شد.

 

 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 ارزیابان، ارزیابی انفرادی،

 شود.ایزه نهایی میسازمانی اعالم و توسط ارکان ج

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 قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی 

 .در آن دوره به هیچ عنوان وجود ندارد
  

 پاسخگويي به سؤاالت و تقاضاها مرجع رسمي 

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

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

و زمان ارزیابی  ،های الزمدبیرخانه پس از انجام بررسیو  جایزه ملّی تعالی سازمانی ارسال نمایندخود را به 

 محل را با متقاضی هماهنگ خواهد کرد.بازدید از 

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

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

 

 بهار و تابستان هر سال های متقاضی و ارزیابان عالقمندسازمانفراخوان   .1

 بهار و تابستان هر سال های متقاضیسازمانسمینارهای ترویجی و آموزش عمومی برای   .2

 بهار و تابستان هر سال های متقاضیبرای سازمان زشی تدوین اظهارنامههای آمودوره  .3

 بهار و تابستان هر سال نام ارزیابانثبت  .4

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

 تابستان هر سال ملّی تعالی سازمانی های آموزشی تربیت ارزیاب ویژه جایزهدوره  .6

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

 هر سالماه ابتدای مهر  سطح تندیس هاهای متقاضی سازمانمهلت ارسال اظهارنامه   .8

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

 هر سال مهر و آبان و آذر ماه ابانها توسط ارزیاظهارنامهارزیابی انفرادی   .10

 هر سالماه آبان و آذر  ها توسط ارزیاباناظهارنامهارزیابی تیمی   .11

 هر سالماه آبان و آذر  های متقاضی جایزه ملّی توسط ارزیابانسازمانبازدید از محل   .12

 از بهمن ماه هر سال های متقاضیبرای سازمان د ارزیابیارسال گزارش بازخور  .13

 اسفند ماه هر سال سرآمد ش تعالی سازمانی و معرفی سازمان های همای  .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 تقاضا و  هایفرم

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

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

ی و انفراد شود. سپس ارزیابیتشكیل میمرکز تعالی از سوی  ارزیابی هایتیم ،برای ارزیابی هر سازمان

گیرد و متعاقب آن ارزیابی در محل سازمان متقاضی انجام سط تیم ارزیابی صورت میتیمی اظهارنامه تو

 خواهد شد.

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

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

 

 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 میو تیم هجایزکند و در اختیار تعالی سازمانی تهیه می الگویخود در قبال انتظارات 

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

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

 تواند ایفا کند به قرار زیر است:ردهای مختلفی که اظهارنامه میدارد نیز اهمیت دارد. کارب

  اولین گام برای ارزیابی دقیق 

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

 ای برای دریافتن نكات برجسته و موارد مورد بررسی در بازدید از محلپایه 

 بخشی از خودارزیابی سازمان متقاضی 

 وان منبع اطالعاتی از بهترین تجارب سازمانبه عن 

 

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

معرفی  ردر قالب الگوی تعالی سازمانی و به صورت زیتعالی سازمانی جایزه ملّی معیارهای ارزیابی در 

 :اندشده

 

 

 1400ویرایش  –سازمانی  الگوی تعالی
 

 
 



    
 

 

 

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

 

 رهبری  -1معیار 
سازمان چگونه آینده را به تصویر کشیده و محقق  پردازد که رهبرانمعیار رهبری به این موضوع می

انداز و گیری استراتژیک شامل  فلسفۀ وجودی، چشمکنند. این معیار چگونگی توسعه و ترویج جهتمی

نفعان کلیدی و پاسخگویی به ی و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با ذیها، حمایت از خالقیت و نوآورارزش

 کند.آنان را با ایجاد نظام حاکمیت سازمانی بررسی می

 

 استراتژی -2معیار 
 قیانداز خود را از طرو چشم یکه سازمان چگونه فلسفۀ وجود پردازدیموضوع م نیبه ا یاستراتژ اریمع

 رو،شیپ یهاها و فرصتسازمان و چالش ستمیدرك اکوس یچگونگ اریمع نی. اسازدیمحقق م یاستراتژ

مستمر  شیو پا یتیریساختار و نظام مد ک،یوکار نوآورانه، اقدامات استراتژمدل کسب ،یتوسعۀ استراتژ

 .دهدیقرار م یآنها را مورد بررس

 

 کارکنان -3معیار 
های آنها را تعیین ارکنان مورد نیاز و  شایستگیپردازد که سازمان چگونه کمی موضوع معیار کارکنان به این

توسعه و دلبستگی آنها و نیز فراهم ساختن محیطی مساعد برای عملكرد  کارگماری،کرده و برای جذب، به

 کند.برداری از تمام توان کارکنان در راستای نیازهای سازمان، اقدام میعالی و بهره

 

 هاقابلیت -4معیار
های خود را برای پشتیبانی از پردازد که سازمان چگونه قابلیتاین موضوع می ها بهمعیار قابلیت

گیرد. برای کار میتوسعه داده و به های تحولسازی اثربخش فرایندها و تحقق برنامهاستراتژی، جاری

های سازمانی از طریق مدیریت فرایندها، چنین منظوری این معیار به چگونگی ایجاد و توسعۀ قابلیت

 پردازد.وآوری، فناوری، دانش و منابع مالی مین

 

 مشتریان -5معیار  
های مختلف بازار ارزش مورد انتظار پردازد که سازمان چگونه برای بخشمعیار مشتریان به این موضوع می

کند. برای چنین منظوری، را طراحی کرده و نسبت به جذب و نگهداشت مشتریان و  کسب ارزش اقدام می

ر نحوۀ ایجاد بینش نسبت به بازار، انتخاب بازار هدف، تعیین جایگاه مناسب در بازار، روابط با این معیا

 دهد.نها را مورد بررسی قرار میمشتریان و ایجاد تجربۀ خوشایند برای آ
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 عملیات -6معیار 
 چگونه راتژی،است فلسفۀ وجودی و تحقق راستای در سازمان که پردازدمی موضوع این به عملیات معیار

 و نموده مدیریت و کسب نتایج برجسته و پایدار، مشتریان به ارزش پیشنهادی ارائه را برای خود عملیات

 ها و منابع طبیعی ودارایی کنندگان،نیتأم ،یهمكاران تجار تیریمد چگونگی معیار این در. بخشدمی بهبود

 مورد آنها از پشتیبانی و مشتریان به خدمات و محصوالت تحویل توزیع و تولید، طراحی و توسعه، همچنین

 .گیردمی قرار توجه

 

 نتایج -7معیار 
گیری نفعان و تحقق جهتپردازد که سازمان در ارتباط با نیازها و انتظارات ذیمعیار نتایج به این موضوع می

 نفعانذی با مرتبط یعملكرد نتایج و هااستراتژیک خود به چه نتایجی دست یافته است. این معیار، برداشت

 کند.می را بررسی سازمانی نتایج و
 
 
 

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

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

بازنگری جامع، ی از الزامات دستیابی به سطوح تعالی است و طبق تعریف خودارزیابی به یكخودارزیابی 

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 میو پیش

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

های عملیاتی متوالی در درون های اولیه، سازمان روند بهبود را طی دورهسازد. در ارزیابی و خودارزیابیمی

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

 دهد.های مشابه در جهان صورت میهای تراز اول در حرفه خود یا حرفهسازمان

 

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

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

 اییكرد پرسشنامهرو       .1

 یكرد کارگاهی رو       .2

 یكرد پروفورما رو       .3

 سازی جایزه یكرد شبیهرو       .4

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

 1.       اييكرد پرسشنامهرو 

شود. برای ای واقعی و مستدل میكمیل پرسشنامهاین رویكرد با صرف حداقل منابع و زمان، منجر به ت

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

ها در سطح وسیع و با هدف ها به عنوان روشی برای گردآوری دادهآید. برخی از سازمانحساب می

 کنند.استفاده میهای بلی یا خیر، هایی با پاسخد ارزیابی، از پرسشنامهتر خوپشتیبانی از رویكردهای دقیق
  

 2.       كارگاهي يكردرو 

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

کارگاه به همتایان خود  شده درآوریها و ارائه شواهد جمعآوری دادهدارد. این گروه مسئول جمع
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باشند. این کار آغازی برای دستیابی به اتفاق نظر در گروه مدیریت است. تجربه نشان داده است که دو می

 نفر از کارکنان که به عنوان ارزیاب، کامالً آموزش دیده باشند، برای تسهیل این فرآیند مورد نیاز هستند.

گیرد و ارزیاب دیگر از سایر دی باشد که مورد ارزیابی قرار میتر است که یكی از ارزیابان از واحمطلوب

 های سازمان و یا سازمانی دیگر، انتخاب شود.بخش

دهی، ها، کارگاه نمرهآوری دادهرویكرد کارگاهی عبارتند از: آموزش، جمعخودارزیابی در پنج جزء فرآیند 

 های عملیاتی.رنامهتوافق بر سر اقدامات اصالحی و بازبینی پیشرفت در قبال ب
  

 3.       يكرد پروفورمارو 

ای از سازی جایزه، عبارتست از ایجاد مجموعههای کاهش حجم کار، در مقایسه با رویكرد شبیهیكی از راه

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

های مربوط به آن در زیر توضیحات مزبور درج ارها در باالی صفحه و زمینهداده شده درباره اجزای معی

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

 شود.می

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

هایش انجام تواند فعالیت ارزیابی را بر اساس مسئولیتدیده مورد ارزیابی قرار داد و یا گروه مزبور می

 دهد.

های های خارج از سازمان نیز استفاده نمود. برای سازمانتوان از گروهبرای بازبینی نتایج خود ارزیابی می

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

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

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

 4.       سازي جايزهيكرد شبيهرو 

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

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

 ها یا واحدهای فرعی سازمان بكاررا از سایر بخش توان ارزیاباندهند. برای ارزیابی یک واحد میمی

 .کمک گرفتنیز بیرونی توان از برخی از ارزیابان گیرد، میقرار 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،  هایبه منظور اجرای فرآیند ارزیابی شرکت

تعالی  الگویهای تعالی سازمانی به ویژه الگواست که دانش و تجربه کافی در مورد  از ارزیابانیاستفاده 

 داشته باشند. را  سازمانی
 

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

 :سازمانی حضور پیدا کنند

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

 های تخصصی و تایید صالحیت فنی ارزیابانگذراندن دوره -2

 

 یهاو مهارت هاتیصالح یدارا ستیبایم یسازمان یملی تعال زهیجا ابیبه عنوان ارز یهمكار انیمتقاض

 باشند: لیذ

 (ی)حداقل در سطح کارشناس یدانشگاه التیتحص -1

 حسن شهرت -2

 یارتباط یهامهارت -3

  یابیو ارز یگرلیتحل ،یتیریمد یهادانش و مهارت -4

 یتیریمد یهادر حوزه یسابقه شغل -5

 یجد اریبس یزمان یهااالجلبه ضرب یابیدست ییتوانا -6

  رخانهیدب یهاهیبر اساس رو یاختصاص وقت کاف -7

 تعالی سازمانی یتخصص یهاکردن دوره یط -8

 

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

 ازین شی. پداندیم یسازمان یملی تعال زهیجا ژهیو ابیارز تیترب یکارگاه آموزش یمنوط به ط یمتقاض

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

 

 تعالی سازمانی مراجعه فرمایید.   ملّی  زهها به سایت جایجهت دریافت جزئیات آموزش 
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 ارشد و ارزيابان ابانيارز فيوظا

 یامضاهستند و با  جایزه یاعالم شده از سو یو برنامه زمان هاهیرو ،هانامهنییآ تیمتعهد به رعا ابانیارز

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

 رسانند:زیر را به انجام می

  ارشد:  ابانيارزوظايف 

 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 یهامیاز ت کیهر  یو هماهنگ تیهدا

 است: 

 یابیارز میت تیو هدا انیاظهارنامه متقاض یابیالزم در ارز یهایهماهنگ جادیا -1

 جایزه یاعالم شده از سو یهابا توجه به زمان یابیارز میت یهاتیفعال یاجرا یبندزمان -2

 ابانیجلسات اجماع ارز یبرگزار -3

 از محل دیبازد یزیربرنامه -4

 یابیارز ییو نها هیگزارشات اول نیتدو -5

 ابانیالزم به ارز یهاییارائه 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 -8

 تعالی سازمانیملّی  زهیجا یاعالم شده از سو یو برنامه زمان هانامهنییآ تیرعا -9

 داده شده است. حیدر قسمت بعد توضکه  ابیارزایفای نقش  -10

 

  ابانيارزوظايف: 

که  یو موارد ازیقابل بهبود، امت یهانهیو استخراج نقاط قوت، زم انیمتقاض یهااظهارنامه یابیارز -1

 .ردیقرار گ یمورد بررس دیاز محل با دیدر بازد

  انیمتقاض یصحت و سقم ادعاها یاز محل و بررس دیانجام بازد -2

 از محل  دیها و بازداظهارنامه یابیارز تیوص وضعاتفاق نظر در خص -3

 یمتقاض یهاحفظ اسرار و اطالعات شرکت -4

 .شودیاعالم م جایزه  یکه از سو یابیارز یهانامهنییآ تیرعا -5
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 ارزيابان سوگندنامه

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

  اري و درستک توکل به خداوند: 

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

 دهیم و از هرگونه پیشدانیم و صداقت و درستكاری را مبنای اجرای فرایندهای جایزه قرار میمیخویش 

 .نماییمداوری نسبت به سازمان متقاضی جایزه اجتناب می

 اي و تکريم ذي نفعان اخالق حرفه 

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

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

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

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

 و مناعت طبع شهامت 

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

ا و اشخاص یا عالئق مادی بدور خواهیم بود. از پذیرش ضمنی یا صریح هرگونه ه 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 کنیماشخــاص مرتبط بـــا  سازمان متقاضی جایزه بطور مستقیم یا غیر مستقیم اجتناب می

رقراری هرگونه رابطه کاری به هرشكلی )نظیر استخدام، مشاوره و تدریس( با سازمان متقاضی جایزه به ب

 .کنیممیمدت یک سال بعد از تاریخ ارزیابی اجتناب 

  پايبندي به زمان و کيفيت 

ختصاص پایبند هستیم و ضمن املّی  به مقررات و ضوابط جایزهجایزۀ ملّی تعالی سازمانی،  به عنوان ارزیاب

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

 امانت و رازداري 
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کلیه اطالعات بدست آمده در فرآیند های جایزه را به عنوان جایزۀ ملّی تعالی سازمانی،  به عنوان ارزیاب

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

 .کنیممیآن خودداری  یو از افشا استفاده نكرده

 مأمور شدن یموافقت سازمان متبوع برا جلب

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

در  یمأمور شدن و اختصاص وقت کاف ینظر موافق سازمان متبوع خود را برا ،یبایارز 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. یهاسازمان

 

 ساير خدمات مرکز تعالي سازماني:

 

 ات تعالي سازمانيها و تبادل تجربيآموزش 

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

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

های فصلی، از جمله ی سازمانی و همایشهای تعالهای آموزشی تعالی سازمانی، تورسازمانی، کارگاه

 های مستمر مرکز تعالی تعالی سازمانی است.برنامه

 هاي توسعه تعالي سازمانيپروژه 

های مرکز های اقتصادی و عمومی از دیگر فعالیتآوری دانش و توسعه تعالی سازمانی در همه بخشبه روز

های توسعه تعالی سازمانی صورت اجرای پروژهها و نامهتعالی 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، ن ایران شناسی،تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابا : آدرس

 1437834334 : کدپستی
 

 021 - 88604332   تلفن :

 021 -  88604211   نمابر :

 

  iranawrad@imi.irو   info@IranAward.org   ایمیل :

 Iranaward.imi.irو     http://excellence.imi.ir   سایت :

 

 excellence.iranaward@  اینستاگرام :

 Ir.linkedin.com/in/iranaward  لینكدین:

 
 

mailto:info@IranAward.org
mailto:iranawrad@imi.ir
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