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 معرفي، اهداف و اركان جایزه  

 تعالي و پيشرفت ملّيمعرفي جایزه  

 ایرانی   -اسالمی  یالگوی  و  مقاوتی  اقتصاد  نظام،  کلی  هایسیاست با نظر به    پیشرفت   و  تعالی  ملّی  مرکز

  سازی   بستر  طریق  از  کشور  اقتصادی  هایبنگاه  وریبهره  افزایش  و  تعالی  فرهنگ  توسعه  هدف  با  پیشرفت 

  مقاومتی   اقتصاد  سازمانی،   تعالی  محوریت   با  ایرانی  - اسالمی  الگویی  ریزی   طرح  و   یکپارچه  ریزیبرنامه   و  الزم

 ایجاد شد.  اخالقیات و

  شود  سازمانی  تعالی حوزة  در  ایرانی  -  اسالمی مدلی  بنیانگذار  تدریج به  که  نمود خواهد  سعی  جایزه این

  روز   فنون   و   علوم  و  اصول  به   ایرانی   –   اسالمی   متعالی  سازمان   زیربنائی   مختصات   و بنیادی   ابعاد  پوشش  ضمن   که

 . نماید دنبال نیز  را کشور سالیانه شعارهای پویا، صورت  به و بوده  مقید نیز دنیا در مدیریت

 تعالي و پيشرفت ملّياهداف جایزه  

 اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی  های کلی نظام، ها در چارچوب سیاستسازی، اجرا و ارزیابی سازمانادهپی ❖

 .کشور سراسر  موسسات و هاشرکت   ها،سازمان بنیادها، نهادها، حوزه در تعالی فرهنگ توسعه ❖

 و   هاشرکت   ها، ،سازمان  بنیادها  نهادها،  حوزه  در  پیشرفت   ایرانی  –  اسالمی  الگوی  فرهنگ  توسعه ❖

 کشور  سراسر موسسات

  از   دعوت  با  تجربیات   تبادل  و  کشور  اقتصادی  هایهبنگا  یکلیه   میان  بیشتر  همدلی  و  وحدت  ایجاد ❖

  صنایع  دامپروری، و کشاورزی : قبیل از ) خصوصی  و دولتی  – خدماتی  و تولیدی مختلف هایحوزه

  خدمات  و ساختمان مهندسی، و فنی خدمات غذایی، صنایع  ارتباطات،  و اطالعات فناوری  معادن، و

  گاز   نفت -انرژی  و  برق  گردشگری،  ،گذاریسرمایه   و  مالی  خدمات  بازرگانی،  خدمات  اداری،  وابسته،

 ( ، امالک و سایربهداشت  و سالمت  و

 ها سازمانسازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خالقیت و نوآوری در بستر ❖

  نقاط قابل بهبودشناخت نقاط قوت و  خود ارزیابی جهت اجرای فرایند  ها برایتشویق سازمان ❖

 ها در کسب وکارمنظور چابکی سازمانه های سازمانی ب تقویت قابلیت  ❖

 سازمان رونیبتقویت تعامل اثر بخش و سازنده در درون و  ❖

  هاو تقدیر از مدیران و کارکنان آن وربهرههای متعالی و ارج نهادن به سازمان ❖

 ها دیریت متعالی حاکم بر این سازمانافزایش مستمر سطح رضایت ذینفعان از خروجی نظام م  ❖
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 دامنه شمول 

 کشاورزی   :قبیل  از  متفاوت  و  متنوع  هایماموریت   با  موسسات  و  ها،سازمان  ها،شرکت   شامل  کاری  دامنه

  ساختمان   مهندسی،  و  فنی  خدمات  غذایی،   صنایع  ارتباطات،  و   اطالعات  فناوری  معادن،   و  صنایع  دامپروری،  و

  نفت -انرژی   و  برق  گردشگری،  ،گذاریسرمایه   و  مالی  خدمات  بازرگانی،  خدمات  اداری،  وابسته،  خدمات  و

 . است  ، امالک و سایربهداشت  و سالمت  و گاز

 

 

 

 

 

 جایزه  اركان 

   :باشدمی  زیر شرح بهو پیشرفت  تعالی ملّی جایزة ارکان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 و پیشرفت  تعالی ملّی جایزه ارکان -1 شکل

 

 :سياستگذاري شوراي •

 ماموریت،   انداز،چشم  تعیین   وظیفه  شورا  این.  است   گذاریسیاست   شورای  جایزه  هدایت   در  رکن  باالترین

  بر   را  آن   معرفی  و  تبلیغات  جمله  از  جایزه  شدن  یاجرای  کلی  خطوط  تعریف  همچنین  و  اهداف  ها،سیاست 

 های خروجی  سایر  و  یاجرای   ،علمی  خطوط  تائید  ارزیابی،  فرایند  صحت   و  تائید  همچنین.  داشت   خواهد  عهده

 از   یکی  عهده  بر  شورا  دبیری.  باشدمی   گذاریسیاست   شورای  عهده  بر  اجرایی  و   داوری  -علمی  هایکمیته
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 گذاری سیاست . رئیس شورای  شودمی  معرفی  و  تعیین  شورا  رئیس  توسط  که  باشد،می   شورا  در  حاضراعضای  

 همان رئیس جایزه است. 

 :داوريعلمي و  كميته •

 دعوت   به  که  باشدمی  تعالی  حوزه  نظرانصاحب   و  مشاوران  اساتید،  متخصصین،  از  مرکب   کمیته  این

 تعریف   وظیفه  کمیته  این .  آمد  درخواهند  کمیته  این  عضویت   به  رسمی  صورت  به  و  گذاریسیاست   شورای

  نتایج   تحلیل  و  کاربردی  تحقیقات  و  پروژه   اجرای  در  نیاز  مورد  هایمتدولوژی  سازی، فرهنگ  علمی،  خطوط

 بررسی   همچنین.  داشت   خواهد  عهده  بر  را  عمومی  بهبود  قابل  نواحی  همچون  ارزیابی   فرایند   از  شده  حاصل

 .است  دار عهده را جایزه فرآینده در کننده شرکت  هایسازمان  ارزیابی نهایی  نتایج واعالم

 :اجرایي كميته •

...  و  بازخورد  گزارشات  بررسی  و  ارزیابی  فرایند  هدایت   و  ریزیبرنامه   کمیته  این  وظایف  ترینمهم  از

 .شودمی  منصوب و تعیین گذاریسیاست  شورای رئیس نظر با  کمیته این ریاست . باشدمی

 :دبيرخانه •

 تعالی و پیشرفت با دو ساختار اجرایی و علمی به شرح زیر سازماندهی شده است. ملّیمرکز 

  دارد   ایگسترده   هایهماهنگی  به  نیاز  سال  طول  در  و   بوده  دائمی  فرایند  یك  تعالی  جایزه  از آن جهت که

پیشرفت   تعالی  ملّی  مرکز  لذا ارتبا   خود،  و  با شرکت مسئولیت  و دوسویه  موثر  تعامل  و  و  موسسات  /هاط 

  اعالم   مذاکرات،  ضبط  و  ثبت   ها،کمیته   سیاستگذاری،  شورای  جلسات  هماهنگی  به  مربوط  امور، کلیه  هاسازمان

  ها/موسسات در شرکت   ارزیابی  جهت   ارزیابان  حضور  هماهنگی  ارزیابان،  با  هماهنگی  جلسات،  نتایج  پیگیری  و

 .  دارد عهده بر  را مرتبط اداری عملیات و

 عبارتند از:  مرکزهای برخی از فعالیت  

 پیشرفت و تعالی مدل بازنگری -

 مادر هایسازمان  ویژه پیشرفت  و تعالی مدل طراحی باز -

 تعالی تورهای طراحی -

 تعالی  مدیران و ارزیابان ویژه فصلی تخصصی هایهمایش طراحی -

 سازمانی   تعالی حوزه در عمومی هایهمایش  و آموزشی هایکارگاه اجرای و محتوا طراحی -
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 و کارشناسان   مدیران  توانمندسازی آموزشی کارگاه اجرای و محتوا طراحی -

 ارشد  ارزیابان و ارزیابان تربیت  آموزشی هایکارگاه اجرای و محتوا طراحی -

 ارزیابان  و ارشد ارزیابان صالحیت  تایید و  گزینش انتخاب، فراخوان، -

 (پیشرفت  و تعالی ملّی  مرکز فرآیندهای و نامهنظام ) مرکز  اسناد بروزرسانی و بازنگری پایش، -

 پیشرفت  و تعالی ملّی مرکز استراتژی سند و بروزرسانی تدوین ،طراحی -

 ارزیابی   فرآیند  مختلف  مراحل  در  مشاوره  و  راهنمایی  و  آموزش  توجیه،  منظوربه  هاسازمان   در  حضور  -

 ( اظهارنامه ارزیابی) اولیه اجماع جلسات برگزاری و  ارزیابی هایگروه  چیدمان -

 دریافت   از  پسمتعدد    آماری  هایو تحلیل   نمودار   تهیه  و  هاسازمان   ارزیابی  نتایج  تحلیل  و  تجزیه  -

 ها و موسسات در تعالی سازمانیبه منظور تعیین جایگاه شرکت  ارشد ارزیابان از بازخورد هایگزارش

 و تخصصی مدیریتی  علمی یهافعالیت  خصوص در ادواری و ضروری هایگزارش  تهیه -

 بهبود  هایپروژه پیگیری فرآیند بر نظارت -

 و... -

 :تخصصي هايكميته •

 علمی   هایکمیته  نیاز  حسب   بر  سازمانی  فرهنگ  توسعه  و  جایزه  فرایند  علمی  مستمر  بهبود  منظوربه 

  همچون   تعالی  مختلف  هایحوزه   در  تحقیقات  به  تا   شوندمی   تشکیل  داوری  و  علمی   کمیته  نظر  با  تخصصی

 . بپردازند هاسازمان و کشورها علمی دستاوردهای آخرین بررسی ،( Benchmarking) کاویبهینه 

 : ارزیابان  •

  و   ارزیاب  تربیت   آموزشی  دوره  حداقل  که  باشندمی   تعالی  جوایز  ارزیابی  ای حرفه  متخصصین  ارزیابان 

 در   ارزیابان  انتخاب  ضوابط  و  شرایط.  باشند  تائید  مورد  سوابق  دارای  و   کرده  طی  را  تعالی  با  مرتبط  هایدوره

  ها سازمان  از  یك  هر  ارزیابی.  شد  خواهد  گذارده  اجرا  به  اجرائی  کمیته  توسط  و  تعیین  داوری  و  علمی  کمیته

 با   ارزیاب  تعدادی  و  )ارزیاب ارشد(   ایحرفه  سرارزیاب  یك  شامل  که  گیردمی  انجام   ارزیاب  تیم  یك  توسط

 شوند می  انتخابهای مشارکت کننده  سازمان  از  که  ارزیابان  توانمندسازی  اصلی وظیفه.  بود  خواهد  صالحیت 

 . باشدمی مرکز ملی تعالی و پیشرفت  عهدة بر
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 تعالي و پيشرفت  ملّيمدل تعالي جایزه   

کند. می ها در تبدیل مفاهیم بنیادین تعالی و منطق رادار به عمل کمك  تعالی چارچوبی است که به سازمان  مدل

بین آنچه که سازمان    دهد تا روابط علت و معلولی می ها این امکان را  تعالی به مدیران و رهبران سازمانمدل  

 درک کنند. آورد را به خوبیمیدهد و نتایجی که به دست می انجام 

 مباحث مرتبط با تعالي 

این   ،2مرتبط با تعالی شامل سه مولفه و دو کاربرد اصلی است که در شکل    در یك نگاه کلی، مباحث 

 ها با یکدیگر مشخص شده است. پنج جزء و ارتباط آن

 

 

 های اصلی تعالی سازمانی و کاربردهای آن مولفه -2شکل
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 پيشرفت و تعالي ملّي جایزه بنيادین مفاهيم و هاارزش 

ها بنا شده است و در واقع پایه و اساس مدل اند.  فاهیمی هستند که مدل تعالی بر آنمفاهیم بنیادین تعالی م

های متعالی هستند. لذا شرط اساسی  سازمانها و  کت های محوری شراهیم برگرفته از اعتقادات و ارزش این مف

تعالی، اعتقاد و عمل به این مفاهیم در تمامی سازمان، به ویژه مدیران ارشد آن است. در مدل تعالی جایزه 

 باشند: می تعالی و پیشرفت این مفاهیم بنیادین به شرح ذیل  ملّی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعالی  بنیادین مفاهیم -  3 شکل

  مشتریان  براي افزایي ارزش ❖

درسازمان طریق  از  متعالی  نیاز  بینیپیش ک،  های  کردن  برآورده  فرصت و  و  انتظارات  برای  ها،  دائما  ها، 

 .کنندمیمشتریان ارزش افزایی 

  پایداراي آینده  خلق ❖

عی  عملکرد خود در حالی که شرایط اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جوامهای متعالی با ارتقای  سازمان

 ، تاثیر مثبتی بر دنیای اطراف خود دارند.دهندمی ها در تماس هستند را بهبود که با آن

 پایدارسازی نتایج برجسته

 خالقیتبه خدمت گرفتن 

 و نوآوری
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   سازماني هاي قابليت توسعه ❖

های خود را از طریق مدیریت اثر بخش تغییر در داخل و فراتر از مرزهای سازمان  های متعالی قابلیت سازمان

 .دهندمیارتقا 

   آوري نو و   خالقيت گرفتن خدمت به ❖

خود،    نفعانذیخالقیت    و با به خدمت گرفتن  مندنوآوری نظامم و  های متعالی از طریق بهبود مداونسازما     

 .کنندمی د ایجاای ارزش و سطوح عملکردی فزاینده 

   درستي و  بخشي الهام  اندیشي، دور  با رهبري ❖

الگو   عنوانبه سازند و  میکشند و آن را محقق  های متعالی رهبرانی دارند که آینده را به تصویر میسازمان

 .کنندمی ها و اخالق سازمانی ایفای نقش برای ارزش

 چابکي  با مدیریت ❖

متعالی  سازمان توانایی به  ای  گسترده   طوربه های  به    شانخاطر  کارا  اثربخش و  پاسخگویی  در شناسایی و 

 شوند. میها و تهدیدها شناخته  فرصت 

 كاركنان استعداد طریق از موفقيت ❖

ی را برای دستیابی توأمان به اهداف  توانمندسازنهند و فرهنگ  میهای متعالی کارکنان خود را ارج  سازمان

 .کنندمی سازمانی و شخصی ایجاد 

   برجسته  نتایج زيپایدارسا ❖

یابند که همزمان نیازهای  می اتی خود به نتایج برجسته پایداری دست  ملّیهای متعالی در متن محیط عسازمان

 سازند. میخود را برآورده  نفعانذیکوتاه مدت و بلند مدت تمام 

 



 

 
10 

 ها و زیر معيارها معيار 

زیر معیار تشکیل   32معیار و    9از  است که    غیرتجویزی  چارچوبی   پیشرفت   و  تعالی   ملّی  جایزه  الگوی

گیرند. معیارهای مدل  ا قرار میه دل هستند و مبنای ارزیابی سازمانشده است. این معیارها هسته و قلب این م

 شوند. می به دو دسته تقسیم تعالی و پیشرفت  ملّیتعالی جایزه 

نتایج عالی  را  هستند که سازمان    ملّیپنج معیار اول این مدل عوا   ها:توانمندسازالف( برای رسیدن به 

 . کنندمیتوانمند 

کند و بیان کننده ها دست پیدا میه آنهای مختلف بهستند که سازمان متعالی در حوزه  نتایجی  ب(نتایج:

مناسب  دستاورد اجرای  از  حاصل  نتایج  توانمند های  مناسب  تحلیل  هستند.  اصالح  می سازها  به  تواند 

 توانمندسازها منجر شود. 

امتیاز برای نتایج( در    500ها و  توانمندسازامتیاز برای    500امتیاز دارند.)  1000در مدل معیارها روی هم  

 تعالی و پیشرفت معیارهای به شرح زیر هستند. ملّیمدل تعالی جایزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعالی و پیشرفت ملّیمدل جایزه  -4شکل 

  

 رهبری 

10% 

 

فرآیندها 

محصوالت  

 و خدمات 

10% 

 

    نتایج 

 کسب و کار 

15% 

 کارکنان 

10% 

 

 استراتژی 

10% 

 

10% 

 ها و منابعشراکت

 

 نتایج کارکنان 

10% 

 مشترینتایج 

15% 

 
 جامعه نتایج 

10% 
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 رهبري:  1 معيار 

  عنوان بههمواره    سازند ومی به تصویر کشیده و آن را محقق    را  آینده  که   دارند  رهبرانی  متعالی  هایسازمان

ند و  پذیرانعطاف ها  و الهام بخش اعتماد هستند. آن کنندمیها و اخالق سازمانی ایفای نقش الگو برای ارزش

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

 و واکنش نشان دهد. 

 استراتژي :  2معيار 

  به   نفعانذی   بر  متمرکز  استراتژیتوسعه یك    طریق  از  را  خود  انداز  چشم  و  ماموریت   متعالی،  هایسازمان

-می  جاری  و  وسعه یافتهت  استراتژی،  تحقق  برای  فرآیندها   و  اهداف  ها،برنامه  ها،مشیخط .  آورندمیدر  اجرا

 . شوند

 كاركنان :   3معيار

اهداف    که  کنندمی   ایجاد  را  فرهنگی  و  نهندمی   ارج   را  خود  کارکنان   متعالی،  هایسازمان به  دستیابی 

بر  منافع طرفین میسر شود. آنسازمانی و شخصی در  قابلیت دارنده  داده و ها  را توسعه  های کارکنان خود 

ارتباط برقرار کرده و ایشان را ای  ها با کارکنان خود به گونه سازمان. این  دهندمیری را ترویج  عدالت و براب

ها تعهد ایجاد کرده و قادرشان  ها را برانگیزانند، در آنکه آن  دهندمیمورد تشویق، قدرداتی و مراقبت قرار  

  ها و دانش خود در راستای منافع سازمان استفاده کنند.سازند تا از مهارت

 منابع و ها شراكت :   4معيار

  استراتژی   از  پشتیبانی  منظوربه   را  رونید  منابع  و  کنندگان   تامین  بیرونی،  هایشراکت   متعالی  هایسازمان

  اثربخش   مدیریت   از  هاسازمان  این.  کنندمی   مدیریت   و   ریزی  برنامه  فرآیندها،  اثربخش  اجرای   و  هامشی  خط  و

ندگان و منابع درونی( اطمینان  های بیرونی، تامین کنها )شراکت توسط آن  اجتماعی  و  محیطیزیست   پیامدهای

 یابند. می

 خدمات  و محصوالت فرآيندها،:   5 معيار 

  مشتریان   برای  فزاینده  ارزش  خلق   منظوربه   را  خود   خدمات  و  محصوالت  فرآیندها،   متعالی  هایسازمان

 . بخشندمی بهبود وکرده  مدیریت  و طراحی خود نفعانذی  سایر و
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 مشتري  نتايج:  6معيار 

  از آن فراتر  یا  دهکر  برآورده  را  مشتریان خود  انتظارات  و  نیازها  کهای  نتایج برجسته   به  متعالی  هایسازمان

 سازند. می ها را پایدار یابند و آنمیدست  رودمی

 كاركنان  نتايج:  7معيار 

 فراتر   آن  از  یا  کرده  برآورده  را  خود  کارکنان  انتظارات  و  نیازها  کهای  برجسته   نتایج  به  متعالی  هایسازمان      

 . سازندمی  پایدار را ها آن و یابندمی دست  رودمی

 جامعه  نتايج:  8معيار 

  کرده   برآورده   را  جامعه  در  مربوطه   نفعان ذی انتظارات    و   نیازها  کهای  برجسته   نتایج  به  متعالی  هایسازمان      

 . سازندمی  پایدار را هاآن و یابندمی دست  رودمی فراتر آن از یا

 كار  و كسب نتايج:  9 معيار 

 برآورده   را  خود  کسب و کارشان   نفعانذی   انتظارات  و   نیازها  کهای  برجسته   نتایج  به  متعالی  هایسازمان

 . سازندمی پایدار را هاآن و یابندمی دست  رودمی فراتر آن از یا  کرده
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 منطق ارزیابي  

نماید  میمنطق رادار یك چارچوب ارزیابی پویا و یك ابزار مدیریتی قوی است که این امکان را فراهم  

 مورد پرسش قرار گیرد.  مندنظام طورتا عملکرد سازمان به 

 ( از چهار جزء تشکیل شده است.RADARرادار)

 (Results)نتایج  •

 (Approach)رویکرد  •

 (Deployment) سازیجاری •

 (Assessment and Refinement)ارزیابی و اصالح  •

  مراحل .  شودمی   یاد  هاسازمان  در   خودارزیابی  برای  چارچوبی  چنین  هم  و  امتیازدهی  جهت   رادار  منطق  از

 :است  شده داده نشان  زیر شکل در  آن توضیحاتو  RADAR  منطق اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EFQMدر مدل   رادار منطق -5شکل
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 رویکرد :-الف

کند به همراه دالیل آن. یك رویکرد ریزی میدهنده آن کاری است که یك سازمان برای انجام آن برنامه پوشش 
کند و از طریق فرآیندهایی که  مناسب دارای منطق شفافی است که بر نیازهای حال و آینده سازمان تمرکز می

نفعان تمرکز دارد. بعالوه رویکردها  طور شفاف بر نیازهای ذی ه شوند و باند محقق میبه خوبی تعریف شده 
مثال یك رویکرد یکپارچه، مبنای روشنی در استراتژی دارد و با سایر رویکردهای    طوربه یکپارچه هستند.  

 شود. مرتبط که مقتضی باشد در ارتباط است. تصحیحات در رویکردها در طول زمان اعمال می

 شود. ی زیر داده میهاامتیاز بر اساس ویژگی 
 

 مناسب بودن   

  .رویکرد منطق شفافی دارد ✓

 فرایند تعریف شده و مناسبی دارد. ✓

 بر نیازهای ذینفعان متمرکز است. ✓

   .تصحیحات درطول زمان لحاظ شده اند ✓

 یکپارچگي 

 .کندخط مشی و استراتژی را پشتیبانی می  ✓

 .به گونه مناسبی با سایر رویکردهای مرتبط در ارتباط است  ✓
 

 سازي :جاري -ب

های  دهد. در یك سازمان متعالی رویکردها در حوزهکاری که سازمان برای جاری نمودن رویکرد انجام می 
شود و به روشی که برای رویکرد  ریزی می شوند. اجرای ساخت یافته به خوبی برنامه مرتبط به موقع اجرا می 

 سازد. می ممکن  ی و چابکی سازمانی راپذیرانعطاف شود. و و سازمان مناسب است ارائه می

 . شودمیامتیاز بر اساس ویژگیهای زیر داده 

 
  شده  اجرا 

 شده است   سازیجاریرویکرد در نواحی مرتبط   ✓

 ساخت یافته 

برای تغییر    پذیریانعطاف ساخت یافته اجرا شده و    طوربه در زمان مناسب ،  رویکرد   ✓
 .  در صورت نیاز در آن لحاظ گردیده است 

 

 ارزیابي و اصالح : -ج

دهد. دهد را پوشش میسازی رویکردها انجام می کاری که سازمان برای ارزیابی و اصالح رویکردهای و جاری
باشند.  گیری منظم اثربخشی و کارائی میسازی آن، مشروط به اندازه در یك سازمان متعالی رویکرد و جاری

ها برای رویکرد نوین یا تغییر  ایدههای یادگیری انجام و اقداماتی برای بکارگیری خالقیت در خلق  فعالیت 
، اجرا بهبود و  بندیاولویت   گیری، یادگیری و خالقیت برای شناسائی، پذیرد. خروجی اندازهیافته صورت می 

 نوآوری استفاده خواهد شد. 

 شود. های زیر داده میامتیاز بر اساس ویژگی 
 



 

 
15 

  گيرياندازه 

مناسب رویکردها و  اندازه  • انجام می   سازیجاریگیری  تعریف شده و  اینجا  آنها  شود. در 
گیری است تا نتایج مربوطه. اشاره به مواردی که معموالً در شناسنامه  تمرکز بر روش اندازه
 شود در افزایش امتیاز موثر است. یك شاخص گفته می 

 . شاخص های انتخاب شده مناسب هستند •

   یادگيري و خالقيت 

و روشهایی برای بکار گیری خالقیت در ایده    شودمی یادگیری در سازمان انجام    هایالیت فع •
 .پردازی رویکردهای نوین یا تغییر یافته وجود دارد

  بهبود و نوآوري 

برونداد   • شناسایی،  گیریاندازهاز  برای  یادگیری  و  خالقیت  و   ریزیبرنامه ،  بندیاولویت ، 
 . شودمیاجرای بهبود و نوآوری استفاده 

 گیرد.میشده و مورد استفاده قرار  بندیاولویت برونداد خالقیت ارزیابی و  •

 
 

 نتایج: -د
 :مربوط و قابل استفاده بودن: 1-د

بندی شده و با استراتژی و  مناسبی بخش   طوربه های نتایج باید جامع، به موقع، قابل اطمینان، صحیح و  داده 
ها بر یکدیگر درک  نفعان مرتبط سازگار باشند. ارتباط بین نتایج مرتبط و تأثیرات آننیازها و انتظارات ذی

 ند. شده باش بندیاولویت باشند. نتایج کلیدی باید شناسائی و شده 

 شود. های زیر داده میامتیاز بر اساس ویژگی 

 

   محدوده و مربوط بودن 

سازگار   سازمان  هایمشیخط مربوط اشاره دارد با استراتژی و    نفعان ذی به نیازها و انتظارات   •
 . شده اند بندیاولویت نتایج کلیدی شناسایی و   عنوانبه است مهمترین نتایج 

  درستي 

 . به موقع بودن اطالعات ارائه شدهحصول اطمینان از صحت و  •

   بخش بندي 

  شده اند. بندیبخش مناسب  طوربه نتایج  •

 

 عملکرد :: 2-د

 روندهای مثبت یا عملکرد خوب پایدار را نشان خواهند داد.  در یك سازمان متعالی، نتایج، 

شود. همچنین شوند، و در نهایت محقق شده یا از آن فراتر رفته میاهداف مناسب برای نتایج کلیدی تعیین می
ها به ویژه قیاس با بهترین در  های بیرونی مقایسه شده و این مقایسه در مورد نتایج کلیدی، عملکرد با سازمان 

 ها در دنیا، مطلوب هستند. صنعت و بهترین 

ت بین  رابطه  اطمینان میدرک  کلیدی  نتایج  و  کلیدی  پایدار  وانمندسازهای  آینده  در  مثبت  که عملکرد  دهد 
 خواهد بود.

 شود. های زیر داده میامتیاز بر اساس ویژگی 



 

 
16 

   روندها 

 . شودمی ها مشاهده ده و روند مثبت و پایدار در شاخص ها انجام شگیری شاخص اندازه  •

  اهداف 

 . اندهداف منطقی هستند و محقق شده کلیدی انجام شده ، ا هایگذاری شاخص هدف •

   مقایسه ها 

بیرونی مقایسه کرده های  کلیدی با سازمان   هایسازمان عملکرد خود را در خصوص شاخص  •
 دهد.ها مناسب بوده و وضعیت مطلوبی را نشان می، مقایسه است 

   اطمينان 

و این اطمینان وجود دارد  شودمیه ها و نتایج مشاهدتوانمندسازرابطه منطقی صحیحی بین  •
 ماند. میکه عملکرد مثبت در آینده پایدار 
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 خودارزیابي  

 خودارزیابي تعالي سازماني 

های سازمان و نتایج آن براساس یك مدل تعالی  و جامع از فعالیت   مندنظام خودارزیابی یك بازنگری منظم، 

 است. 

های قابل بهبود را شناسایی  هشفاف نقاط قوت و زمین  طوربه دهد  می فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه  

 های خودارزیابی عبارتند از : شرو   کند.

 روش پرسشنامه  -

 روش کارگاهی  -

 روش پروفرما  -

 سازی جایزه روش شبیه  -

 ی روش تلفیق -

 : شوندمی داده توضیح ارزیابی خود رویکردهای از کدام هر ادامه در

   ايپرسشنامه یکردرو  -1-1-4

آوری  این رویکرد یك روش عالی برای جمع.  شودمی ترین روش است و سریع انجام  این روش کم هزینه 

 .  کنندمی استفاده  "خیر  بله/"های ساده شنامه ها از پرسکارکنان سازمان است. بعضی سازماناطالعات از تصورات 

   كارگاهي یکردرو -2-1-4

  . کند، احتیاج داردمی تیم مدیریتی سازمانی که خودارزیابی    فعال  مشارکت  به  که   ستاین ا  روشویژگی این  

آوری و در یك کارگاه به یکدیگر ارائه کنند. این روش نقطه شروعی  تیم مدیریتی باید اطالعات را جمع اعضای 

نشان داده که برای تسهیل این فرآیند )اجماع( دست یابند. تجربه  نظریکند که به هم می برای تیم مدیریت ایجاد 

  واحدی  از  ارزیابان  از یکی  که  است  ترمطلوب  دو نفر که، کامال در مورد ارزیابی آموزش دیده باشند، نیاز داریم.

 . شود انتخاب دیگر، سازمانی یا و سازمان هایبخش سایر از دیگر ارزیاب و گیردمی  قرار ارزیابی مورد  که باشد

ازاین   عبارتند  که  دارد  اصلی  جزء  پنج  تهیه    ،امتیازدهی  کارگاه   ،اطالعات   آوریجمع   آموزش، :  فرآیند 

 اجرایی.  هایبرنامه پیشرفتی نحوه یبازنگر و های اجرایی بهبودبرنامه 
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   رماروفپ یکردرو -3-1-4

پروفرما    ایمجموعه  ایجاد(،  جایزه  سازیشبیه  رویکرد  با  مقایسه  در)  ارزیابی  کار  حجم  کاهش  هایراه  از  یکی

 .  شود می صفحه    32تواند تهیه شود که کل گزارش جمعا  ای میاست. مثال برای هر زیر معیار، یك فرم یك صفحه 

های مورد بررسی(  و در زیر آن، نکات راهنما )زمینهدر باالی صفحه، توصیفی از معیار و زیر معیار مربوطه 

)منابع   آورده    آوریجمع وشواهد  فضا شودمی اطالعات(  قسمتی  .  به  و  باقیمانده  قوت  نقاط  بیان  برای  هایی 

 . شودمیهای قابل بهبود سازمان و ارائه شواهد مربوطه تقسیم  زمینه

   جایزه  سازي شبيهیکرد رو -4-1-4

تواند برای ارزیابی یك واحد  میتعالی و پیشرفت است که  ملّیرویکرد رونوشتی از فرآیند اخذ جایزه  این

ا )مطابق  تمام سازمان استفاده شود. در این روش یك واحد یا کل سازمان گزارش و مدارکی رکسب و کار یا  

ارزیابان آموزش  از  کند. یك تیم  می ( تنظیم  شودمی   ارائهجایزه توصیه شده و هر سال    آنچه در راهنمای متقاضیان

توانند  ارزیابی شود، اعضای تیم ارزیابی می . اگر قرار باشد یك واحد سازمانی  کنند میدیده این گزارش را ارزیابی  

از واحد دیگری از سازمان یا شعبه دیگری از آن باشند. در صورتی که کل سازمان بخواهد از این روش استفاده  

 از ارزیابان خارجی نیز استفاده شود.  شودمی کند، توصیه 

 تلفيقي یکردرو -5-1-4

سازمانی و بلوغ  بر اساس فرهنگ  خودارزیابی    رویکردهای  از  ترکیبی  از  توانندمی  هاسازماندر این روش  

 . نمایند استفاده نیز و نتایج مورد انتظار،
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 فرآیند خودارزیابي 

 :  شودمی  ارائه زیر نمودار در ارزیابی خود فرایند عمومی مراحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند خودارزیابی  -1نمودار

 

  

 ایجاد تعهد به خودارزیابی  

 انتخاب روش خودارزیابی 

 ها و آموزش آنهاگروهتشکیل 

 اطالع رسانی در مورد برنامه ها

 اجرای خود ارزیابی 

و    بهبود هایتدوین برنامه 

 اولویت بندی آنها 

 بهبود  هایاجرای برنامه 

بررسی پیشرفت برنامه ها و  

 بازنگری فرایند خودارزیابی 
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 تقاضا فرآیند  

 تعالي جایزه  سطوح 

 : شودمی بندیطبقه زیر  سطح سه در تعالی جایزه

 تندیس  سطح -1-1-5

 اخیر،   سال  5  حداقل  عملکرد  دوره  طی   و  گرفته  کارهب  کامل  طوربه   را  سازمانی  تعالی  مدل  که  هاییسازمان

 های تندیس   به  زیر  شده  تعیین  نصاب  حد  کسب   شرط  به  اند، داده   نشان  خود  هایفعالیت   در  را  مستمر  بهبود

 . یافت  خواهند دست  بلورین و سیمین زرین،

  امتیاز   بیشترین  دارای  که  سازمان  یك   باشد  701  از  بیش  هاآن  امتیاز   که  هاییسازمان  بین  از ▪

 .کرد خواهد دریافت  زرین تندیس و معرفی سازمان برتر عنوانبه  است 

 .بود  خواهند سیمین تندیس برنده باشد، 601 از بیش آنها شده  کسب  امتیاز که هاییسازمان ▪

 . بود  خواهند بلورین تندیس برنده باشد، 501 از  بیش آنها  شده  کسب  امتیاز که  هاییسازمان ▪

 

 

   تعالي براي تقدیرنامه سطح -2-1-5

 نصاب  حد  کسب   شرط  به  اند،شده   نائل  سازمانی  تعالی  جهت   در  هاییپیشرفت   به  که  هاییسازمان  به 

 .شودمی  اعطاء "تقدیرنامه" زیر سطوح برای شده تعیین

 300 تا 251 بازه در امتیاز  برای ستاره 1 تقدیرنامه ▪

 350 تا 301 بازه در امتیاز  برای ستاره 2 تقدیرنامه ▪

 400 تا 351 بازه در امتیاز  برای ستاره 3 تقدیرنامه ▪

 450 تا 401 بازه در امتیاز  برای ستاره 4 تقدیرنامه ▪

 500 تا 451 بازه در امتیاز  برای ستاره 5 تقدیرنامه ▪

 تعالي  به تعهد گواهي سطح -3-1-5

  و  قوت نقاط ارزیابی خود  هایروش از  یکی اجرای با و اندنهاده  گام تعالی مسیر در که هاییسازمان به

  گواهی   باشند،  گذاشته  اجراء  به   و   کرده  بندیاولویت   را  بهبود   هایبرنامه   و  استخراج  را  بهبود  قابل  هایزمینه 

 . گیردمی قرار ارزیابی مورد محور هشت  سطح این در. شودمی  اعطاء "تعالی به تعهد"
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o سازماني تعاليبندي سطوح طبقه : 

 دامنه امتیازات  سطوح تعالی 

 ( گواهینامهتعهد به تعالی )ح سط
احراز شرایط تعیین  

 شده

 سطح تقدیرنامه 

 301>یک ستاره  ≥251

 351>دو ستاره  ≥301

 401>ستاره سه  ≥351

 451>چهار ستاره  ≥401

 501>پنج ستاره  ≥451

 سطح تندیس

 601 >بلورین  ≥501

 701>سیمین  ≥601

 زرین ≥ 701
 

 

 سطوح جایزه  -1جدول  

  و   تقدیرنامه   تندیس،  سطح   سه  هر  در  متقاضي  هاي سازمان   عمومي  هايویژگي  و   شرایط  حداقل

 :است زیر شرح  بهبه تعالي  تعهد گواهي

 مدیر تعالی انتخاب شود.  عنوانبه مدیران ارشدیکی از  -

 اجرا شود.   و ریزیبرنامه تعالی برای سطوح مختلف با توجه به سطح  سازمانی تعالی مدل آموزش -

 انجام شود.  سازمانی تعالی مدلهای استاندارد روش  براساس خودارزیابی اجرای فرآیند -

 شود.  ییو اجرا ریزیبرنامه ناشی از فرآیند خودارزیابی  بهبود هایپروژه بندیاولویت شناسایی و  -

 های بهبود تهیه شود.اتی برای اجرای پروژهملّی های عبرنامه -
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 اعتبار جوایز 

 باشد: عطای جوایز مطابق با جدول ذیل میاعتبار ا

 

 

 سطوح تعالیاعتبار مدت  -2جدول

 تعالي و پيشرفت  ملّيجایزه  ارزیابيفرآیند  

 باشد: میهای مشارکت کننده به شرح زیر تعالی و پیشرفت به سازمان ملّیزه جای اجرایمراحل 

 تعالی و پیشرفت  ملّیفراخوان عمومی حضور متقاضیان در فرآیند جایزه  ( 1

 مرکز تعالی و ارائه آن به  متقاضی سازمان داد قرار و نامثبت تکمیل فرم  ( 2

 های متقاضیه سازمانبرگزاری جلسه توجیهی ویژ ( 3

 برگزاری فرآیند خودارزیابی توسط سازمان  ( 4

 مرکز تهیه و تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی و ارائه آن به  ( 5

 مرکز بررسی ساختاری اظهارنامه ارائه شده توسط  ( 6

 ح تعالی تقاضا شدهبه سط ارزیابی به سازمان متقاضی با توجه  گروهتخصیص  ( 7

 ارزیابی  گروهبررسی اظهارنامه تعالی سازمانی توسط  ( 8

 متقاضی سازمان هماهنگی با محل  از بازدید ارزیابی برنامه هیهت ( 9

 )سایت ویزیت( بازدید از محل شرکت انجام فرآیند ارزیابی و  ( 10

 گروه توسط    مرکز ملّی تعالی و پیشرفت ارزیابی و ارائه به  بازخورد  تهیه و تنظیم گزارش   ( 11

 ارزیابی 

 داوری جایزه ها توسط کمیته علمی ونهایی کردن نتایج ارزیابیخورد،  های بازبررسی گزارش ( 12

 های برتر اری همایش پایانی و معرفی سازمانبرگز ( 13

 ی مشارکت کننده هارسال گزارشات بازخورد به سازمانا ( 14

 اعتبارمدت  سطح تعالی 

 یك سال  ( گواهينامهتعهد به تعالي )سطح 

 سال  یك سطح تقدیرنامه 

 سال  یك سطح تندیس 
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فوق   موارد  بر  پيشرفت   ملّي  مركز عالوه  و  سازمانمندنتوا  منظوربه   تعالي  ارائه  سازي  به  اقدام  ها 

 نماید:ميخدمات زیر  

 مدیران تعالی یتوانمندسازآموزشی  کارگاهبرگزاری  •

های آموزشی در زمینه تعالی سازمانی و فرآیند خودارزیابی و برگزاری سمینارها و کارگاه  •

 فرآیند ارزیابی جایزه برای شرکتهای متقاضی 

 ارشد و ارزیاب ابآموزشی تربیت ارزی کارگاهبرگزاری  •

 های بهبود گزاری جلسات توجیهی پیگیری پروژهبر •

 تخصصی فصلی )ویژه ارزیابان و مدیران تعالی(  هایبرگزاری همایش  •

 های بهبود فرآیند پیگیری پروژه اجرای •

 ی مشارکت کنندههاهای بهبود به سازمانیگیری پروژهارائه گزارشات پ •

 تعالی با موضوعات مختلف  هایبرگزاری تور •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  تعالي و پيشرفت ملّينمودار گردش كار فرآیند ارزیابي جایزه 



 

 
24 

اولیه اظهارزیابی سازمان ارزیابی  از طریق  به  های متقاضی حضور در فرآیند جایزه  ارسالی    مرکز ارنامه 

ارزیابی و سپس بازدید از محل   گروه، ارزیابی انفرادی ارزیابان و ارزیابی و اجماع تیمی اظهارنامه توسط جایزه

. فرآیند بازدید از محل  شودمی برای رفع ابهامات و شفاف شدن درک حاصله از وضعیت سازمان متقاضی انجام  

تعالیبرای سطح   به  الی    ( گواهینامه)   تعهد  تقدیرنامه  2یک  برای تندیس    4ی  ال  2روز،  روز    6الی    4روز و 

 . است شده بینیپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایزه   فرآیند ارزیابی  -2نمودار  
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 تعالي و پيشرفت ملّيجایزه  دوره ششمينزمانبندي برنامه  

 

 محدوده زمانی  شرح ردیف

 1400 تابستان دوره جایزه ششمینفراخوان متقاضیان   1

 1400تابستان  عقد قرارداد متقاضایان شرکت در فرایند ارزیابی جایزه  ثبت نام و  2

 1400تابستان  فراخوان و ثبت نام ارزیابان ارشد/ ارزیابان 3

 1400پاییز  های متقاضیسمینارهای ترویجی و آموزشی برای سازمانبرگزاری  4

5 
و  تعالی  مدیرانبرنامه ریزی و اجرای کارگاه های  آموزشی عمومی و تخصصی )

 ارزیابان و...( 
 1400مهر و آبان 

 1400پایان آبان ماه  آخرین مهلت ارسال اظهارنامه توسط متقاضیان  6

 1400پاییز  و برگزاری همایش ویژه ارزیاباندعوت ارزیابان منتخب   7

 1400پاییز  ارزیابی هایگروه انتخاب ارزیابان و تشکیل  8

 1400پاییز و زمستان  های ارزیابی و ارسال صورتجلسه اجماع ارزیابی جایزه توسط گروه اجرای فرایند  9

 1400 بهمن و اسفند هاو اعالم به سازمان مرکز ملی تعالی و پیشرفتجمع بندی نتایج ارزیابی توسط  10

11 
های برتر  دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت و معرفی سازمان ششمین برگزاری همایش 

 1400سال 
 1400اسفند 

 1401بهار  جایزههای بازخورد ارزیابی ششمین دوره ارسال گزارش 12

 

 فرایند ارزیابی دوره  ششمین برنامه زمانبندی  -3جدول
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 تعالي سازماني اظهارنامه 

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

  های گروه  و   مرکز ملّی تعالی و پیشرفت   اختیار  در  و  کندمی  تهیه  تعالی  الگوی  انتظارات  قبال  در  وضعیت خود

  .دهدمی قرار ارزیابی

 

 مشخصات اظهارنامه سطح تندیس : -1-5-5

وضعیت سازمان در پاسخ به معیار و زیرمعیارهای رای شرکت در فرآیند تندیس الزم است تا گزارشی از  ب

از    عریفت اظهارنامه  این  تهیه شود.  اظهارنامه  قالب یك  در  )  100تا    75شده  است.A4صفحه  رو   ( یك 

 بخش زیر را در برداشته باشد:  5اظهارنامه باید 

 :تصویر فرم درخواست تندیس ✓

ابتدای اظهارنامه تصویری ا" ها که امضای  در خواست برای تندیسز صفحات فرم  الزم است تا در 

امض  این  گیرد.  قرار  دارد  را  سازمان  مقام رسمی  نیازمندیمیا مشخص  باالترین  تمامی  که  و  کند  ها 

 "م توسط سازمان پرداخت خواهد شد.مقررات عمومی و الزامات رعایت شده است و هزینه الز

از وضعیت سازمان و  ای  فهرست مطالب، کلیات ومشخصات سازمان، کلیات شامل مقدمه  ✓

 باشد: تواند شامل موارد ذیلمیفعالیت آن بوده و برای مثال  

، مشتریان و تامین  ها و اهداف اصلیانی، خدمات و محصوالت اصلی، ارزشتاریخچه، نمودار سازم "

، چگونگی همکاری تجاری، تکنولوژی و مواد اولیه، شرایط  نندگان اصلی، ابتکارهای کیفی یا شبیه آنک

 "ی محیط کسب و کار و شرایط محیطی قانونی.عموم

امی تشریح رویکردها و فرآیندها و نتایج حاصله از استقرار مدل در سازمان در ارتباط با تم ✓

های خاص بکار رفته در متن اظهارنامه  که شامل تعریف واژهای  و صفحه معیارها به تفکیك زیرمعیارها  

 ، درانتهای اظهارنامه بیاید. تواند عالوه بر صفحات تعیین شدهمی است که 
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 مشخصات اظهارنامه سطح تقدیرنامه: -2-5-5

ه با اظهارنامه فرآیند کسب  اظهارنامه متقاضیان دریافت تقدیرنامه نیز ساختار و قالبی مشخص و مشاب 

 50تا    35سازد. این اظهارنامه از  تر میسوی متقاضیان را ساده  اطالعات از  ها دارد که امکان ارائهتندیس

 یك رو است. این اظهارنامه در مجموع باید ساختار ذیل را داشته باشد:  A4صفحه 

، ها واطالعات اصلی سازمانیه داده، ارائتصویر فرم درخواست تقدیرنامه، فهرست مطالب  ✓

ب  مربوط  معیارها   9ه  اطالعات  زیر  اطالعات  و  سازمانیمعیار  نمودار  مثالپیوست ،  ،  از  ها،  هایی 

 های بعمل آمده به اجرا گذاشته شده است.ای از خودارزیابینتیجه عنوان به های بهبود که فعالیت 

تواند عالوه بر صفحات تعیین صفحه که می  1ص مطالب ارائه شده )های خاتعریف واژه ✓

 شده باشد( 

 :مشخصات اظهارنامه سطح تعهد به تعالي -3-5-5

  بایست اظهارنامه می   درصورت احراز شرایط الزم  افت گواهی تعهد به تعالیهای متقاضی دری سازمان

محور(    8)شامل  و موارد زیر  خود را که شامل فهرست مطالب، اطالعات اصلی سازمانی، نمودار سازمانی  

 ارسال نمایند.  مرکز ملّی تعالی و پیشرفت یك رو برای  A4صفحه   15حداکثر در را 

 تعالی ترویج و اشاعه به نسبت  سازمان رهبران تعهدتشریح -1

  ها آن بخشی اثر بررسی و سازمانی تعالی با مرتبط  هایآموزشتشریح -2

  بهبود  قابل هایزمینه و قوت نقاط شناسایی –خودارزیابی فرآیندتشریح  -3

  هاآن بندی الویت  نحوه و( خودارزیابی فرآیند از ناشی) بهبود هایاقدام شناساییتشریح  -4

  بهبود  هایاقدام برای اتیملّی ع برنامه تشریح-5

 سازمان  انسانی منابع توسعه هایبرنامه کلی تشریح -6

  مالی غیر و مالیکلیدی  نتایج هارایه کلی  -7

  جاری در سازمان  مدیریتی هاینظامتشریح کلی و خالصه  -8
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 : اظهارنامه تدوین و تهيهجدول فرمت  -4-5-5

 ول ذیل ارائه شود: با مشخصات جد( تعهد به تعالی، تقدیرنامه و )سطوح تندیسها کلیه اظهارنامهبایست می

 

 

 

 

 

 

 اظهارنامه  تدوین و تهیه فرمت  -4جدول

 چگونگي ارائه اظهارنامه   -5-5-5

نسخه اظهارنامه که به   5و تقدیرنامه  نسخه  6 باید های متقاضی سطح تندیستمامی سازمان -1

حاوی فایل    CDلطفا با چسب صحافی نشود( را تهیه و به همراه یك  فنري مجلد شده است )صورت  

 ارسال کنند.  مرکز ملّی تعالی و پیشرفت به  pdfو    wordتایپ گزارش در دو قالب 

نسخه اظهارنامه که به صورت فنری   3باید  تعهد به تعالیهای متقاضی سطح تمامی سازمان -2

  pdfو     wordدر دو قالب    حاوی فایل تایپ گزارش  CDمجلد شده است را تهیه و به همراه یك  

 ارسال کنند.  مرکز ملّی تعالی و پیشرفت به 

 

 ها ويژگیمقادير و   شرح 

 B Zar ,B Lotus ,B Nazanin نوع فونت متن تحریر شده

 13 اندازه فونت متن اصلی 

 16 اندازه فونت عناوین اصلی 

 14 اندازه فونت عناوین فرعی 

 Cm5/3 حاشیه سمت راست صفحه 

 Cm5/2 حاشیه سمت چپ صفحه 

 Cm5/2 حاشیه از باالی صفحه 

 Cm5/2 حاشیه از پایین صفحه 

 Cm5/1 فاصله خطوط 

 Word 2016,2013 افزار تحریر متن نرم 
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به شرح زیر    1400  سال   جایزه  دوره  ششمينبرآورد هزینه متقاضيان شركت در فرآیند ارزیابي   -6-5-5

 شود :ارایه مي

 

 

 فرایند ارزیابیدوره  ششمین هزینه شرکت در فرآیند  -5جدول 

 

 ادکارکنان تعد

 سطوح تعالی 

 نفر 50کمتر از  

 )ریال( 

 نفر 150تا  51بازه 

 )ریال( 

 نفر 300تا   151بازه 

 )ریال( 

 نفر 500تا  301بازه 

 )ریال( 

 نفر 501بیشتر از 

 )ریال( 

 104,280,000 104,280,000 104,280,000 104,280,000 104,280,000 تعالي  به تعهد  سطح

 430,320,000 330,000,000 264,000,000 205,920,000 130,680,000 نامه  تقدیر  سطح

 558,360,000 422,400,000 330,000,000 267,960,000 168,960,000 تندیس سطح
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 ي تعالي ساز توانمند 

   يهاي آموزشدوره 

ها در هر دوره از جایزه  ی شرکت توانمندسازفرهنگ تعالی و  ارتقای    منظوربهتعالی و پیشرفت    ملّی  مرکز

ها و سمینارهای آموزشی و توجیهی ویژه  ها، کارگاهاقدام به برگزاری دوره   نامثبت ن  با اطالع رسانی و فراخوا

 نماید. میمشارکت کنندگان در فرآیند جایزه 

  ارشد   مدیران  و  عامل  مدیران  ویژه  جایزه  ارزیابی  فرایند  و  تعالی  مدل  با  آشنایی  توجیهی  سمینارهای -

 متقاضی هایسازمان تعالی مدیران و

 و سایر مدیران  مدیران تعالی ی توانمندسازآموزشی  کارگاه -

 آموزشی تربیت ارزیاب ارگاهک -

 و سایر مدیران  های تخصصی فصلی ویژه ویژه مدیران تعالیهمایش -

 

 تور تعالي سازماني   

با    سازمانی،  تجربه  و   دانش  گذاریاشتراک   و  تعالی   فرهنگ  توسعه  منظوربه   پیشرفت   و  تعالی  ملّی  مرکز

و   قبلی  میان سازمان  نامثبت فراخوان  از  متقاضیان  اقدام از  کننده  مشارکت    تعالی   تورهای  برگزاری  به  های 

 سطح  ارتقا و تجارب  تبادل جهت  فضایی ، ایرانی برتر  هایسازمان از بازدید امکان با تعالی تورهای.نمایدمی

 .آوردمی فراهم مدیریتی  هاینظام به مندعالقه   کارشناسان و مدیران برای تعالی فرهنگ و یادگیری

 

 )مطابق نمودار زیر(  بهبود هايپروژه پيگيري فرایند  

  گزارش   ارائه  از  پس   زیر  نمودار  مطابق  بهبودهای  پروژه  انجام  از  اطمینان  حصول  منظوربه   فرایند  این

 . شودمی اجرا ناظر هایگروه توسط زمانبندی جدول یك به توجه با هاشرکت   به ارزیابی بازخورد
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 هاي بهبود پيگيري پروژه فرآیند  -3نمودار

 سایر: 

 مرتبط با استراتژي  هايبرنامه  -

هاي ابتکاري مرتبط  اقدام -

 Bscبا

هاي گزارش عدم انطباق -

مميزي استانداردهاي بين  

 هاي مدیریت المللي سيستم

 گزارش حسابرسي عملياتي -

نتایج سایر سازوكارهاي   -

 مميزي و ارزیابي و بازرسي  
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 ارزیابي  هاي گروه 

پیشرفت   تعالی  ملّی  جایزه  متقاضی  هایشرکت   ارزیابی  فرآیند  اجرای  منظوربه  اساتید،    میان  از  و 

 ناظر   ،، ناظر ارشدارزیاب ارشد، ارزیاب  عنوانبهدی  افراو مدیران حوزه تعالی سازمانی    متخصصین، ارزیابان

های ، انتخاب و با آموزشباشند  داشته را سازمانی تعالی  هایالگو مورد در کافی تجربه و دانش کهو پایشگر 

  همچنین   وهای متقاضی  صص ایشان در خصوص ارزیابی سازمانالزم در طول برگزاری فرآیند جایزه از تخ

 شود. بهره گرفته می بهبود هایپروژه پیگیری

 جایزه   متقاضیان  ارزیابی  فرآیند  در  توانندمی  زیر   مراحل  طی  با  ارزیاب،   عنوان به   همکاری  عالقمندان

 :کنند پیدا حضور سازمانی تعالی

 تعالی و پیشرفت  ملّی جایزه  سایت  طریق از کاری رزومه  ارسال و نامثبت  فرم تکمیل  -1

 ارزیابان و اخالقی  فنی صالحیت  تایید و تخصصی  هایدوره گذراندن  -2

-مهارت  و  هاصالحیت   دارای  بایست می  و پیشرفت   تعالی  ملّی  جایزه  ارزیاب  عنوانبه   همکاری  متقاضیان

 : باشند ذیل های

 ( کارشناسی سطح در حداقل) دانشگاهی تحصیالت -1

 صالحیت اخالقی  -2

 شهرت  حسن -3

 ارتباطی هایمهارت -4

 ارزیابی  و گری تحلیل مدیریتی،   هایمهارت و دانش -5

 مدیریتی  هایحوزه در شغلی سابقه -6

 مرکز ملّی تعالی و پیشرفت هایرویه اساس بر کافی وقت  اختصاص -7

 سازمانی  تعالی تخصصی هایدوره کردن طی -8

 هایشرکت   ارزیابی  فرآیند  در  را  ارزیاب  عنوانبه  همکاری  متقاضیان  حضور  ،تعالی و پیشرفت   ملّی  جایزه

 این   در  شرکت   نیاز  پیش.  داندمی  ارزیاب  تربیت   آموزشی  کارگاه  گذراندن و موفقیت در   به  منوط  را  متقاضی

 باشد. می مشاهده گر  عنوانبه های آموزشی تعالی سازمانی و حضور در فرآیند ارزیابی گذراندن دوره دوره
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امضای    با  و  هستند  جایزه  سوی  از  شده  اعالم  زمانی   برنامه  و  هارویه  ها،نامهآیین   رعایت   به  متعهد  ارزیابان 

وظایف    جایزه،  هایرویه  اساس  بر  اخالقی   نکات  رعایت   به  تعهد  و  رازداری  توافقنامه  و  ارزیابان  سوگندنامه

 : رسانندمی انجام به را زیر

 ارشد  ارزیابان

  ارزیاب  عنوانبه   تعالی و پیشرفت تعدادی   ملّی  جایزه  ارزیابان   میان  از  فرآیند ارزیابی  اجرای  منظوربه 

  وظایف   اهم.  دارند  برعهده  را  ارزیابی  هایگروه  از  یك  هر  هماهنگی  و  مسئولیت هدایت   که  شده  انتخاب  ارشد

 :زیر است  شرح به ارشد ارزیابان

 ارزیابی  گروه هدایت   و متقاضیان اظهارنامه ارزیابی در الزم هایهماهنگی ایجاد -1

 جایزه  سوی از شده اعالم هایزمان به توجه با ارزیابی گروه هایفعالیت  اجرای بندی زمان -2

 ارزیابان  اجماع جلسات برگزاری -3

 محل  از بازدید ریزیبرنامه -4

 ارزیابی نهایی و اولیه گزارشات تدوین -5

 ارزیابان  به الزم هایراهنمایی ارائه -6

 تعالی و پیشرفت ملّی مرکز به ارزیابی اجرای احتمالی مشکالت  انتقال -7

 نیاز  مورد اطالعات ارائه و این مرکز سوی از شده هماهنگ جلسات در شرکت  -8

 و پیشرفت  تعالی ملّی جایزه سوی از شده اعالم زمانی برنامه و هانامهآیین  رعایت  -9

 .است  شده داده توضیح بعد قسمت  در که ارزیاب نقش ایفای -10

 ارزیابان

  مواردی   و  امتیاز  بهبود،  قابل  هایزمینه  قوت،  نقاط  استخراج  و  متقاضیان  هایاظهارنامه  ارزیابی ( 1

 .گیرد قرار بررسی مورد باید محل از بازدید که در

 متقاضیان  ادعاهای سقم و صحت  بررسی و محل از بازدید انجام ( 2

 محل  از بازدید و هااظهارنامه ارزیابی وضعیت  خصوص در نظر اتفاق ( 3

 متقاضی  هایشرکت  اطالعات و اسرار حفظ ( 4

 . شودمی اعالم مرکز ملّی تعالی و پیشرفت  سوی از که ارزیابی هاینامهآیین  رعایت  ( 5

6 )  
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 ناظران ارشد 

 فعال   ارشد  ارزیابان  میان  از  بهبود  هایپروژه  پیگیری  فرآیند  اجرای  منظوربه   پیشرفت   و  تعالی  ملّی  مرکز

  خواهند   برعهده  را  نظارت  هایگروه  از  یك  هر  هماهنگی  و  هدایت   مسئولیت   که.  نمایدمی   انتخاب  را  افرادی

 .داشت 

 ناظران 

 نسبت   فعال،  ارزیابان  میان  از  بهبود  هایپروژه  پیگیری  فرآیند  اجرای  منظوربه  پیشرفت   و  تعالی  مرکز ملّی

  پیگیری   فرآیند  در  گزارش  تهیه  و  بررسی  مسئولیت   هاآن  که  نمایدمی  اقدام  ناظر  عنوان  با  افرادی  انتخاب  به

 . دارند عهده به متقاضی  هایسازمان در ارشد ناظر  هدایت  با را بهبود هایپروژه

 پایشگران

  با   کارشناسان  ازارزیابی بازدید از محل    فرآیند  بر  بهتر  چه  هر  نظارت  منظوربه   مرکز ملّی تعالی و پیشرفت

نماید، که مهمترین وظیفه  می  استفاده  ارزیابی  گروه  کنار   در  پایشگر با وظایف مشخص   عنوان  تحت   صالحیتی

   است. مرکزایشان نظارت بر فرایند ارزیابی و ارائه گزارش به 
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 پيوست  
 تعالی و پیشرفت  ملّیجایزه  نامثبتفرم   -1-8
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