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نام خداه ب  

 
 ،تعالی سازمانی در كشورملّی  دوره برگزاری جایزهوازده دتجارب گيری از  با بهره 1)یتعال یبرا رنامهیدر سطح تقد( 94+ یابیروش ارز

بی ایتغييرات در روش ارزمهمترین  شده است.راحی ط EFQMجایزه های جاری در  و رویه های حاضر در جایزه و سازمانارزیابان يشنهادهای پ

 در سطح تقدیرنامه به قرار زیر است: 94+

براساس باید  میو  دنگير طبق این رویه مورد ارزیابی قرار می 1394سال از  ،یتعال یبرا رنامهیسطح تقدمتقاضی   های سازمانهمه  -1

 تعالی سازمانی ارسال نمایند.ملّی  اظهارنامه تعالی خود را تهيه و به دبيرخانه جایزه ،الگوی تعالی سازمانی

اظهارنامه و  94شامل اظهارنامه + - امکان ارائه هر دو شکل اظهارنامه سال 2به مدت  (رنامهیتقدسطح ر د) 94+ یابیدر روش ارز -2

 است. رشیپذقابل  94تنها اظهارنامه + ،یتعال یبرا رنامهیسطح تقد در 1396از سال  اما .وجود دارد - روش قبلی() 82

كند بلکه  های فرایند ارزیابی ایجاد نمی های ارزیابی و همچنين خروجی ابزارها و شيوهتغييری در منابع، مراجع، ،  94+ یابیروش ارز -3

 ها در نحوه دریافت اطالعات توسط ارزیابان و شيوه اجرای فرایند ارزیابی است. تفاوت

ر قالب دبر این است كه اطالعات مورد نياز ارزیابان و تالش جود دارد وبر بازدید از محل  ای تمركز ویژه 94+ یابیروش ارزدر  -4

صرفا  ،94+ لذا مستند اظهارنامه .دریافت گردد (تر و بيشتر با كمك مستندات موجود در سازمان ای تعاملی به شيوه) بازدید از محل

سازمان و اصلی  به رویکردها و نتایج مهم هك خواهد بودآنان به دهی  آدرس و با سازمانارزیابان آشنایی كلی راهنمایی برای 

اطالعات تکميلی در  والعات خودداری خواهد شد رویکردها، نتایج و جزئيات اطاز ذكر همه   94+اظهارنامه در  نتيجه. در پردازد می

 گردد.  ه میئجلسات رودررو ارا

شود  كه باعث میواهد بود خمعيار  9در سطح د ارزیابی گزارش بازخورتهيه ، برای تعالی رنامهتقدی سطح در 94+ یابیروش ارزدر  -5

 .ا ارائه نمایندربازخوردهای مهم و اصلی ارزیابان 

سطوح سایر  .را دریافت كنند 300الی  251كه امتياز شود  میاعطا ی متقاضيانبه  تقدیرنامه یک ستاره 1394سال ز اهمچنين  -6

  های قبل اعطا خواهد شد. نيز مشابه سالبرای تعالی تقدیرنامه 

 یابد. ادامه می( 82)روش به روال گذشته و تا اطالع ثانوی ارزیابی كماكان  ،تعالی به و گواهی تعهد ها در سطوح تندیس -7

 

 سازمانی باشد.های كشورمان در مسير تعالی  حركت سازمانتسهيل ی برای بتواند كمك موثر 94روش ارزیابی +اميد است 

 

 مهدی اسماعیلی رخ

 مرکز تعالی سازمانی

1394رداد خ  

                                                 
 ی نود و چهار هاضافبه  1
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 برای تعالی رنامهتقدی سطح در 94+ یابیارزجریان نمودار  الف(
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 برای تعالی در سطح تقدیرنامه 94+های اجرایی روش  گامب( 

 را تکميل و ارسال می نماید. کلیدیاطالعات حاوی  فرم ثبت نامدر زمان درخواست،  ،سازمان متقاضی تقدیرنامه،  94+روش در  -1

در دستور كار  در سطح تقدیرنامه 94+برای معرفی روش را  انتشار نشریاتیا های آموزشی  دوره ،برگزاری سمينارهادبيرخانه جایزه ملّی  -2

 دهد. قرار می

به  تقدیرنامهدر سطح  94+ یابیروش ارزدر  ارسال می كند. هبرای دبيرخانو در مهلت تعيين شده تهيه اظهارنامه را  ،سازمان متقاضی -3

تنها اظهارنامه  1396ها وجود دارد و از سال  برای سازمان(  82و  94+شامل اظهارنامه )؛ امکان ارائه هر دو شکل اظهارنامه سال 2مدت 

 .قابل پذیرش است 94+

 . دهد و اظهارنامه را در اختيار آنان قرار می را تعيين می كند (ارزیاب نفر 3متشکل از )تیم ارزیابی  ،دبيرخانه پس از دریافت اظهارنامه -4

كنند با فضای كسب و  و تالش میكنند  ثبت می چارچوب مربوطههای خود را در  یافتهاظهارنامه،  مطالعه انفرادیارزیابان در این مقطع با  -5

هر  رد بازدید از محل اصلیسواالت و مضامین کلیدی آشنایی پيدا كرده و در دسترس كار سازمان از طریق اظهارنامه یا منابع عمومی 

 نمایند. معيار را استخراج می

آموزش نکات مهم در  با هدف را ای یکروزه برنامهدر فاصله دریافت اظهارنامه تا بازدید از محل؛ دبيرخانه جایزه ملّی تعالی سازمانی؛  -6

 كند. برگزار می تشکیل جلسه هماهنگی ارزیابانها، بازآموزی و  ارزیابی

ریزی  ، آنان را با فضای سازمان خود آشنا كرده و در برنامهجلسه هماهنگی ارزیابانمدیر تعالی سازمانی شركت متقاضی با حضور در  -7

 كند. بازدید از محل كمك می

تهيه  (دبيرخانه جایزه ملّیتوسط شده )ابالغ  مربوطهطبق چارچوب را  برنامه بازدید از محلارزیاب ارشد با تعامل با سازمان متقاضی  -8

ریزی همه جلسات اصلی از اهميت باالیی  نماید. تعهد به الزامات ذكر شده در این چارچوب )شامل تعداد روزهای ارزیابی و برنامه می

 برخوردار است.(

o شود. ها توافق می مشخص شده و در مورد زمان برگزاری جلسه موضوعات مورد ارزیابیریزی  در این برنامه 

o های  روز و سازمان 4های متوسط حداقل  روز، سازمان 3های کوچک حداقل  سازمانعداد روزهای بازدید از محل برای ت

 خواهد بود.روز  5بزرگ حداقل 

تایید های الزم بين تيم و سازمان در خصوص برنامه بازدید از محل، این برنامه برای دبيرخانه ارسال شده و پس از  پس از انجام هماهنگی -9

 .و مبنای عمل خواهد بود گردد ان متقاضی ارسال میبرای سازم( به صورت رسمی مربوطهبرنامه )به لحاظ تطابق با چارچوب 

و بازدید از محل را انجام داده و گزارش بازخورد و امتياز هر زیر معيار را به دبيرخانه  كند به سازمان مراجعه می طبق برنامهتيم ارزیابی  -11

 .نماید اعالم می

o اختصاص دارد.فضاهای اداری منتخب یا و، بازدید از خطوط تولید ارزیابی افتتاحیه جلسه به ،بخش اول بازدید از محل ، 

o شود برگزار می کارکنان گروه های نمونهو  دیرانبا مجلسات مصاحبه  ،در بخش دوم . 

o  شود یمرگزار بتوسط تيم ارزیابی  ،ها یافتهبندی  جمعداخلی جلسات  ،در هر روز های مشخص و در زمانبخش سوم در. 

o  گيرد و گزارش  متقاضی صورت می اجماع نهایی در محل سازمان، ارزیابیاختتامیه جلسه پس از برگزاری  ،مهارچدر بخش

معيار  9ا گزارش بازخورد در سطح شود ام زیرمعيار انجام می 32در سطح نهایی امتيازدهی این جلسه در  شود. بازخور تهيه می

 تنظيم خواهد شد. صفحه( 20دود حر دو )

های جایزه ملی بررسی شده و سطح تعالی سازمان متقاضی  ها در قالب رویه پس از دریافت گزارش بازخورد و نظرتيم ارزیابی، گزارش -11

 .گيرد گذاری قرار می مورد بررسی و صحه توسط کمیته علمی

 شود. برای متقاضيان ارسال می ارزیابیگزارش بازخورد گردد و  توسط دبيرخانه جایزه اعالم می به صورت رسمینتایج  ،پس از این مرحله -12
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 برای تعالی در سطح تقدیرنامه  94+اظهارنامه ساختار ج( 
 

 خواهد داشت : (بخش زیر 3 )شامل صفحه 31حداکثر ، برای تعالی در سطح تقدیرنامه 94اظهارنامه +

 

های استراتژیك، محيط رقابتی، ارتباطات  چالشمحيط عملياتی، فضای سازمان و  ،اهداف استراتژیك: این بخش اطالعات کلیدیبخش   -1

 صفحه(. 5 حداکثر)در كند  را ارائه میهای مدیریتی  و نظام نفعان ذیبا 

در قالب  ،: این بخش رویکردهای كليدی اتخاذ شده توسط سازمان به منظور دستيابی به اهداف استراتژیك راتوانمندسازهابخش   -2

 صفحه(. 15 حداکثر)در كند  ارائه می ،جدول

ر راستای ها را د : این بخش نگاهی كلی به نتایج بدست آمده توسط سازمان دارد و نحوه ارتقای نتایج و پيشرفت موثر آننتایجبخش   -3

 صفحه(. 15 حداکثر)در دهد  مینشان  ،در قالب نمودار، شان های استراتژیك هدف

 

 مهم :نکات 

  صفحه 30حداكثر در سطح تقدیرنامه،  94صفحات اظهارنامه +تعداد A4  ،با توجه به اینکه مجموع سقف صفحات در سه بخش است

ه كد نتنظيم نمایبه نحوی هر بخش را صفحات  ،ها وجود دارد كه به تناسب نياز خود ، این امکان برای سازمانستاصفحه  35 ،فوق

 نشود.صفحه  30بيش از  اتحصف مجموع

 پذیر است. مکانا (صفحه 30عالوه بر )صفحه  1در خصصی ت یها واژهرائه ا 

 باید به شرح ذیل باشد:  شخصات ظاهری اظهارنامهم 

 

 ها لمقحداقل اندازه 

 

 (cmحداقل فاصله ها )

 0.9 فاصله خطوط 14 عناوین اصلی

 13 عناوین فرعی

 حاشيه ها

 3.5 سمت راست

 2.5 سمت چپ 11 متن

 2.5 باال 10 جدول ها

  
 1.2 پائين

 Lotus, Nazanin, Roya, Mitra (فونت)م قل

 Microsoft Word نرم افزار

                                                   
 نسخه اظهارنامه كه به صورت فنری مجلد شده است  5های كوچك و متوسط  نسخه اظهارنامه و سازمان 8اید ب های بزرگ سازمان

جایزه ملّی تعالی سازمانی قابل ویرایش از اظهارنامه به دبيرخانه الکترونيکی فایل )لطفاً با چسب صحافی نشود( را تهيه و به همراه 

 ارسال كنند.

  تکميلی از طریق سایتاطالعات www.IranAward.org .در دسترس است 

 

http://www.iranaward.org/
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 : اطالعات كليدی 1بخش 

هاي  اهداف استراتژيك كليدي و چالشرتباطات، ا، سابقه، محيط عملياتی، ضافسازي  هدف از اين بخش ارائه تصويري كالن از سازمان و شفاف

چارچوب سرفصل ارائه اطالعات كليدي آورده شده است. در اين  چارچوبدر جدول ذيل  است. 94+اظهارنامه اصلی سازمان براي خواننده 

 ذكر شده است.سرفصل سازمان و مصاديق راهنما براي هر اطالعات کليدي 

 

 مصاديق راهنما سرفصل

 فضاي سازمان

 تاريخچه 

 )پراکندگی جغرافيايی )تعداد دفاتر 

 تعداد کارکنان 

 سازمانو راهبرد  ها چالش

 ماموريت و ارزش ها)بيانيه آينده سازمان(انداز  چشم ، 

 ها( شده براي رسيدن به آن مضامين استراتژيك )اهداف كليدي و راهبردهاي اتخاذ 

 ها و تهديدها )در زمينه ماموريت و دورنماي سازمان و قابليت و ظرفيت  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

 دستيابی به استراتژي(

 مزيت رقابتی 

 استراتژي  كننده از ماموريت، دستيابی به دورنما و  داف كليدي كسب و كار )اين اهداف بايستی پشتيبانیاه

 باشند و نحوه ارتباط اين موارد به معيارهاي نتايج را نشان دهند.(

  عوامل حياتی موفقيت 

بازارها، مشتريان، محيط رقابتی، 

 محصوالت و خدمات

  :سهم بازار، اهميت براي آينده( و ارقام كليدي ها ويژگی، تشريحبازارهاي حال و آينده( 

 هاي مشتريان حال و آينده )درآمد هر بخش، سودآوري هر بخش، اهميت براي آينده( بخش 

 )فهرست رقباي كليدي )حال و آينده 

 ها و ارقام كليدي )درآمد هر بخش، سودآوري  هاي محصوالت و خدمات حال و آينده: تشريح، ويژگی بخش

 بخش، اهميت براي آينده(هر 

، شرکا كنندگان تامينارتباطات با 

 و جامعه

 هاي كليدي  منابع و دارايی 

 كنندگان كليدي )انواع و اهميت ارتباط( شركاي تجاري و تامين 

 جامعه: قدرت تاثير بر سازمان و انتظارات از سازمان 

 و بهبود مديريت هاي نظام

  سطوح کالن نمودار سازمانی 

  فرايندهاي کالننقشه  

  جلسات مديريتی كليديعناوين 

 شامل  دهد. مديريت عملكرد )چگونه سازمان عملكرد خود را مديريت كرده و بهبود میهاي عناوين نظام

 بندي و ... هاي مديريتی، رويکردهاي شناسايی بهبود، اولويت ها، ابزارها، تکنيک سيستم

 هاي بهبود فهرست برنامه
 هاي در حال اجرا يا  )برنامه هاي تعالی سازمانی  هاي بهبود حاصل از خودارزيابی يا ارزيابی فهرست برنامه

 خاتمه يافته در يکسال گذشته(
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 : جدول  توانمندسازها 2بخش 

شوند. همچنين يك  ارائه میجدول در قالب  ومعيار توانمندساز الگوي تعالی سازمانی  5ر اساس بدر اين بخش رويكردها و فرايندهاي كليدي 

 شود. ها به عنوان مقدمه در اين بخش آورده می هاي پشتيبان آن مشی هاي كليدي و خط صفحه، شامل تشريح استراتژي

ها با ساير رويكردها  خاذ شده براي هر معيار و همچنين نحوه ارتباط آناين است كه به صورت مختصر رويكردهاي ات جدول توانمندسازهاهدف 

تواند آورده  تكميلی و در دسترس براي كمك به درك بهتر رويكرد نيز می واهدش ،شود، تشريح شود. عالوه بر اين و نتايجی كه در ادامه ارائه می

 شود.

تواند جدول توانمندسازها را با توجه به نياز خود  واند متفاوت باشد. هر سازمانی میت هاي اطالعاتی در جدول توانمندسازها می تعداد و سرفصل

 :دهند را تشکيل میجدول توانمندسازها هاي  آورده شده است که سرستونهاي اطالعاتی  ترين سرفصل در جدول زير متداول سازي كند. متناسب

 

 

هاي  )ستون سرفصل

 جدول توانمندسازها(
 محتوا

 * كد
كند. بهتر است كه تركيبی از شماره زيرمعيار و يك  تعالی سازمانی و رويكرد را مشخص می الگوي ارجاع، ارتباط بين زيرمعياركد 

 ( 10د4عدد ترتيبی باشد )به عنوان مثال : 

 شود. در اين قسمت آورده میکند  مینام و عنوانی كه سازمان به اين رويكرد اطالق  *عنوان رويكرد

 رويكرد هدف
تواند در  شود. اين هدف می اي كه سازمان از طريق اجراي رويكرد تالش دارد به آن دست يابد، توصيف می در اين قسمت، نتيجه

 هاي استراتژيك تشريح شود. قالب ارجاع به هدف

 *سازي رويكرد و جاري
شود. سازمان بايستی صرفا بر وجوه  میدر اين قسمت، نحوه عمل رويكرد در داخل سازمان در قالب جمالت محدود و روشن تشريح 

 سازي آن تمركز نمايد و از ورود به جزئيات اجتناب كند. كليدي رويكرد و جاري

 شود. سازي تشريح می گيري، بازنگري و اصالح اثربخشی و كارايی رويكرد و جاري در اين قسمت، نحوه اندازه *ارزيابی و اصالح

 تكميلی شواهد
شود. اين شواهد )نظير  پشتيبان، كه براي تشريح رويكرد با جزئيات بيشتر در دسترس هستند ذكر میدر اين قسمت، شواهد 

 سازي رويكرد، براي ديگران بكار بسته شود. ها، اسناد و ...( اطالعاتی هستند كه ممكن است براي توضيح جزئيات جاري گزارش

و  ي مرتبطها شاخص

 *ارتباطات 

تواند  شود. به عنوان مثال سازمان می دهی مشخص می به ساير رويكردها يا نتايج از طريق ارجاع در اين قسمت، ارتباط رويكرد

گذاري شخصی كاركنان را به رويكرد ارزشيابی كاركنان و همچنين به يك سوال مرتبط در نظرسنجی كاركنان و نتايج  رويكرد هدف

 نظرسنجی متصل كند.

 شود. جراي رويكرد است در اين قسمت معرفی میفردي كه متولی اصلی در حسن ا  متولی 

  متخصص موضوع
شود. )اين فرد  در اين قسمت، فردي كه بيشترين دانش را در مورد رويكرد )از طريق اجراي آن( كسب كرده است معرفی می

 تواند متولی رويكرد يا فردي ديگر باشد.( می

 است. جباريااند  هايی که با ستاره مشخص شده سرفصل  *
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 اي از جدول توانمندسازها  نمونه

 

 عنوان كد

 رويکرد

 ي مرتبطها شاخص ارزيابی و اصالح سازي رويكرد و جاري رويکرد هدف

 و ارتباطات

دورنما و  1الف1

 ماموريت

ايجاد مسير 

روشن و تبيين 

نقاط تمركز در 

حركت آتی 

 سازمان

دورنما و ماموريت توسط هيات مديره و در 

اند و با تمامی  ساله مشخص شده 5قالب برنامه 

رسانی  كاركنان در ميان گذاشته شده و اطالع

نفعان از طريق  شده است و براي تمامی ذي

 سايت اينترنتی در دسترس است.

ساله، نظرسنجی  5در آخرين برنامه 

نشان داد که کارکنان اعتقاد داشتند که 

دورنما و ماموريت بسيار مبهم است. 

اين بازخور در بازنگري مورد استفاده 

قرار گرفت و منجر به تدوين بيانيه 

 تر شد.  ساده

ساله  5برنامه 

( ؛ 2)ر.ك. معيار 

نظرسنجی كاركنان 

الف( ؛ -7)ر.ك. 

 (1الف9سهم بازار )

هاي  ارزش 2الف1

 سازمانی

تبيين محورهاي 

ارزشی و اخالقی 

و استانداردهاي 

 رفتاري سازمان

هاي سازمانی در قالب تعدادي جلسه  ارزش

كارگاهی كه كاركنان از سطوح مختلف در آن 

اند تبيين شده و از طريق اينترانت  حضور داشته

 4هاي ما همراستا با  در دسترس است. ارزش

ايج الگوي تعالی سازمانی سازماندهی معيار نت

 شده است.

هاي سازمانی را در قالب  ما ارزش

تعدادي جلسه کارگاهی توسعه داديم تا 

اطمينان يابيم که کارکنان تعهد و تعلق 

الزم به آن را داشته باشند. از آن زمان، 

هاي ساليانه به خوبی  نتايج نظرسنجی

 بهبود يافته است.

نظرسنجی كاركنان 

 الف(-7. )ر.ك
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 : نتایج 3بخش 

ها و علل روندها  نمودارهاي شاخصبخش نتايج بايستی  معيار نتايج الگوي تعالی سازمانی است. 4قالب در  ها نتايج شاخصاين بخش دربرگيرنده 

 . را ارائه کند

را در )اعم از نتايج کليدي و ساير نتايج( شود. اين نمودارها روند ساليانه نتايج  اي از نمودارها ارائه می نتايج به شكل مجموعهدر اين بخش، 

 دهند. نشان می -كه متناسب يا در دسترس هستند -ها و الگوهاي مرتبط  گذاري مقايسه با هدف

شاخص اهميت داشتن نيز در آن ها )البته با درنظر  هاي مناسب بندي دربربگيرد و بخشهاي مرتبط در هر معيار را  نتايج بايد مهمترين شاخص

 و محدوديت فضا( وجود داشته باشد.

 ، نحوه اطمينان از تکرار نتايج در آينده ياها هاي منجر به روندها، منطق هدف گذاري نظير علت، تكميلی شواهدر خصوص داجمالی نيز  یتوصيف

 شود. ارائه میدر ذيل نمودارها ، ساير موارد مرتبط

 

  مودارهاي نتايجناي از  نمونه

 

 نتايج كليدي -9

 درآمد )میلیارد ريال(  – 1الف  9

 

 سود )میلیارد ريال(  – 2الف  9

 
گذاري كرديم. اگر چه  ، ما رشد ثابت درآمد و سود را با توجه به تثبيت جايگاه خود در بازار هدف 1393تا   1391ساله  3براي برنامه عملياتی 

ساله خود دست نيافتيم، اما توانستيم در دو سال  3هاي برنامه  و در طی بحران اقتصادي كاهش يافت و به هدف 1392درآمد و سود ما در 

 يزي ما بر اين است كه اين استراتژي رشد را در سه سال پيش رو نيز ادامه دهيم.ر ها فراتر برويم. برنامه از هدف 1393و  1391
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