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معرفی جایزه ملی تعالی و پیشرفت

الگویومقاومتیصاداقتنظام،کلیسیاستهایبهنظرباپیشرفتوتعالیملیجایزهدبیرخانه

اقتصادیاههایبنگبهرهوریافزایشوتعالیفرهنگتوسعههدفباپیشرفتایرانی،-اسالمی

باایرانی-یاسالممدلیطرحریزیویکپارچهبرنامهریزیوالزمبسترسازیطریقازکشور

.شدایجاداخالقیاتومقاومتیاقتصادسازمانی،تعالیمحوریت

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

ایرانی –میسازمانی شود که ضمن پوشش ابعاد بنیادی و مختصات زیربنائی سازمان متعالی اسال

الیانه به اصول و علوم و فنون روز مدیریت در دنیا نیز مقید بوده و به صورت پویا، شعارهای س

.کشور را نیز دنبال نماید
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اهداف جایزه ملی تعالی و پیشرفت

،جهادیمدیریتومقاومتیاقتصادنظام،کلیسیاست هایچارچوبدرسازمان هاارزیابیواجراپیاده سازی

کشورسراسرمؤسساتوشرکت هاسازمان ها،بنیادها،نهادها،حوزهدرتعالیفرهنگتوسعه

شورکسراسرمؤسساتوشرکت هاسازمان ها،بنیادها،نهادها،حوزهدرپیشرفتایرانی–اسالمیالگویفرهنگتوسعه

وتولیدیمختلفحوزه هایازدعوتباتجربیاتتبادلوکشوراقتصادیبنگاه هایکلیهمیانبیشترهمدلیووحدتایجاد

وفنیخدماتغذایی،صنایعاطالعات،فناوریمعادن،وصنایعدامپروری،وکشاورزیقبیلاز)خصوصیودولتی–خدماتی

ونفت–انرژیوبرقگذاری،سرمایهومالیخدماتبازرگانی،خدماتاداری،وابسته،خدماتوساختمانمهندسی،

(...وبهداشتوسالمت،گاز،گردشگری

سازمان هادرنوآوریوخالقیتباتؤامرقابتیفضایایجادوبسترسازی

بهبودقابلنقاطوقوتنقاطشناختجهتخودارزیابیفرآینداجرایبرایسازمان هاتشویق

کاروکسبدرسازمان هاچابکیمنظوربهسازمانیقابلیت هایتقویت

سازمانبیرونودروندرسازندهواثربخشتعاملتقویت

آن هاکارکنانومدیرانازتقدیروبهره ورومتعالیسازمان هایبهنهادنارج

سازمان هااینبرحاکممتعالیمدیریتنظامخروجیازذینفعانرضایتسطحمستمرافزایش
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سطوح تعالی

تقدیرنامه

500-251

گواهینامه

احراز شرایط تعیین شده

تندیس
1000-501
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س، حداقل شرایط و ویژگی های عمومی سازمان های متقاضی در هر سه سطح تندی

:تقدیرنامه و گواهی تعهد به تعالی به شرح زیر است

شودانتخابتعالیمدیرعنوانبهارشدمدیرانازیکی.

شوداجراوبرنامه ریزیسازمانیتعالیمدلآموزش.

شودانجامسازمانیتعالیمدلبراساسخودارزیابیفرآینداجرای.

شودرااجوبرنامه ریزیخودارزیابیفرآیندازناشیبهبودپروژه هایاولویت بندیوشناسایی.

شودتهیهبهبودهایپروژهاجرایبرایعملیاتیهایبرنامه.
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:می شودطبقه بندیزیرسطحسهدرتعالیجایزه

تندیسسطح-1

اخیر،سال4حداقلعملكرددورهطیوگرفتهبكاركاملبطورراسازمانیتعالیمدلكهسازمانهایی

هبزیرشدهتعییننصابحدكسبشرطبهدادهاند،نشانخودفعالیتهایدررامستمربهبود

.یافتخواهنددستبلورینوسیمینزرین،تندیسهای

بهاستامتیازبیشتریندارایكهسازمانیکباشد700ازبیشآنهاامتیازكهسازمانهاییبیناز

.كردخواهددریافتزرینتندیسومعرفیبرترسازمانعنوان

.بودخواهندسیمینتندیسبرندهباشد،600ازبیشآنهاشدهكسبامتیازكهسازمانهایی

.بودخواهندبلورینتندیسبرندهباشد،500ازبیشآنهاشدهكسبامتیازكهسازمانهایی
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تعالیبرایتقدیرنامهسطح-2

ئل به سازمان هایی که به پیشرفت هایی در جهت تعالی سازمانی نا

شده اند، به شرط کسب حد نصاب تعیین شده برای سطوح زیر  

.اعطاء می شود"تقدیرنامه"

300تا251بازهدرامتیازبرایستاره1تقدیرنامه

350تا301بازهدرامتیازبرایستاره2تقدیرنامه

400تا351بازهدرامتیازبرایستاره3تقدیرنامه

450تا401بازهدرامتیازبرایستاره4تقدیرنامه

500تا451بازهدرامتیازبرایستاره5تقدیرنامه
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سطح گواهی تعهد به تعالی-3

زایکیاجرایباونهاده اندگامتعالیمسیردرکهسازمان هاییبه

اجاستخررابهبودقابلزمینه هایوقوتنقاطارزیابیخودروش های

د،باشنگذاشتهاجرابهوکردهاولویت بندیرابهبودبرنامه هایو

محورهشتسطحایندر.می شوداعطاء"تعالیبهتعهد"گواهی

.می گیردقرارارزیابیمورد
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دامنه امتیازات سطوح تعالی

www.iriaward.ir

دامنه امتیازاتسطوح تعالی

احراز شرایط تعیین شدهسطوح گواهینامه

سطح تقدیرنامه

300تا 251یک ستاره

350تا 301دو ستاره

400تا 351سه ستاره

450تا 401چهار ستاره

500تا 451پنج ستاره

سطح تندیس

600تا 501بلورین

700تا 601سیمین

701بیشتر از زرین
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ارزش آفرینی برای مشتریان

پایداری نتایج برجسته

موفقیت از طریق  
استعداد کارکنان

مدیریت با چابکی

رهبری با دوراندیشی، الهام 
بخشی و درستی

هدایت خالقیت و نوآوری

توسعه قابلیت های  
سازمانی

خلق آینده پایدار
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توانمند سازها:ساختار معیارها 

1

یرهبر

5

فرایندها

1a
1b

1c 
1d

5a
5b

5c 
5d

5e

رمعیارهایز

نکات
راهنما

1e
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سازمانیتعالیمدلزیرمعیارهایومعیارها
توانمند سازها

.هستنددیگرانالگویخودوکنندمیتعریفراارزشهاواندازچشمماموریت،رهبران(الف

ار
عی
م

1
: ی

بر
ره

.رهبران،بهبودسیستممدیریتوعملکردسازمانراتعریف،پایشوبازنگرینمودهوآنراپیشمیبرند(ب

.رهبران،باذینفعانبیرونیدرتعاملمیباشند(ج

.رهبرانفرهنگتعالیراباهمراهیکارکنانسازمان،تقویتمیکنند(د

.رهبرانازانعطافپذیریسازماناطمینانحاصلنمودهوتحولرابهصورتاثربخشمدیریتمینمایند(ه

.باشدمیبیرونمحیطوذینفعانانتظاراتونیازهادرکبرمبتنیاستراتژی(الف

ر
عیا
م

2: ی
تژ
را
ست
ا

.باشدمیهاقابلیتوداخلیعملکرددرکبرمبتنیاستراتژی(ب

.شوندمیروزبهوبازنگریوایجادآن،پشتیبانهایمشیخطواستراتژی(ج

.دشونمیپایشواجراوشدهگذاشتهمیاندرآن،پشتیبانهایمشیخطوااستراتژی(د



یمعیار ها و زیر معیارهای مدل تعال-ادامه 
.نمایدمیپشتیبانیسازماناستراتژیازکارکنانبرنامه(الف

ر
عیا
م

3: ن
کنا

ار
یابدمیتوسعهکارکنانهایقابلیتودانش(بک

.شوندمیدادهمشارکتشده،همسوکارکنان(ج

.کارکناندرسراسرسازمانبهطوراثربخشارتباطبرقرارمیکنند(د

.کارکنانموردتشویق،تقدیرومراقبتقرارمیگیرند(ه

.شرکاوتامینکنندگانبرایمنافعپایدارمدیریتمیشوند(الف

ر
عیا
م

4:
ناب
وم
ها
ت

اک
شر

ع

.شوندمیمنابعمالیبرایاطمینانازموفقیتپایدارمدیریت(ب

..ساختمانها،تجهیزاتموادومنابعطبیعیبهروشنیپایدارمدیریتمیشوند(ج

.فناوریبرایپشتیبانیازتحققاستراتژیمدیریتمیشود(د

.میشونداطالعاتودانشبرایپشتیبانیازتصمیمگیریاثربخشوایجادقابلیتسازمانیمدیریت(ه

.فرایندهابهمنظوربهینهسازیارزشبرایذینفعانطراحیمدیریتمیشوند(الف

ر
عیا
م

5:
ا،
ده

این
فر

و
ت

وال
ص
ح
م

ت
ما
د
.محصوالتوخدماتبرایخلقارزشبهینهبرایمشتریانتوسعهمییابند(بخ

.محصوالتوخدمات،بهطوراثربخشترویجوبازاریابیمیشوند(ج

.محصوالتوخدماتتولید،تحویلومدیریتمیشود(د

.محصوالتبامشتریمدیریتشدهوارتقامییابد(د



نتایج:ساختار معیارها 

6

ینتایج مشتر

7

نتایج کارکنان

8

نتایج جامعه

9

ارنتایج کسب و ک

ب6

% 25

یعملکردیشاخصها

ب7

% 25

یعملکردیشاخصها

ب8

% 50
یعملکردیشاخصها

ب 9

% 50

شاخص های عملکردی 
کسب و کار

الف6

% 75

شاخص های برداشتی

الف7

% 75

شاخص های برداشتی

الف8

% 50

شاخص های برداشتی

الف9

% 50

کسب و ی دستاوردها
کار

معیارها زیر معیارها
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:ادامه_جایزهتطبیقی مدل مقایسه 

تعالیمدلسهدرنتایجمعیارهایزیرومعیارهاتطبیقیمقایسه:

نتایج
برداشت ها( الف

ر 
عیا

م
6 : ج 

تای
ن

ی
تر

مش

شاخص های عملکردی ( ب

برداشت ها( الف

ر 
عیا

م
7: ج 

تای
ن

ن
کنا

ار
ک

شاخص های عملکردی( ب

برداشت ها( الف

ر 
عیا

م
8: ج 

تای
ن

عه
ام

ج

شاخص های عملکردی ( ب

دستاوردهای کسب و کار( الف

ر 
عیا

م
9  : ج 

تای
ن

ب 
کس

و 
ار

ک

کسب و کارعملکردیهای شاخص( ب



یکچارچوبارزیابیپویاویکابزارمدیریتیقویاستكهاینامكانرافراهممنطق رادار 

.مینمایدتاعملكردسازمانبهطورنظاممندموردپرسشقرارگیرد

:ازچهارجزءتشكیلشدهاست(RADAR)رادار

نتایج(Results)

رویكرد(Approach)

جاریسازی(Deployment)

ارزیابیواصالح(Assessment and Refinement)

.ازمنطقرادارجهتامتیازدهیوهمچنینچارچوبیبرایخودارزیابیدرسازمانهایادمیشود

:وتوضیحاتآندراسالیدبعدنشاندادهشدهاستRADARمراحلاصلیمنطق
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مدلتعالیدرRADARمنطق

اصالحارزیابی و 
اندازه گیری

یادگیری و خالقیت

بهبود و نوآوری

سازیجاری
اجراء شده

ساخت یافته

نتایج

اصالحارزیابی و 

رویکرد

جاری سازی 

رویکرد
 مناسب

یکپارچه

نتایج

 نو قابل استفاده بودمربوط

محدوده و مربوط بودن
 درستی
بخش بندی

عملکرد
 روندها
 اهداف
 مقایسه ها
اطمینان
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فرآیند خودارزیابی

www.iriaward.ir خودارزیابی



یرویکردهای خودارزیابی تعالی سازمان

خودارزیابی یک بازنگری منظم، نظام مند و جاام  از فعالیات هاای ساازمان و نتاایج آن      

.براساس یک مدل تعالی است

ل فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه می دهد به طور شفاف نقاط قوت و زمینه هاای قابا  

:روش های خودارزیابی عبارتند از. بهبود را شناسایی کند

oروش پرسشنامه

oروش کارگاهی

o پروفرماروش(Pro-Forma)

oروش شبیه سازی جایزه

oروش تلفیقی

:در ادامه هر کدام از رویکردهای خود ارزیابی توضیح داده می شوند
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رویکرد پرسشنامه ای  -1

ت این رویکرد یک روش عالی برای جمعع آوری اطالععات از تصعورا   . این روش کم هزینه ترین روش است و سریع انجام می شود

. استفاده می کنند"خیر/بله"بعضی سازمان ها از پرسشنامه های ساده . کارکنان سازمان است

رویکرد کارگاهی  -2

تیم معدیریتی  اعضای. ویژگی این روش این است که به مشارکت فعال تیم مدیریتی سازمانی که خودارزیابی می کند، احتیاج دارد

ی کند که بعه  این روش نقطه شروعی برای تیم مدیریت ایجاد م. باید اطالعات را جمع آوری و در یک کارگاه به یکدیگر ارائه کنند

دیده باشند، تجربه نشان داده که برای تسهیل این فرآیند دو نفر که، کامال در مورد ارزیابی آموزش. دست یابند( اجماع)هم نظری 

خعش هعای   مطلوب تر است که یکی از ارزیابان از واحدی باشد که مورد ارزیابی قرار می گیرد و ارزیاب دیگر از سایر ب. نیاز داریم

.سازمان و یا سازمانی دیگر، انتخاب شود

بهبعود و  آموزش، جمع آوری اطالعات، کارگاه امتیازدهی، تهیه برنامه های اجرایی: این فرآیند پنج جزء اصلی دارد که عبارتند از

.بازنگری نحوه پیشرفت برنامه های  اجرایی
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رویکردهای خودارزیابی تعالی سازمانی

پروفرمارویکرد-3

هربرایمثالً.استپروفرمامجموعه ایایجاد،(جایزهشبیه سازیرویکردبامقایسهدر)ارزیابیکارحجمکاهشراه هایازیکی
.می شودصفحه32جمعاگزارشکلکهشودتهیهمی تواندصفحه اییکفرمیکمعیار،زیر

  آوریجممناب )وشواهد(بررسیموردزمینه های)راهنمانکاتآن،زیردرومربوطهزیرمعیارومعیارازتوصیفیصفحه،باالیدر
هدشواارائهوسازمانبهبودقابلزمینه هایوقوتنقاطبیانبرایقسمت هاییبهباقیماندهفضای.می شودآورده(اطالعات
.می شودتقسیممربوطه

جایزهسازیشبیهرویکرد-4

تمامیارکاوکسبواحدیکارزیابیبرایمی تواندکهاستپیشرفتوتعالیملیجایزهاخذفرآیندازرونوشتیرویکرداین
صیهتوجایزهمتقاضیانراهنمایدرآنچهمطابق)رامدارکیوگزارشسازمانکلیاواحدیکروشایندر.شوداستفادهسازمان
یکدباشقراراگر.می کنندارزیابیراگزارشایندیدهآموزشارزیابانازتیمیک.می کندتنظیم(می شودارائهسالهروشده
کهرتیصودر.باشندآنازدیگریشعبهیاسازمانازدیگریواحدازمی توانندارزیابیتیماعضایشود،ارزیابیسازمانیواحد
.شوداستفادهنیزخارجیارزیابانازمی شودتوصیهکند،استفادهروشاینازبخواهدسازمانکل

تلفیقیرویکرد-5

نیزظار،انتموردنتایجوسازمانیبلوغوفرهنگاساسبرخودارزیابیرویکردهایازترکیبیازمی توانندهاسازمانروشایندر
.نماینداستفاده
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شبیهسازیجایزه

پروفرما

كارگاه

پايه شواهدبر

پرسشنامه

نظراتپايهبر

ونظام مندی کمدقت  دقت و نظام مندی زياد 
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معیار کارکنان–سوالی 72نمونه پرسشنامه 
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پروفرمانمونه فرم 

و تعریف آنمعیار

:زیر معیار

:عوامل مورد بررسی

-
-
-
-
-
-
-
-

:نقاط قوت
-
-
-
-
-

:زمینه های قابل بهبود
-
-
-
-
-

:شواهد

:امتیاز
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پروفرمانمونه فرم 
کارکنان-3: معیار

.کارکنان مورد تشویق، تقدیر و مراقبت قرار می گیرند-5-3: زیر معیار

:عوامل مورد بررسی
،(استخدامیازجملهشرایط)اموروسایرحقوق،مزایا

همساوخاطمشایساازمانوباااساترات یراكاركنان
.میكنند

بهكاركنانانگیزهمایدهنادتاادربهباودوناوآوری
باهمشاركتكنندوازتالشهاودستاوردهایشانتقادیر

.عملمیآورند
اطمینانحاصالمایكننادكاهدردنیاایواقعایباا

ارتباطاااتشاابانهروزیوهوااتروزهوتااه،تااوازنسااالم
اهزندگیرعایتمیشودكهاینامر،جهانیشدنور/كار

.هاینوینكارراافزایشمیدهد
اباینفرهنگیازپشتیبانی،قدردانیوتوجهدوطرفهر

.افرادوتیمهاترویجمیكنند
ازمانبهگوناگونیكاركنانشان،جوامعوبازارهاییكهس

درآنهافعالیتدارنداحتراممیگذارنادواساتقبالمای
.كنند

:نقاط قوت
-
-
-
-
-
-

:زمینه های قابل بهبود
-
-
-
-
-
-
-

:شواهد

:امتیاز
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ایجاد تعهد به خودارزیابی

انتخاب روش خودارزیابی

تشکیل تیم ها و آموزش آنها

اطالع رسانی در مورد برنامه ها

خودارزیابیاجرای 

بهبوداجرای برنامه های 

بهبودبرنامه های تدوین 

وبرنامه ها بررسی پیشرفت 
بازنگری فرایند خودارزیابی
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اظهارنامه نویسی
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ر اظهارنامه تعالی سازمانی، گزارشی مکتوب و رسمی است که سازمان متقاضی جایزه، در خصاو  وضاعیت خاود د   
.  قبال انتظارات الگوی تعالی تهیه می کند و در اختیار دبیرخانه جایزه و تیم های ارزیابی قرار می دهد

:مشخصات اظهارنامه سطح تندیس 

این . شودیه برای شرکت در فرآیند تندیس الزم است تا گزارشی از وضعیت سازمان در پاسخ به معیار و زیرمعیارهای تدوین شده در قالب یک اظهارنامه ته

:بخش زیر را در برداشته باشد 5اظهارنامه باید . استرو یک (A4)صفحه 100تا 75اظهارنامه از 

 فرم درخواست تندیس تصویر.

یان امضاا   ا. ردالزم است تا در ابتدای اظهارنامه تصویری از صفحات فرم در خواست برای تندیس ها که امضای باالترین مقام رسمی سازمان را دارد قرار گی"

".مشخص می کند که تمامی نیازمندی ها و مقررات عمومی و الزامات رعایت شده است و هزینه الزم توسط سازمان پرداخت خواهد شد

 یال   مطالب ، کلیات ومشخصات سازمان ، کلیات شامل مقدمه ای از وضعیت سازمان و فعالیت آن بوده و برای مثال می تواناد شاامل ماوارد     فهرست

:باشد 

ونگی ، چگا تاریخچه، نمودار سازمانی، خدمات و محصوالت اصلی، ارزش ها و اهداف اصلی، مشتریان و تامین کنندگان اصلی، ابتکارهای کیفی یا شابیه آن "

".همکاری تجاری، تکنولوژی و مواد اولیه ، شرایط عمومی محیط کسب و کار و شرایط محیطی قانونی

 ف امل تعریرویکردها و فرآیندها و نتایج حاصله از استقرار مدل در سازمان در ارتباط با تمامی معیارها به تفکیک زیرمعیارها و صفحه ای که شتشریح

.واژه های خا  بکار رفته در متن اظهارنامه است که می تواند عالوه بر صفحات تعیین شده  ، درانتهای اظهارنامه بیاید
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:مشخصات اظهارنامه سطح تقدیر نامه -5-5-2

ب تنادیس  اظهارنامه متقاضیان دریافت تقدیرنامه نیز ساختار و قالبی مشخص و مشابه با اظهارنامه فرآیند کس

 A4صافحه  50تا 35این اظهارنامه از . ها دارد که امکان ارائه اطالعات ازسوی متقاضیان را ساده تر می سازد

:این اظهارنامه در مجموع باید ساختار  یل را داشته باشد. رو استیک 

باوط  تصویر فرم درخواست تقدیرنامه، فهرست مطالب، ارائه داده ها واطالعات اصلی سازمانی، اطالعات مر

ه معیار و اطالعات زیر معیارها ، نمودار سازمانی، پیوست ها، مثال هایی از فعالیت هاای بهباود کاه با    9به 

.عنوان نتیجه ای از خودارزیابی های بعمل آمده به اجرا گذاشته شده است

 (صفحه که می تواند عالوه بر صفحات تعیین شده باشد1)تعریف واژه های خا  مطالب ارائه شده
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:مشخصات اظهارنامه سطح گواهینامه 

احاراز شارایط الزم ، فارم درخواسات     درصاورت  سازمان های متقاضی دریافت گواهینامه می توانناد  

د گواهینامه و گزارش خود را که شامل فهرست مطالب، اطالعات اصلی سازمانی، نمودار سازمانی و ماوار 

.یک رو برای دبیرخانه ارسال نمایند  (A4)صفحه 15زیر را حداکثر در 

تشریح تعهد رهبران سازمان نسبت به اشاعه و ترویج تعالی-1

تشریح آموزش های مرتبط با تعالی سازمانی و بررسی اثر بخشی آن ها-2

شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود–تشریح فرآیند خودارزیابی -3

و نحوه الویت بندی آن ها( ناشی از فرآیند خودارزیابی)تشریح شناسایی اقدام های بهبود -4

تشریح برنامه عملیاتی برای اقدام های بهبود-5

تشریح کلی برنامه های توسعه مناب  انسانی سازمان-6

ارایه کلیه نتایج کلیدی مالی و غیر مالی-7

تشریح کلی و خالصه نظام های مدیریتی جاری در سازمان-8
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سرفصل های ارزیابی سطح گواهینامه

محور بررسی ردیف

تعهد رهبران سازمان نسبت به اشاعه و ترویج تعالی 1

اثر بخشی آن هاآموزش های مرتبط با تعالی سازمانی و بررسی 2

شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود-فرآیند خودارزیابی  3

و نحوه الویت بندی آن ها( ناشی از فرآیند خودارزیابی)شناسایی اقدام های بهبود  4

تهیه برنامه عملیاتی برای اقدام های بهبود 5

گروه های متمرکز کارکنانشواهد مربوط به جلسه 6

نتایج مالی و غیرمالی 7

نظام های مدیریتی 8
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سرفصل های ارزیابی سطوح تقدیرنامه و تندیس

معیار مدل تعالی سازمانی9
زیرمعیار24معیار توانمند ساز5

زیر معیار8معیار نتایج4

:ارزیابی مبتنی بر مدل تعالی سازمانی-1

:ارزیابی معیارهای مدل تعالی مبتنی بر منطق رادار-2

رویکرد

جاری سازی

ارزیابی و 

اصالح

نتایج
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