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  مقدمه

های بنیادين فرازماني و  های الگوی اسالمي ايراني پیشرفت، ارزش آرمان گوی اسالمي ايراني پیشرفت آورده شده است،لادر سند  

های  فت الهي و حیات طیبه است. اه  ارزشها، نیل به خال ترين اين ارزش پیشرفت است. مبنايي جهت دهندهفرامکاني 

، همنوعاناز: معرفت به حقايق، ايمان به غیب، سالمت جسمي و رواني، مدارا و همزيستي با  اند عبارتدهنده حیات طیبه  تشکیل

یت، آزادی برداری كارآمد و عادالنه از طبیعت، تفکر و عقالن رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره

پذيری، صداقت، نیل به كفاف، استقالل، امنیت و  جانبه، تعاون، مسئولیت مداری، عدالت همه مسئوالنه، انضباط اجتماعي و قانون

 .فراواني

رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمي ايران حركت عقالني، مؤمنانه و متعهدانه در  الگوی اسالمي ايراني پیشرفت، سند بر اساس

يکي از  عنوان بهسازمان ملي استاندارد ايران نیز  .بوم ايران است در زيست ها آرمانتمدن نوين اسالمي متناسب با  جهت ايجاد

 .داند يماعضای نظام جمهوری اسالمي حركت در جهت نیل به آرمان و تحقق رسالت اين سند را جزو وظايف ذاتي خود 

نیه یابا نگاه به ب ها بخشنظامند و ملي به سمت تحقق اين سند در تمامي در اين سند حركت  شده مطرحآرمان و رسالت  بر اساس

 گام دوم انقالب اسالمي بسیار الزم و ضروری است.

ع( و با ) تیب ص( و اهل) امبریپهجری شمسي مردم ايران ديندار، عموماً پیرو قرآن كري ، سنت  1444در سال اين سند  بر اساس

ها، هويت ملي و میراث انقالب اسالمي،  مدار، پاسدار ارزش ني و روحیه جهادی، قانونسبک زندگي و خانواده اسالمي ايرا

اند و از احساس امنیت،  ترين مراحل معنوی، علمي و مهارتي و شاغل در حرفه متناسب استعداد و عالقه تا عالي تناسب بهيافته  تربیت

 .ارندآرامش، آسايش، سالمت و امید زندگي در سطح برتر جهاني برخورد

و در میان پنج كشور  شده ليتبدالمللي  ايران به پیشتاز در تولید علوم انساني اسالمي و فرهنگ متعالي در سطح بین 1444تا سال 

بنیان، خوداتکا و مبتني بر عقالنیت و معنويت  پیشرفته جهان در تولید انديشه، عل  و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش

و پايداری منابع طبیعي، آب،  ستيز طیمحاست. تا آن زمان، سالمت از ده اقتصاد بزرگ دنیا دارای يکي و  اسالمي برخوردار

های جديد و وفور  ها و فرصت ؛ كشف منابع، خلق مزيتشده فراه انرژی و امنیت غذايي با حداقل نابرابری فضايي در كشور 

كن گرديده و تکافل عمومي  فقر، فساد و تبعیض در كشور ريشهاست.  شده حاصلنعمت برای همگان با رعايت عدالت بین نسلي 

 .است شده نیتأمقضايي عادالنه  نظام بهو تأمین اجتماعي جامع و فراگیر و دسترسي آسان همگاني 

نظام جامع  یانداز راه آشکار است، آثار سندنقش كیفیت در تحقق  يروشن بهاين سند متعالي و مبارک مختلف  یها بخشدر 

 و نیل بهه گام دوم انقالب اسالمي یالگوی ايراني اسالمي پیشرفت و بیان اهداف نیل به یها شرانیپ تواند يمبي ملي كیفیت ارزيا

 شود. بوم ايران در زيست ها آرمانبا  متناسب اسالمي نوين تمدن

 اساسي و كالن هدايت، راهبری، یاه یریگ  یتصم یپايه و راهنما ،حوزه كیفیت كشور انداز چش صحیح و دقیق  نییتباين نظام با 

 .باشد يمو ساختاری  تحقق تحوالت محتوايي منظور به ،و استقرار نظام كیفیت كشور در سطح ملي نظارت

 را فرهنگي و صنعتي در ارتباط با حوزه كیفیت ياجتماع توسعه اع  از اقتصادی، یها عرصه قلمرو نظام جامع ارزيابي ملي كیفیت،

 در تمدن اسالمي منجر خواهد گرديد.به بهبود كیفیت زندگي مردم  تيدرنها كه دينما يم يده جهتو  برگرفتهدر 
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و جزو ابزارهايي  رود يمهدف اقتصادی كشورها به شمار  نيتر مه از  یاستانداردسازدستیابي به رشد اقتصادی از طريق كیفیت و 

 .گردد يموری در كشور است كه سبب ارتقای بهره

های توسعه، شناسايي و رفع موانع افزايش كیفیت از اهمیت به سزايي برخوردار است. همچنین بسیار زياد در برنامه دیتأكبا توجه به 

 جهیدرنتملي و  تیفیباكمنظور ارتقای تولید  های موجود به الزمه اجرايي شدن اهداف اقتصاد مقاومتي، استفاده از تمام ظرفیت

 كشور است.های تولیدی  وری در بخش افزايش بهره

جلب رضايت مشتريان و عامل پايه در حصول رضايت  ساز نهیزم، شده رفتهيپذيک اصل  عنوان بهكیفیت فراگیر محصول،  رو نيازا

و اساساً در زمره مسائل زيربنايي كشور محسوب شده و دستیابي به موفقیت پايدار  یريپذ رقابتير ذينفعان يک سازمان برای سا

و اصول نوين مديريت  نمودپذيری در حال و آينده تجهیز رقابت یسازوكارهاای رقابتي امروز بايد خود را با بنابراين در دنی ؛است

 و اجرا آن، ابعاد تمامي در كیفیت رعايت اصول اين ترينمه . درآورد اجرا به و آموخته را جهاني بازارهای در و قواعد حضور

 گیری معیارهای موفقیت است.سنجش و اندازه یها روشالگوبرداری و استفاده از كیفیت،  مديريت یها ست یس و ابزارها استقرار

های ، در برنامهازآن پسشد و  مطرحاقتصادی و اجتماعي كشور  در اجرای اين امر، مباحث كیفیت، در قانون برنامه سوم توسعه

ه پنج ، اصالح ساختار نظام استانداردسازی . در برنامپرداخته شد بدان شفاف یا گونه بهو شش  توسعه كشور  چهارم و پنج 

با كسب  ها سازمانخلق روندی كه در آن  باهدفا رويکردی انگیزشي و جايزه ملي كیفیت نیز ب یریگ شکلطرح  و شد مصوب

 د.گردي بيتصو و مطرحدر شورای عالي استاندارد  1381در سال  آورند یروبه سمت ارتقاء كیفیت  خود خودبه، دانش و مهارت

سند جامع و نقشه راه تحول  یو اجرا نيتدو» بر يمبنبرنامه شش  توسعه  یها استی( س30جهت اعمال بند ) یساز نهیزمراستای  در

قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد كشور در مجلس  در راستای اجرای همچنین و «تیفیك تيريكشور و مد ینظام استانداردساز

وارد  كیفیت شناخته شد كه بدين ترتیب اين جايزهجايزه ملي و رسمي كشور در زمینه  تنها عنوان به 1396در سال  شورای اسالمي

 فصل نويني از بلوغ و بالندگي خود شد.
 

 ايران كیفیت ملي جايزه و ارزيابي مدل یریگشکل نحوه-1

از كارشناسان مديريت كیفیت شکل مت یا تهیكم منظوربه همین شکل گرفت.  1381تفکر تشکیل جايزه ملي كیفیت ايران در سال 

 ازجملهجوايز گوناگون كیفیت دنیا  یها مدلتشکیل گرديد. جايزه ملي كیفیت ايران ی انداز راهمطالعات  كشور جهت تدوين

 ی تهیه شدا هیاولگزارش  در قالب ها افتهي قرار گرفت و يموردبررس بالدريج، بنیاد كیفیت اروپا و جايزه دمینگ مومالک یها مدل

جايزه ملي كیفیت ايران توسط رياست  یریگ شکل. طرح نمود ارائهرا جايزه ملي كیفیت ايران  یریگ شکلنحوه  كه در آن كمیته

دومین شورا، تشکیل جايزه ملي كیفیت  واجالسیه يکصد  در 15/3/1381و در تاريخ  ارائه استاندارد وقت سازمان به شورای عالي

 .مان ملي استاندارد ايران ابالغ گرديدايران تصويب و جهت اجرا به ساز
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جايزه ملي كیفیت ايران، كمیته فني و دبیرخانه اين جايزه در سازمان ملي  یگذار استیسشورای ابالغ مصوبه فوق، پي  در 

فیت ايران مدل جايزه ملي كیالگوی  عنوان به (EFQM) استاندارد ايران تشکیل و طي جلسات متعدد مدل بنیاد كیفیت اروپا

 گردد يمتعیین  یگذار استیسصالحديد رئیس شورای  بر اساس جلسه اختتامیه كه زمان آن در يک روز مشخص ؛ وشد انتخاب

 .ديآ يمملي كیفیت تقدير به عمل  هزسطوح كیفیت جاي برگزيدگان از فعاالن عرصه كیفیت وو 
 

 .شد برگزار( EFQM)پا بنیاد كیفیت ارو مدلدوره بر اساس  4 جايزه ملي كیفیت ايران

، مدل جديد 1387از سال  يند ارزيابي و اعطای جايزه برگزار نشد.آفرطراحي مدلي جديد  باهدف 1386و  1385 یها سالدر 

جهت اجرا در سطح ملي ابالغ و تدوين ياقتباس صورت به ‹‹ (INQA) مدل جايزه ملي كیفیت ايران››جايزه ملي كیفیت به نام 

 پاندمي كرونا برگزاری جايزه ملي كیفیت متوقف شد. شیوع لیبه دل 1400و  1399 یها سالاما در  شد
 

 صیتشخ مجمعقانون در  دیتائ و 11/7/1396مصوب  با تصويب قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد در مجلس شورای اسالمي

فصلي جديد  2/10/1396 خيتار درران و ابالغ آن از سوی رياست محترم جمهوری اسالمي اي 4/9/1396در مورخ  نظام مصلحت

 اين قانون: 7از ماده  20بند  اساس بردر كیفیت و استانداردسازی در كشور آغاز گرديد. 
 

 

 
 

 
 

 ی از مدل جايزه ملي كیفیت ايران در انحصار و اختیار كامل سازمان ملي استاندارد ايران است وبردار بهرهمالکیت استفاده و 

 

تحول در  منظور بهبومي  ليتدوين مد ضرورت  با رويکردی تحولي در سازمان ملي استاندارد ايران در دولت مردمي سیزده

 .دينما يمايجاب  با محوريت نظام مقدس جمهوری اسالمي "مدل كیفیت جهان اسالم"تحت عنوان  ايران كیفیت جايزه ملي

های بنیادين انقالب  مباني فکری اسالمي و ارزش بر هیتکبا  در اين راستا تدوين مدل مبتني بر دانش تخصصي روز و همچنین

و مبنای  شده انجام باالدستي نظام مقدس جمهوری اسالمي و... اسناد های جهان اسالم، منويات امامین انقالب، تیظرف اسالمي،

 .ردیگ يمجايزه ملي كیفیت ايران قرار 
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 اهداف جايزه ملي كیفیت ايران 1-1 

 يو ضمن حيصر طور به كیفیت قمصادي. رود يمف كشورها به شمار اهدا نيتر مه از  كیفیت قيطراز  یبه رشد اقتصاد يابیدست

 است. قرارگرفتهمختلف توسعه مدنظر  یها برنامهدر 

يابي و  است تا جايي كه دست شده شناختهالمللي  های بین عنوان يکي از اصول برتری رقابت در عرصه اخیر كیفیت به یها دههدر 

 شده مطرحيافته  های توسعه اقتصادی در كشورهای توسعه مثابه يکي از ضرورت كیفیت در تمام سطوح جامعه بهگ فرهن اشاعه

 است.

مبتني بر اصول علمي و ملي خود جهت شناخت  ملي یها مدلدارای  توسعه درحالو  افتهي توسعه اغلب كشورهای رو نيازا 

ی و ور بهره، كیفیتی ها حوزهي در الملل نیبی و ا منطقهملي،  زيواجكیفیت هستند.  ملي جايزه اعطای سرآمدان كیفیت و

كه با ارتقاء  اند شده يطراحبه نحوی  معموالً، افزايش كیفیت تولیدات صنعتي و خدماتي كشور باهدف وكار كسبسرآمدی 

پذيری بیشتر، مشتريان بیشتری بتايجاد قابلیت رقا صورت درباشند.  داشتهرقابت قابلیت المللي كیفیت در بازارهای داخلي و بین

 .شد حاصل خواهد و رونق تولید و نهايتاً توسعه اقتصادی و اجتماعي خواهد يافتافزايش  كشور و درآمد شده جذب

الگوی  کو ي كنند يمرا به زباني ساده بیان  وكار كسبمفاهی  كیفیت و سرآمدی  سو کاين جوايز ابعاد مختلفي دارند. از ي

مند  ابزار نظام کاز سوی ديگر ي و دهند يمی مديريت كیفیت جامع ارائه ها نظامی و استقرار زير طرحبرای  افتهي ختساو  مند نظام

 اساس معیارهای معین ارزيابي كرده نظام مديريت و عملکرد خود را بر تا كند يمكمک  ها سازمانبه  كهبرای خودارزيابي است 

متعالي همچون افزايش رضايت مشتری،  ی نظام مديريت كیفیت جامع، اهدافسو بها حركت مقايسه نمايند و ب ها سازمانو با ساير 

و  بهبود كیفیت محصوالت و خدمات، افزايش مشاركت كاركنان، بهبود مستمر، دستیابي به نتايج پايدار مالي و اقتصادی و ...

 را محقق سازند.اهداف الگوی اسالمي ايراني پیشرفت  اقتصاد مقاومتي و نیل به اهداف بیانه گام دوم انقالب اسالمي و جهیدرنت

اند.  ، با خود ارمغاني چون پیشرفت و بهبود به همراه داشتهاند گرفته شکلای كه  در هر جامعه جامع ارزيابي ملي كیفیت های امنظ

 یسو بهها را  ا نیز جهت داده و آنر ها آنهای مديريتي  ها، مفاهی  و روش اند با الگودهي به سازمان توانسته ها نظامهمچنین اين 

در  عدالت و توازن را همچنین و رشد اقتصادی و توسعه اجتماعي اتموجب و دهندبهبود مستمر و رشد و تعالي سازماني حركت 

 .آورد يم به ارمغان برای عموم مردمعرصه كیفیت كاال و خدمات 
 

مبتني بر الگوی اسالمي ايراني پیشرفت و بیانیه  /خدمتیت محصولبا رويکرد كیفارزيابي ملي كیفیت  نظام جامع اهداف ازجمله

 به موارد ذيل اشاره نمود: توان يمگام دوم انقالب اسالمي 

دين مبین اسالم و در راستای  یها هیتوص بر اساس در جامعه سرآمدی و تعالي كیفیت یها مدلدر  و اخالق تيمعنو توجه به -1 

 ؛جامعه ياصل ازیو ن يو اجتماع یفرد یها تیفعالها و  حركت ی همه ی جهت دهنده عنوان بهالمي تحقق بیانیه گام دوم انقالب اس

 اسراف بي و اندازه بهو مصرف  محور عدالت عيو توز تیفیباكانبوه و  دیبر تول يكشور كه مبتن مستقل اقتصاد تيبر تقو دیتأك -2

 ؛خردمندانه يتيريمدو مناسبات 

 ؛و كار اسالمي ايراني بک زندگيس یساز فرهنگترويج و  -3

 ؛معنويت سازماني یها روشمديريت  یساز فرهنگترويج و  -4
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 ؛كیفي سازی خدمات بخش خصوصي و دولتي در كشور-5

 ؛مختلف كشور اع  خصوص و دولتي یها بخشايجاد فضای رقابتي در  -6

 ؛تقويت اعتماد ملي به كیفیت محصوالت داخلي اع  از كاال و خدمات -7

 یها روشاز  یریگ بهرهعلمي با  كامالًدرست و  صورت بهفراه  نمودن بستر رشد و تعالي برای تالشگران كیفیت كشور  -8

 ؛كیفیت روز به یاستانداردهافنون و  ،ابزارها ،علمي

 ؛تالش در راستای تحقق عدالت و توازن در كیفیت كاال و خدمات در كشور -9

 ؛ملي و تقويت اقتصاد مقاومتي در كشور یور بهرهال و خدمات و افزايش تالش در راستای افزايش كیفیت كا -10

و كسب سه   يالملل نیب یها بازرسدر  مؤثردر تراز جهاني جهت حضور  تیفیباك كاال و خدمات ارائهو  نیل به هدف تولید -11

 ؛اسالميو نیل به اهداف اقتصاد مقاومتي و تحقق بیانیه گام دوم انقالب  يالملل نیب یبازارها

 ؛تالش در راستای جاری نمودن فرهنگ كیفیت در سطح جامعه -12

 ؛به آن در سطح جامعه شیازپ شیبافزايش آگاهي عمومي نسبت به اهمیت كیفیت و ضرورت توجه  -13

 ؛اجرايي علمي روشبا در اختیار داشتن يک و پايدار نظام مديريت كیفیت جامع  یسو بهحركت  -14

 ؛های كشور بر اساس معیارهای علمي ارزيابي عملکرد با رويکرد مديريت كیفیت محصول سازمانامکان ارزيابي   -15

با تمركز و محوريت كیفیت  بهبود قابلهای  ها و شناخت نقاط قوت و زمینه توسط سازمان مند نظامامکان خودارزيابي  -16

 ؛يابيخودارزیات ها برای انجام عمل ها و تشويق سازمان محصول، مقايسه با ساير سازمان

 ؛الگوبرداری منظور بهها  به ساير سازمان ها آنبهبود كیفیت و معرفي  نهیزم درها  امکان شناسايي دستاوردهای موفق سازمان -17

 ؛ها برای بهبود دائمي كیفیت )كیفیت محصوالت و خدمات تولیدی و فرآيندها( ايجاد انگیزه رقابت در سازمان -18

ت و ها در راستای بهبود كیفیت محصوال و ارج نهادن تالش سازمان دیتائهای برتر كشور و  سازمانشناسايي و معرفي  -19

 ؛تخدما

ها با بازارهای  المللي و همچنین افزايش سازگاری آن های كشور در سطح ملي و بین سازمان یريپذ رقابتافزايش توان  -20

 ؛المللي ای و بین منطقه

الزامات اقتصادی حال و آينده كشور و لزوم افزايش كیفیت محصوالت و خدمات سازمان در  ها و توجه ويژه به ويژگي -21 

 .با رويکرد اقتصاد مقاومتي (صادراتي )الملل نیبجهت حضور در فضای ملي و 

 رويکرد توسعه مدل ارزيابي و جايزه ملي كیفیت ايران در سطح كشور1-2 

 1404 افقدر  كشور  ساله ستیب انداز چش  وجهت نیل به شده محسوب راهبردی شاخصي كیفیت در توسعه كشور كه ييازآنجا

در كلیه محورهای توسعه،  است الزم است، عنصری كلیدی جايگاه اول اقتصادی، علمي و فناوری در سطح منطقهكه 

 گردد. ارائهدر كشور  تیفیباك اع  از كاال و خدمت() محصوالت

رويکرد  ی تولیدی، خدماتي در سطح كشور،ها حوزهدر تمامي  سطح آنگسترش و توسعه اهداف كیفیت و ارتقاء  جهت

ی اجرايي در توسعه و پیشبرد اهداف جايزه ملي كیفیت ايران در دستور كار قرار گرفت. اين رويکرد در ها دستگاهكلیه  مشاركت
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را توسط رياست محترم ات اجالسیه يکصد و چهارم شورای عالي استاندارد به تصويب رسید و جهت اجمصوب 9 بند قالب

 جمهوری اسالمي ايران و رئیس شورای عالي استاندارد ابالغ گرديد.

 

 

 

 

شورای اسالمي كه در مورخه  مجلس 11/7/1396كشور مصوب  قانون تقويت و توسعه نظام 7از ماده  20بند  اساس بر

مرجع رسمي تعیین جايزه ملي  عنوان بهايران  رسید، سازمان ملي استاندارد مجمع تشخیص مصلحت نظام دیتائبه  نیز 4/9/1396

 يشياند ه كیفیت و برگزاری مراس  مربوط و اعطای جايزه مزبور در كشور تعیین و ابالغ گرديد و برگزاری هرگونه همايش، 

 .باشد يمن سمینار( و عناوين مشابه با موضوع استاندارد و كیفیت در كشور منوط به كسب مجوز از سازمان ملي استاندارد ايرا)

بیانیه گام  دیتأكمورد  اقتصادی مقاومتي یها استیسل به با تصويب قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد و در جهت نی رو نيازا 

ايران  1444در سال  آن بر اساسكه  الگوی اسالمي ايراني پیشرفت كشورسند  1444دوم انقالب اسالمي و همچنین نیل به افق 

های  شود و دارای ويژگي برتر دنیا شناخته مي كشور ده شرفت و عدالت، در شمار چهار كشور برتر آسیا و سطح كلي پی ازنظر

 .برجسته جامعه اسالمي و خاستگاه تمدن نوين اسالمي ايراني است

و همچنین بند شورای عالي استاندارد  104مصوبات  9 بند وقانون تقويت و توسعه نظام استاندارد  اساس بری اجرايي ها دستگاه 

نظام ارزيابي كیفیت در  یانداز راهو  ترويج در زمینه نیز دارای مسئولیت مصوبات يکصد و يازده شورای عالي استاندارد ايران 5

ی خاص خود هستند. همچنین مسئول ها حوزهمدل جايزه و تعمیق مفاهی  كیفیت و بهبود مستمر در  دستگاه خويش و ترويج

دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران، جهت  بهچارچوب نظامنامه جايزه ملي كیفیت و معرفي آنان  اساس برتعیین واحدهای برتر 

 هستند. رسمي صورت بهحضور در فرايند جايزه 
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 اصطالحات و تعاريف-2

 .شود يم دهینام سازمان سند نيا در اختصار به كه است رانيا استاندارد يمل سازمان منظور :سازمان (1

 و يدولت یها شركت ،يردولتیغ يعموم ینهادها اي مؤسسات ،يدولت مؤسسات ،ها وزارتخانه هیكل منظور :1 اجرايي دستگاه (2

 و گسترش سازمان ران،يا نفت يمل شركت لیقب از است نام حيتصر اي و ذكر مستلزم ها آن بر قانون شمول كه ييها دستگاه هیكل

 سند نيا در اختصار به كه شوند يم دهینام يياجرا دستگاه ،يدولت یها مهیب و ها بانک ،یمركز بانک ران،يا عيصنا ینوساز

 .شود يم دهینام دستگاه

  
 كه است رانيا استاندارد يمل سازمان ركن نيباالتر عنوان به رانيا استاندارد يعال یشورا :رانيا استاندارد يعال یشورا (3

 اول معاون عهده بر تیمسئول نيا شانيا ابیغ در و يالع یشورا سیرئ عنوان به رانيا ياسالم یجمهور محترم سیرئ

 باشد يم جمهور سیرئ

رياست آن با  كه كشور در تیفیك يمل يابيارز انیمتول از متشکل یشورا از است عبارتزه يجا یگذار استیسشورای  :شورا (4

 .باشد يمرئیس سازمان ملي استاندارد ايران و دبیر آن معاون ارزيابي كیفیت سازمان 

 عهده بر را زهيجا نديفرآ يياجرا و يفن موارد در يكارشناسوظیفه  كه است يعلم و يكارشناس یا تهیكم :زهيجا يفن تهیكم (5

ملي استاندارد ايران مديركل دفتر ارزيابي كیفیت كاال و خدمات سازمان  و دبیر آن رياست آن با معاون ارزيابي كیفیت و دارد

 .باشد يم

 رانيا استاندارد يمل سازمان كاال و خدمات ارزيابي كیفیت دفترمستقر در  رانيا تیفیك يمل زهيجا رخانهیدب :زهيجا رخانهیدب (6

 .باشد يم شورادبیر  ،و رئیس دبیرخانه است

 سطح آن اساس بر كه جايزه ملي كیفیت ايران مدل با منطبق ینديفرآ از است عبارت :تیفیك يمل يابيارز نديفرآ (7

 .گردد يم نییتع ها دستگاه تیفیك

قابلیت ورود به فرآيند ارزيابي  يفن تهیكم صیتشخ بهبلوغ سیست  مديريت كیفیت،  ازنظرواحدی كه  :ها دستگاهواحد برتر  (8

و مشاهده آثار هدايت سازمان از  ، وجود ديدگاه سیستمي در سازمانتیفیباكملي كیفیت را دارا است. اين بلوغ شامل آشنايي 

 یواحدها انتخاب نامه وهیش و يياجرا روش. باشد يمبه سطوح باالتر كه بايد اجرايي گردد، اصول استاندارد مديريت كیفیت 

 .شد خواهد آورده نظامنامه يآت یها بخش در برتر

 به برترينكه هرساله  باشد ي( مو برنزين نیمیس سطح زرين، در سه) سيتند یاعطا ،كیفیت ايران جايزه ملي :جايزه (9

های فعالیت ،خود یها نهیزمجايزه( كه در  یبند بخش های مختلف كشور )مطابقايط در بخشايراني حائز شر یها سازمان

 .گردد يماعطا ، اند دادهچشمگیری را انجام 

                                                           
1
 یكشور خدمات تيريمد قانون 5 ماده منبع 
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 وضعیت از مناسب بازخورد ارائه جهت كیفیت ملي ارزيابي فرآيند منظور تقديرنامه اشتهار به كیفیت است كه در :تقديرنامه (10

 شده مشخص يخدمات تولیدی، یواحدها ،ها دستگاه كیفیت رشد میزان نمايش منظور به درجاتي رايند،ف در ها سازمان جايگاه و

 .است

 .شود يمكیفیت اهدا  درراهداشت اهتمام مجموعه  پاس بهاست كه  منظور گواهینامه اهتمام به كیفیت گواهینامه: (11

و  گردد ياند اطالق م را بر عهده داشته يابيارز سركه سابقه  خبره ياباناز ارز متشکلبه كارگروهي   :ارزيابي ارگروهك (12

 .باشد يم يزهجا يفن یتهكم یربر عهده دب كارگروه ينا استير

 ملي جايزه شده صالحیت تائید ارزيابان كلیه اطالعات از متشکل متمركز اطالعاتي پايگاه  :ارزيابان اطالعاتي پايگاه (13

 ني. ااست مستقر ايران كیفیت ملي جايزه دبیرخانه در كه است ارزيابان الحیتص تائید اجرايي نامه وهیشبر اساس  ايران كیفیت

 موظف اجرايي یها دستگاه همه و بوده ارزيابان كلیه توسط ارزيابي مورد سطوح و سوابق با مرتبط اطالعات شامل پايگاه

 .نمايند استفاده اطالعاتي بانک اين در نامبرده زمجا افراد از جايزه دبیرخانه از استعالم با كیفیت ها ارزيابي انجام از قبل هستند

 ملي جايزه ی آموزش و ترويجها استیس تعیین و مدرسان صالحیت تائید منظور به كه كارگروهيبه  :آموزش كارگروه (14

 یتهكم یربر عهده دب كارگروه ينا استيو ر شود يماطالق  گردد يمتشکیل  ايران كیفیت ملي جايزه دبیرخانه در ايران كیفیت

 .باشد يم يزهجا يفن

 تیفیك يمل زهيجا ييامور اجرا تیمسئول ؛ واستمجری رسمي جايزه  عنوان بهاستاندارد انحصاراً  پژوهشگاه  :زهيجا یمجر (15

 .را بر عهده خواهد داشت رانيا

همچنین با  مباني علمي و تخصصي و دانش مرتبط روز و بر اساس منظور مدل جايزه ملي كیفیت ايران است كه :مدل جايزه (16

بنیادين انقالب اسالمي و اسناد  یها باارزشجهان اسالم و همسو  یها تیظرفدر نظر گرفتن شرايط بومي و نگاه ويژه به 

 تصويب یگذار استیستوسط شورای  اسالمي ايراني پیشرفت و... یالگو بیانیه گام دوم انقالب اسالمي، ازجملهباالدستي نظام 

 .گیرد ميقرار  مورداستفاده مبنای جايزه عنوان بهآن  یها شاخصو  گردد يمبروز رساني  عنداللزومو 

 توسط ديخر اي نیتأم فروش، ارائه، تیقابل وكار كسب نديفرا در كه است يخدمات وكاال  انگریب مفهوم، نيا محصول: (17

 .دارد را اشخاص ريسا و آن یرقبا ،ی اقتصادیها بنگاه

اجرايي كه متقاضي شركت در فرايند ارزيابي  یها دستگاهبرتر  یواحدها و خدماتي،تولیدی  یواحدهابه  :يمتقاض واحد( 18

 .گردد ميجايزه ملي كیفیت ايران هستند اطالق 

صالحديد رئیس شورای  بر اساس كه در يک روز مشخص هرساله تاريخ برگزاری مراس  اختتامیهتاريخ اختتامیه:  (19

ملي كیفیت در اين روز تقدير به عمل  سطوح مختلف جايزهو برگزيدگان  صه كیفیتاز فعاالن عر گردد يمتعیین  یگذار استیس

 .ديآ يم
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 ايران كیفیت ملي جايزه مدل -3

 جهان اسالمدر  مديريت كیفیت است كه مبنای آن تعالي مدلي برای ارزيابي در فرايند جايزه ملي كیفیت ايران مورداستفادهمدل 

با در نظر  اسناد باالدستي گام دوم انقالب اسالمي و همچنین هیانیب ،یشرفتپوی اسالمي ايراني خواهد بود كه با توجه به سند الگ

از  یمند بهرهتخصصي حوزه مديريت كیفیت و تعالي سازماني و با  دانش ،9004ايزو  ازجمله يالملل نیبگرفتن استانداردهای 

 نيتدو ر ايران عزيز اسالمي و مشتركات فکری جهان اسالم،بومي د یها ارزشبا محوريت مباني و  يالملل نیبتجربیات موفق 

 .گردد مي

 :گردد يماستفاده  تدوين مدل مباني عنوان به از موارد ذيل 

 ؛مباني علمي، تخصصي و دانشي روز-1

 اسالم؛دين مبین  مباني فکری-2

 ؛بنیادين انقالب اسالمي یها ارزش-3

 ؛منويات امامین انقالب -4

 ؛يريتي در دوران عمر پربركت انقالب اسالميمد تجربیات موفق-5

 ؛جهان اسالم یها تیظرف-6

 ؛و... كشور يطیمح ستيز، ياجتماع ،یاقتصاد ، فرهنگي، صنعتي،شرايط بومي-7

 ؛ايران عزيز اسالمي و متنوع بالقوه و بالفعل مختلف یها تیظرف-8

 ؛بیانیه گام دوم انقالب اسالمي -9

 ؛مقاومتيابالغي اقتصاد  یها استیس -10

 ؛الگوی اسالمي ايراني پیشرفت-11

 و كشور ساله پنجبرنامه توسعه  -12

 .باالدستي ساير اسناد -13

تصويب شورای و به  كمیته فني بررسي و تدوين خواهد شد ليذ اين مدل در كارگروه تخصصي تدوين و بازنگری مدل،

داخلي از ظرفیت ارزشمند  نظران صاحبو  نیمتخصص ناسان،. در اين كارگروه عالوه بر كارشجايزه خواهد رسید یگذار استیس

 اين نظامنامه استفاده خواهد شد. 7-6-6صاحبان دانش و تجربه مرتبط در جهان اسالم مطابق بند 

 

 ايران كیفیت ملي جايزه اجرای فرآيند -4

 7ماده  20بند  اساس بر كه است ملي فرايندی شود، مي نامیده جايزه اختصار به نظامنامه اين در كه ايران كیفیت ملي جايزه

 عالي اجالسیه شورای دومین و يکصد قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد كشور مصوب مجلس شورای اسالمي ايران و مصوبه

 طبق ی و در راستای راهبرد ملي كیفیت كشور وگذار استیس شورای تصمیمات اساس بر و شده است گذاری استاندارد پايه

 یواحدها برترين به اختتامیه جايزه ملي كیفیت در ساله همه آن طي و شود مي تعیین مرتبط مستندات ديگر و نظامنامه اين مفاد
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 انجام را چشمگیری های فعالیت مديريت كیفیت محصول در مسیر موفقیت پايدار ارتقاء و بهبود مداوم زمینه در كه يمتقاض

 .گردد يمنزين اعطا اند در سه سطح تنديس زرين، سیمین و بر داده

 .باشد يمباشد، مبنای ارزيابي در جايزه  شده بيتصوجايزه تهیه و  نامه نظامكه بر اساس  جايزه مدل آخرين ويرايش
 

 كشور: ی اجراييها دستگاهارزيابي كیفیت دستگاهي در  -4-1

ی است و میزان موفقیت هر موفق اقتصادواحدهای تولیدی و خدماتي وجود  درگرورشد اقتصادی و رونق تولید كشور، 

سازمان ملي استاندارد ايران بر اساس رسالت خود در راستای  رو نيازاوابسته است.   آنی ريپذ رقابتبه میزان مجموعه كاری 

، در چارچوب نظامنامه اجرايي یها دستگاهارتقاء كیفیت فرايندها و محصوالت كشور برنامه توسعه مدل جايزه را در كلیه 

ي( و العال هظلّمدّ) رهبریی اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظ  ها استیس 20بر اساس بند ی جايزه، گذار استیس مصوب شورای

 طور بهاستاندارد،  يعال یشوراچهارمین جلسه  و صدمصوبه  9قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد كشور و بند  7از ماده  20 بند

 :رو نيازا .قرارداددر برنامه كار خود رسمي 

 رسمي سازوكار، با اخذ مجوز از دبیرخانه نسبت به ايجاد جايزه نامه نظامدر چارچوب  توانند مياجرايي  های دستگاهكلیه  الف(

اقدام نمايند و فرآيند  خود قانوني مأموريت انجام فرآيند ارزيابي كیفیت در حوزه و جايزه دستگاهي اندازی راه منظور به

قانوني آن دستگاه،  مأموريت موضوعی اقتصادی و نهادهای عمومي با ها بنگاهتمامي  و واحدهای تابعه اه دستگاه ارزيابي را در

را جهت حضور در فرآيند قانوني بخش خود  مأموريتموضوع  برتر هایواحد هرسالهی اجرايي ها دستگاهبرگزار نمايند. 

. دينما يمرسمي به دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران معرفي  صورت به، شده نییتعارزيابي جايزه ملي كیفیت انتخاب و در زمان 

اجالسیه اختتامیه ، در شده يمعرفاز واحدهای برتر ی، گذار استیسدبیرخانه جايزه ملي كیفیت با تصويب كمیته فني و شورای 

 .آورد يم عمل بهتقدير جايزه 

اين فرايند  سازوكارنسبت به ايجاد  يک سالظرف مدت موظف است  ،شود مي مجوز كه موفق به اخذ دستگاه اجرايي :1تبصره 

 .باشد مينیاز به اخذ مجوز از دبیرخانه  مجدداًهرگونه اقدام  پس از مدت مقرر اين صورتو در غیر  ات الزم را صورت دهداقدام

ر اساس بی مدل جايزه ساز دهایپی دبیرخانه و فرآيند ارزيابي كیفیت دستگاهي با الزامات نظامنامه و میزان ها تیفعالب( انطباق 

كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين  مصوب كمیته فني " يدستگاهاعتبار سنجي فرآيند ارزيابي كیفیت " نامه وهیش

و بر اساس نتايج حاصل، در خصوص تداوم  ردیگ يمساالنه انجام  صورت به، نظامنامه و با تصويب كمیته فني تدوين خواهد شد

ی ریگ  یتصم، ها دستگاهاز سوی  شده يمعرفواحدهای برتر  رشيپذ قابلتگاهي و مجوز صادره و سطح فرآيند ارزيابي دس

 خواهد شد.

مصوب شده است، در فرآيند ارزيابي ملي كیفیت   دستگاههر كه برای  ازآنچهدر سطوح باالتر  شده يمعرفج( واحدهای برتر 

 توسط دبیرخانه قرار خواهند گرفت.

 .ردیگ يمتوسط دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران انجام  الزاماًديس د( ارزيابي سطح تن
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توسعه و گسترش مفهوم كیفیت و نقش جايزه ملي كیفیت در رشد  هستند جهت ی اجرايي مکلفها دستگاه ندگانينما ح(

 قیت پايدار از طريق مدلبه حركت در مسیر موف و وابسته، تابعه واحدهای، با رويکرد ترغیب و وابسته تابعه دستگاه و واحدهای

 نمايد. ارائهگزارش اقدامات خود را به دبیرخانه  و ؛ی نمايندزير برنامه ،جايزه

ملي استاندارد ايران  با مرجعیت سازمانجايزه ملي كیفیت ايران مختص مراس  اختتامیه  " رانياجايزه ملي كیفیت " عنوان( و

 .باشد يم

 مستندات مرجع 4-2 

 :جايزهارزيابي  مراجع اجرای فرآيند

 ؛الزامات نظامنامه -1 

 ؛جايزهمدل آخرين ويرايش معیارهای  -2

 .مورد تائید كمیته فني ارزيابي، نديفرآبا  و مستندات مرتبط ها روش  مجموعه -3

 دار عهده شده نییتعی زماني ها دورهی مستندات را در روزآور بهی تخصصي جهت ها كارگروهتشکیل  مديريت ،كمیته فني

شده، پیوست آخرين ويرايش مستندات به نظامنامه و حصول  روز بهدبیرخانه جايزه نیز مسئولیت نگهداری مستندات  ت.اس

 .است دار عهدهاطمینان از اجرای فرآيند مطابق با الزامات مصوب را 
 

 

 

 متقاضيو واحدهای  هاسازمان یبندطبقه 4-3

در ابعاد  خدماتي اع  از خصوصي، تعاوني و دولتي يا و تولیدی های سازمان كلیه لذا است. فراگیر جايزه عمومي و مدل

 فرايند درمتقاضي  واحدهای حضور باشند. تقاضانامه جايزه اين دريافت متقاضي توانند اقتصادی بزرگ، متوسط و كوچک مي

 نیز ارزيابي در و شود مي ( پذيرفتهويژند) مشخص تجاری بانام خدمت يا محصول از خاص گروه يک يا نوع يک برای جايزه

 كه متقاضي واحدهای شد. خواهد ارزيابي محصول آن مصرف و كامل تولید چرخه راستای در مدل جايزه معیارهای تمام

 شركت جايزه در ذيل یها یبند طبقهيک بخش از  در بیش از توانند  مي هستند گروه يک از بیش متنوع در محصوالت دارای

 نمايند.

 از: اند عبارتجايزه  اين یها یبند طبقه ازجمله 

 ؛آموزش-1 

 و درمان؛بهداشت -2 

 بخش خصوصي؛-3

 دولتي و عمومي؛بخش -4

 بخش تولید؛ -5

 صنايع كوچک؛بخش -6

 بخش خدمات؛-7

 .و فناورانه انیبن دانشمحصوالت بخش -8
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 ايران كیفیت ملي جايزه سطوح -5

 و شرايط احراز تعريف سطوح جايزه 5-1

 است: زير قرار بهيران شامل سه سطح تنديس جايزه ملي كیفیت ا

 

تنديس  شده نییتع حدنصاب كه يواحدهاي متقاضي جايزه، نامزدهای میان از زرين: تنديس-5-1-1 

و برنده تنديس زرين خواهند  شده انتخابدر رده ملي  جايزه سطح نيتر يعال عنوان به نمايند، كسب زرين را

 شد.

 

 

امتیاز  حدنصابكه  يواحدهاي متقاضي جايزه، نامزدهای میان از سیمین: تنديس -5-1-2

دومین سطح جايزه كیفیت در رده ملي به  عنوان به را كسب نمايند، سیمین سطح تنديس شده نییتع

 اعطا خواهد شد. ها آن

 

 

 كه يواحدهاي متقاضي جايزه، نامزدهای میان از برنزين: تنديس-5-1-3 

جايزه  سومین سطح  عنوان به كسب نمايند را نزينبر سطح امتیاز تعین شده حدنصاب

 اعطا خواهد شد. ها آنملي كیفیت ايران در رده ملي به 
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 ملي كیفیت ايران سه سال است. زهيجااعتبار تنديس  زمان مدت :1 تبصره

 نام تجاری ذكر ط در صورتفق -در فضای رقابتي به نحو مناسب از تنديس دريافتي  توانند يمكنندگان تنديس  دريافت :2تبصره 

معرفي  نمايند. اين اشاره خود یوبرتر جايگاه به تبلیغات در -اند شدهتنديسي كه موفق به اخذ آن  دريافت محصول و ذكر سال

 داشته باشد. ايران كیفیت ملي جايزه فرايند متعالي های ارزش و شئون با منافاتي گونه چیه نبايد

بدون ذكر نام تجاری محصول و ذكر سال دريافت تنديس، خارج از تولیدی و خدماتي واحد اتي استفاده تبلیغ هرگونه :3تبصره 

 خاطي اتخاذ خواهد شد. چارچوب نظامنامه تلقي خواهد شد و در كمیته فني تصمیمات الزم در خصوص نحوه برخورد با

ی متمادی بالمانع است. اگر ارزيابي ها سالحضور در فرآيند جايزه ملي كیفیت ايران در متقاضي  واحدهای نام ثبت :4تبصره 

 باشد، گواهي مجدد در طول زمان اعتبار گواهي قبل، صادر نخواهد شد. واحد تولیدی و خدماتيصورت گرفته تائید سطح قبلي 

 :سطوح جايزه – 5-2

 گردد مي نییتع ريزجايزه ملي كیفیت ايران و حداقل امتیازات اخذ اين سطوح به شرح جدول  سطوح

 سطح جايزه داقل امتیازح

 تنديس برنزين امتیاز 500

 تنديس سیمین امتیاز 600

 تنديس زرين متیازا 700
 

با تعیین كمیته فني و تصويب شورا  جايزه سطوح امتیاز هر يک از در صورت نیاز و افزايش سطح كیفیت در كشور :1تبصره 

 .است دنظريتجدو  یبازنگر قابل

 و شرايط احراز آن: عرصه كیفیت دير از فعاالننحوه تعیین سطوح تق -5-3

به دستاوردهايي در درک  جيتدر بهفعال در اين عرصه، واحد تولیدی و خدماتي  در خط سیر دستیابي به جايزه ملي كیفیت، اغلب

در مقاطع  خدماتيواحد تولیدی و عنوان ابزاری برای سنجش جايگاه هر  . اين مدل بهشوند يمو تثبیت مفاهی  مديريت كیفیت نائل 

به سمت  واحد تولیدی و خدماتيی مسیر درست زير طرحرا برای  بهبود قابلی ها نهیزممختلف، توانايي آن را دارد كه نقاط قوت و 

 نشان دهد. مدل جايزهدر  شده نییتعموفقیت پايدار تعیین كند و میزان موفقیت را در دستیابي به معیارهای 

در  گاهشانيجافعال از وضعیت و  واحد تولیدی و خدماتيكیفیت، جهت ارائه بازخوردی مناسب به  لذا در فرآيند ارزيابي ملي 

 است: شده نییتعامتیاز، به شرح زير  حدنصابنمايش میزان رشد با تعیین  منظور بهاين فرآيند، درجاتي 
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 كیفیت: به اشتهار تقديرنامه – 5-3-1

 كسب شرط به اند، شده نائل محصول خود در كیفیت به اشتهار جهت در هايي فتپیشر به خوب مديريت با كه متقاضیاني برای

 دامنه در كیفیت به اشتهار های تقديرنامه صادر خواهد شد. كیفیت به اشتهار ، تقديرنامهشده نییتع حدنصاب از باالتر امتیازی

 باالتر است. سطح مبین ستاره ربیشت تعداد كه شوند مي صادر ستاره چهار تا يک درجات در شده فيتعرامتیازات 

 اعتبار تقديرنامه سطوح اشتهار به كیفیت دو سال است. زمان مدت :1تبصره 

برای شركت در  يواحد متقاضقدرداني از قصد  پاس بهو فقط  شود ينمتقديرنامه اشتهار به كیفیت جايزه ملي محسوب  :2تبصره 

يي كه برای ها نهیزمجهت اطالع از  يواحد متقاضارائه بازخورد مناسب به  دفباهجايزه و تالش برای دستیابي به موفقیت پايدار، 

ی نمايانگر ا گونه بهو  گردد يمارائه  ها شركتتمركز كنند به  ها آنشدن بايد روی  ريپذ رقابتكسب درجات باالتر موفقیت و 

در تبلیغات و استنادها، اخذ تقديرنامه  تواند يمنواحد تولیدی و خدماتي لذا  .در مدل جايزه است يواحد متقاضجايگاه و موقعیت 

در فضای رقابتي به نحو مناسب از  توانند يمتقديرنامه  كنندگان افتيدرعنوان جايزه ملي كیفیت مورداستفاده قرار دهد. ولي  را به

 و سال محصول نام تجاری آن،عنوان تقديرنامه اشتهار به كیفیت به انضمام تعداد ستاره  ذكر فقط در صورت -تقديرنامه دريافتي 

 گونه چیه معرفي نبايد نمايند. اين اشاره خود جايگاه به استنادها و تبلیغات در - اند شدهی كه موفق به اخذ آن ا رنامهيتقد دريافت

 داشته باشد. ايران كیفیت ملي جايزه فرايند متعالي های ارزش و شئون با منافاتي

، از گواهي تقديرنامه دريافت شده، خارج از الذكر فوقموارد  رازیغ بهواحد تولیدی و خدماتي  استفاده تبلیغاتي هرگونه -3تبصره 

 الزم در خصوص نحوه برخورد با سازمان خاطي اتخاذ خواهد شد. ماتیتصم كمیته فنيچارچوب نظامنامه تلقي خواهد شد و در 

 كیفیت: به اهتمام گواهي -5-3-2

 یسو به حركت برای خود را پايبندی و تعهد بهبود حاصل از آن،  پروژه سهارزيابي و حداقل خود انجام با كه متقاضیاني برای

 كیفیت به اهتمام گواهي جاری باشد، يواحد متقاض دهند، مشروط بر اينکه يک سیست  مديريت كیفیت نیز در نشان كیفیت

 شود. مي صادر

برای شركت در  يواحد متقاض قدرداني از قصد پاس بهو فقط  شود ينمبه كیفیت، جايزه ملي محسوب  گواهینامه اهتمام :1تبصره 

يي كه برای ها نهیزمجهت اطالع از  يواحد متقاضارائه بازخورد مناسب به  باهدفجايزه و تالش برای دستیابي به موفقیت پايدار، 

و  گردد يمارائه  ی و خدماتيواحد تولیدتمركز كنند به  ها آنشدن بايد روی  ريپذ رقابتكسب درجات باالتر موفقیت و 

در تبلیغات و استنادها، اخذ  تواند ينم يواحد متقاضلذا  .در مدل جايزه است يواحد متقاضی نمايانگر جايگاه و موقعیت ا گونه به

 ذكر رتفقط در صو گواهینامه كنندگان افتيدرعنوان جايزه ملي كیفیت مورداستفاده قرار دهد.  گواهینامه اهتمام به كیفیت را به

 فضای رقابتي، به جهت استناد و تبلیغ در توانند يمآن  دريافت محصول و سال نام تجاریعنوان گواهینامه اهتمام به كیفیت، 

داشته  ايران كیفیت ملي جايزه فرايند متعالي های ارزش و شئون با منافاتي گونه چیه معرفي نبايد نمايند. اين اشاره خود جايگاه

 باشد.
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ینامه اهتمام به كیفیت دريافت گواه، از الذكر فوقموارد  رازیغ به واحد تولیدی و خدماتياستفاده تبلیغاتي  گونههر -2تبصره 

اتخاذ  يبا خاطالزم در خصوص نحوه برخورد  ماتیتصمشده، خارج از چارچوب نظامنامه تلقي خواهد شد و در كمیته فني 

 خواهد شد.

است. لذا  شده یزير برنامه برای اعطای جوايز ملي )تنديس زرين، سیمین، برنزين( فیتاختتامیه جايزه ملي كیمراس   :3تبصره 

در اين  اند شدهاعطای مدارک متقاضیاني كه در فرآيند ارزيابي موفق به اخذ گواهینامه اهتمام و يا تقديرنامه اشتهار به كیفیت 

قدرداني از  پاس بهو  واحدهای تولیدی و خدماتيويق مراس  انجام نخواهد شد مگر اينکه كمیته فني تصمی  بگیرد جهت تش

سطوح فعاالن عرصه جايزه و حداقل  آورد. عمل بهتقدير  ها آناز اختتامیه جايزه ملي كیفیت مذكور، در مراس   واحدهایحضور 

 امتیازات اخذ اين سطوح به شرح جدول زير است:

 امتیازات سطوح اشتهار و اهتمام:-5-3-3

 گردد مي زير تعیینبه شرح جدول  سطوح اشتهار و اهتمامامتیازات اخذ حداقل امتیازات 

 سطوح فعاالن عرصه كیفیت امتیاز حداقل 

 اهتمام به كیفیت -

 اشتهار به كیفیت يك ستاره امتیاز 300

 دوستارهاشتهار به كیفیت  امتیاز 350

 اشتهار به كیفیت سه ستاره امتیاز 400

 ت چهار ستارهاشتهار به كیفی امتیاز 450

 

در صورت نیاز به تغییر در امتیازات مربوط به سطوح مختلف تقديرنامه اشتهار و اهتمام به كیفیت موضوع در كمیته  -1تبصره 

 گذاری خواهد شد. شورای سیاستتصويب  و بهفني تعیین 

 

 اجرا روش-6

 و ارزيابي نامثبت 6-1

ند ارزيابي ملي كیفیت و حضور در فرآي نام ثبتدرخواست،  دو روش امکان به كیفیت  متقاضیان شركت در فرايند ارزيابي ملي

 :رادارند هر دوره ارزيابي جايزه یبند زمانطبق برنامه  را

 ؛كند يمبه دبیرخانه جايزه مراجعه  نام ثبتالف: متقاضي ارزيابي كه مستقی  جهت 

 .شوند يمي معرف ها دستگاهب: واحدهای برتر كه از سوی 

 



  

  

20  

 

 جايزه زماني دوره 6-2

 دوره قبل هیروز بعد از مراس  اختتام از كه زمان آن است یا دوره ايران كیفیت ملي ارزيابي نديفرآ در شركت زماني دوره

 برنامه طبق ت،یفیك ملي ارزيابي فرآيند در حضور متقاضیان بعدی خواهد بود. دوره هیتا روز مراس  اختتامو تا روز  شروع

 .گردند يم انتخاب و ارزيابي رهدو هر طول در یبند زمان

 جهت را خود درخواست توانند ميزمان  هر در و نیستند زماني های برنامه رعايت به مقید اهتمام سطوح درمتقاضي  واحدهای

 شد. خواهند ارزيابي دوره طول در واحدها اين نمايند. كیفیت ارسال ارزيابي ملي دبیرخانه به بررسي

 هاآنوظايف  اركان جايزه، تركیب و 6-3

 است: زير قرار به ايران كیفیت ملي جايزه اركان 

 ؛یگذار استیس شورای -1

 ؛دبیرخانه جايزه -2

 .ی اجراييها دستگاهشورای راهبری  -3

 

 
 

 

 شورای سیاست گذاری جایزه ملی کیفیت ایران

 دبیرخانه جایزه

 كمیته فني

 كارگروه ارزيابي

 كارگروه آموزش

 كارگروه های تخصصي

  

شورای راهبری ارزیابی 

 کیفیت دستگاهی
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 :یگذاراستیس شورای-6-4

ندارد، متولیان عضو شورای عالي استا یها وزارتخانهو  ها سازمانی جايزه، شورای متشکل از نمايندگان گذار استیسشورای 

 مديريت كیفیت كشور حوزه نظران صاحبی، صنفي و متخصصان و دیتول ارزيابي كیفیت دستگاهي، نمايندگان جامعه دانشگاهي،

 .شوند يم برگزيده زير اعضای آن شرح بهاست كه 

 :یگذاراستیس شورای تركیب -6-4-1

 ؛ندارد )رئیس شورا(ايران و دبیر شورای عالي استا استاندارد سازمان ملي سیرئ -1

 ؛ی(گذار استیسمعاون ارزيابي كیفیت )دبیر شورای  -2

 ؛دو نفر از معاونین يا مشاورين رئیس سازمان -3

 ؛رئیس پژوهشگاه استاندارد -4

 ؛ی عضو شورای عالي استاندارد يا يکي از معاونین ايشانها سازمان و روسای / ها وزارتخانهوزرای  -5

 ؛رزيابي كیفیت دستگاهيرئیس شورای راهبری ا -6

 ؛دبیر كمیته فني -7

 ؛كیفیت نهیزم دري دانشگاه علم ئتیهسه نفر از اعضای  -8

 ؛ی در زمینه كیفیتا حرفهی علمي و ها انجمنو  ها تشکلدو نفر از  -9

 .دو نفر از اعضای كمیته فني جايزه -10

با تصويب اكثريت  اعضا رسمیت يافته و مصوبات آن ی با حضور نصف بعالوه يک نفر ازگذار استیسجلسات شورای  :1تبصره 

 .بود اجرا خواهد قابل حاضراعضای 

باشد و احکام ايشان توسط رئیس  سال مي 4گذاری جايزه ملي كیفیت ايران  اعضای شورای سیاست عضويتمدت  :2تبصره 

در  نديآ يدرمی گذار استیسرای . افرادی كه بنا به جايگاه شغلي خود به عضويت شوشود يمی صادر گذار استیسشورای 

 صورت تغییر جايگاه شغلي با افراد جديد جايگزين خواهند شد.

 گیرد. رئیس شورا صورت مي تائیدو  دبیر شوراپیشنهاد با  10و  9 ،8 های اعضای رديفانتخاب  :3تبصره 

 پذيرد. ميصورت  شورا دبیر توسط جلسات صورت تهیه و دستور كار تدوين و جلسه به دعوت :4تبصره 
 

 :گذاریسیاست شورای وظايف -6-4-2

در  و دارد عهده بر را فرايند جايزه انجام حسن بر عالیه نظارت ترويج و وظیفه ايران كیفیت ملي گذاری جايزه  سیاست شورای

 پردازد: مي موارد زير بررسي به و داده جلسه تشکیلبرگزاری جايزه،  طول هر دوره
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ي آن با توجه به اثربخشبررسي  و شود؛ يم ارائه جايزه دبیر توسط دوره جاری كه عملکرد از تحلیلي گزارش استماع -1

 ؛شده نییتعهای  سیاست

 ؛زرين، سیمین، برنزين(  انتخاب برندگان جوايز ملي كیفیت ايران )تنديس یگذار صحهو  نهايي تصويب -2

 در دوره آتي در راستای راهبردهای توسعه كیفیت در كشور؛ ی اجراييها دستگاههای توسعه جايزه در  گذاری فعالیت سیاست -3

 ؛شود يمنظامنامه و مدل جايزه كه از كمیته فني به شورا ارجاع  اصالحات تصويب و بررسي -4

 ؛اجرای آن چگونگي ی اجرايي و ارائه راهکارهایها دستگاهی تشويقي ها استیستصويب و حمايت از  -5

 ؛ی اجراييها دستگاهی توسط گذار استیسمقررات مصوب شورای  نظارت بر صحت اجرای آخرين -6 

 ؛شده نییتعضوابط  اساس بری انتخاب مجريان گذار صحه -7

 ؛سطوح مختلف جايزه نام ثبتتصويب تعرفه هزينه  -8

 .ساير موضوعات برحسب مورد -9

 
 

كیفیت دستگاهي،  جوايزمجريان هر يک از  و همچنین جايزه اجرايي مجری ، فني ودر صورت تصويب عدم صالحیت علمي :1تبصره 

 .گردد يماعالم تغییر مجری به دبیرخانه جايزه و به دستگاه مربوطه ابالغ 

 :گذاریوظايف دبیر شورای سیاست-6-4-3

 هماهنگي؛ های فعالیت كلیه انجام و جايزه دبیرخانه مديريت -1

 میته فني؛دوره و اعالم به ك هر اجرايي عملیات زماني برنامه تهیه -2

 جايزه؛ اركان ازیموردن كارشناسي های فعالیت كلیه هماهنگي -3

 جايزه؛ با مرتبط نشريات هماهنگي جهت انتشار -4

 فني؛ كمیته گذاری و سیاست شورای جلسات برگزاری جهت الزم یها يهماهنگ انجام -5

 نظامنامه و مدل آن؛  جايزه؛ باهدفايي ی اجرها دستگاهحصول اطمینان از آشنايي اعضای كمیته فني و نمايندگان  -6

جايزه ملي كیفیت  گسترش وهای آموزشي و ترويجي جهت تعمیق و اشاعه فرهنگ كیفیت  ی و اجرای برنامهگذار استیس -7

 ايران با همکاری ساير اعضاء؛

 ی آموزش و ارزيابي؛ها تهیكمی ها تیفعالنظارت بر  -8

 ؛ها آن لیوتحل هيتجز و بندی طبقه جايزه، متقاضیان از اطالعات دريافت -9

 فني؛ كمیته و ارائه آن به ها يابيارز از حاصل نتايج و ها گزارش تهیه و تدوين -10

 جايزه؛ نامه يگواهطراحي تنديس، تقديرنامه و  دیتائ -11

 هر دوره و تحلیل آن؛ عملکرد گزارش تهیه -12

 .اختتامیه جايزه ملي كیفیت همايش نظارت بر برگزاری -13
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 :ايران كیفیت ملي جايزه دبیرخانه -6-5

رياست آن با  و سازمان ملي استاندارد ايران قرار دارد كاال و خدمات ارزيابي كیفیت فترد در ايران كیفیت ملي جايزه دبیرخانه

تخصصي قرار  یها كارگروهو ذيل آن كمیته فني، كارگروه ارزيابي، كارگروه آموزش و  باشد ميمعاون ارزيابي كیفیت سازمان 

 دارد.

 وظايف دبیرخانه جايزه:-6-5-1

 فراه  نمودن مقدمات و الزامات مربوط به فرايند ارزيابي متقاضیان؛ -1

 و متقاضیان حضور در فرايند ارزيابي؛ مشاوران فراه  نمودن مقدمات و الزامات مربوط به آموزش و توانمندسازی ارزيابان، -2

 رويج جايزه در كشور؛فراه  نمودن زمینه توسعه و ت -3

 ؛توسعه مديريت كیفیت و تعالي در ايران و جهان اسالم منظور به جايزه ملي كیفیت استفاده از مدل ترويج -4

 ی اطالعاتي مربوطه؛ها گاهيپادر  مدرسان بروز رساني اطالعات ارزيابان، -5

 ی سازمان در سايت جايزه؛ها استیسدرج اطالعات و اخبار و رويدادهای مربوط به جايزه در چارچوب  -6

 چاپ و نشر نظامنامه و مدارک رسمي مرتبط با جايزه؛ -7

 ی جايزه؛گذار استیسشورای  الزم جهت برگزاری جلسات یها يهماهنگانجام  -8

 ؛زهيجا كمیته فني الزم جهت برگزاری جلسات یها يهماهنگانجام  -9

 كمیته فني جايزه و ساير افراد مربوط به جايزه؛ی و گذار استیساحکام اعضای شورای  صدور و ابالغ -10

 ؛ها نامه وهیش اساس برواحدهای متقاضي حضور در فرآيند ارزيابي جايزه و اخذ مدارک  نام ثبت -11

 ی نتايج حاصله از فرآيند ارزيابي ملي كیفیت و ارائه گزارش جامع سالیانه؛بند جمع انجام -12

 شده و ارسال آن به كمیته فني جهت بررسي؛ تگاهي انجامهای دس اخذ گزارش نهايي ارزيابي -13

احراز صالحیت "دستورالعمل بر اساس آخرين ويرايش  ياثربخشمدارک و بررسي مستندات متقاضیان مجری جايزه و  اخذ -14

 كمیته فني جهت تصويب؛ در جهت طرح به دبیر كمیته فني و ارائه "مجری جايزه 

 های اجرايي؛ دبیرخانه جوايز كیفیت دستگاهپايش فرآيندهای ارزيابي  -15

 آن جهت طرح در كمیته فني؛ آماده نمودن شده و های انجام اخذ گزارش نهايي ارزيابي -16

 گزارش بازخورد به دبیر كمیته فني جايزه؛ ارائهپايش و نظارت بر حسن انجام امور از سوی مجری جايزه و  -17

 یفیت در سطح ملي و دستگاهي؛ارزيابي ملي ك پايش و رصد فرآيند -18

 شده؛ معرفي واحدهای ارزيابي جهت ارزيابان اعزام تدارک ها و ريزی پايش و رصد برنامه -19

تخصصي و ارائه آن به دبیر كمیته فني جهت طرح در كمیته فني و شورای  یها كارگروهراهکارهای پیشنهادی  یبند جمع -20

 جايزه؛ یگذار استیس

سمینار( و عناوين مشابه با موضوع ) يشياند ه  جهت متقاضیان برگزاری هرگونه همايش، صدور مجوز بررسي صالحیت و -21

 ؛"مشابه  نيو عناو ها يشياند ه  ها، شيهما یبرگزار ياعتبار سنج" نامه وهیش اساس بردر كشور  كیفیت و استاندارد
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مصوبه  اساس بر ی مرتبطها حوزهملي در كشور در تمام  اعطای نشان و تنديس برنامه اصالح روند و چارچوب نيتدو تهیه، -22

 اجالسیه شورای عالي استاندارد ايران؛ 7

 ارائهو  و اخذ از مجری جايزه نظارت بر كلیه امور مالي جايزه اع  از دريافت و پرداخت های مربوط به ارزيابي ملي كیفیت -23

 ی جايزه؛رگذا استیسی مالي جهت طرح در كمیته فني و شورای ها صورت

 به كمیته فني جايزه؛ ارائهجهت  ستيز طیمحی آالينده از سازمان حفاظت واحدهااستعالم آخرين لیست  -24

 :از قبیلاختتامیه جايزه ملي كیفیت ی مربوط به همايش ها تیفعالانجام  -25

 ؛كارت دعوت ي( طراحالف 

 ؛كارت دعوت مدعوين ( ارسالب

 ؛برنامه برگزاری همايش هی( تهج

 ؛و بروز رساني لیست مدعوين مراس  هی( تهد

ی و تشريفات بردار ل یف سالن همايش مناسب برای برگزاری مراس ، پذيرايي، رزروی الزم جهت ها يهماهنگ ( انجامه

 ؛مربوطه

م اعال رسماًی گذار استیسی مربوط به منتخبین جايزه كه پس از تائید شورای ها رنامهيتقدتنديس، گواهینامه و  هی( تهو

 ؛شود يم

 ؛ازیموردنمدارک و هدايای  هی( تهز

 ؛ی جمعي، جرايدها رسانهاز طريق  همايش هماهنگي الزم جهت پوشش خبری مناسب ( انجامح

 ؛و انجام امور مربوط به آنان نمودن مقدمات حضور خبرنگاران ( فراه ط

 .ی و كمیته فني جايزهگذار استیسساير امورات محوله از شورای  ( وی

 

 

 فني جايزه كمیته -6-6

 كیفیت زمینه مديريت در متخصص كارشناسان و نظران صاحبی اجرايي، ها دستگاهفني متشکل از نمايندگان  كمیته اعضای

 .شوند يم باشند كه با تركیب مشخص به شرح زير انتخاب مي

 فني جايزه كمیته تركیب 6-6-1

 ؛ی و رئیس كمیته فني(گذار استیسبیر شورای د)معاون ارزيابي كیفیت سازمان ملي استاندارد ايران  -1

 ؛(تهیكم ریدب)دفتر ارزيابي كیفیت كاال و خدمات  ركليمد -2

 ؛استاندارد در سطح مديركل عضو شورای عالي یها سازمان/ها وزارتخانهنماينده  -3

 ؛ی اجرايي يا نماينده دستگاه اجراييها دستگاهشورای راهبری  دبیر -4

 ؛در زمینه كیفیت ها دانشگاهي علم ئتیهنفر از اعضای  دو -5

 ؛دو نفر از سر ارزيابان جايزه ملي كیفیت ايران -6
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 ؛ای كیفیت ی علمي و حرفهها تشکلو  ها انجمنسه نفر از متخصصین  -7

 ايران؛ سازمان ملي استاندارد نفر از مديران و يا كارشناسان ارشد سه -8

 ؛ايران كیفیت ملي جايزه ارزيابي كارگروهدبیر  -9

 .ايران كیفیت ملي جايزه آموزش كارگروه دبیر -10

     

 رياست كمیته در غیاب معاون ارزيابي كیفیت سازمان بر عهده دبیر كمیته فني است. :1تبصره 

 اكثريت اعضای حاضر یبارأ جلسات كمیته فني با حضور نصف بعالوه يک نفر از اعضا رسمیت يافته و مصوبات آن :2تبصره 

 است. رااج قابل

استعفای عضو تلقي  منزله بهدر دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه متناوب كمیته فني در يک دوره  ءاعضا رموجهیغغیبت  :3تبصره 

 و دبیر كمیته فني موظف است فرد جايگزين را معرفي نمايد. گردد يم

ی جوايز فاقد مجوز مرتبط با ها تهیكمصدی و عضو ، متزير برنامهراهبر،  نبايد مجری، عنوان چیه بهاعضای كمیته فني  :4 تبصره

 ي و سرآمدی در كشور باشند.تعال استاندارد و كیفیت،

 سال منصوب خواهند شد. 4به پیشنهاد دبیر كمیته فني و با حک  رئیس كمیته فني به مدت  7الي  4اعضای رديف  :5تبصره 

 

 فني كمیته وظايف 6-6-2

 تشخیص به و داشته عهده به را جايزه فرايند يياجرا و علمي ،، تخصصيدر موارد فني یا رهمشاو و كارشناسيوظیفه  فني كمیته

 است: زير به شرح آن وظايف و دهد مي جلسه تشکیل كمیته رئیس

 ؛نهايي گذاری جهت تصويب ی آن و پیشنهاد به شورای سیاستها شيرايومدل جايزه و  بررسي و بازنگری طراحي -1

 جايزه؛ فرانید اجرايي ای در خصوص ناسي و مشاورهارائه نظرات كارش -2

 جايزه؛ اجرايي فرايند بهتر چه هر اجرای جهت احتمالي مشکالت ارائه راهکار برای رفع -3

 ؛فني و تخصصيارائه نظرات و نظامنامه خصوص اصالح  دبیرخانه در پیشنهادات بررسي -4

 ؛در مدل ارزيابي جايزه ها آن امتیازات و فرعي معیارهای اصلي، ابيارزي تعیین معیارهای ،ها یبازنگر اصالحات و بررسي -5

 جايزه؛ سطوح از يک هر امتیاز  حدنصاب تعیین و بررسي -6

 ی احراز صالحیت و انتخاب مجريان ارزيابي كیفیت دستگاهي و جايزه؛ها هيروتعیین معیارها و  -7

ي روزرسان بهو  ان، ارزيابان ارشد و مدرسان جايزه و تصويب، بازنگریتعیین معیارها و رويه تائید صالحیت و انتخاب ارزياب -8

 ی مربوطه؛ها نامه وهیش

 ؛ها نامه وهیشمختلف و بازنگری  سطوح در متقاضیان ارزيابي برای اجرايي یها هيرو و معیارها تصويب -9

 های مصوب كمیته؛ ابق معیارها و رويهجايزه مط دريافت متقاضي واحدهای ارزيابي فرآيند بر سالمت و صیانت از نظارت -10

 ؛شده انجامهای  نهايي ارزيابي گزارش یگذار صحهبررسي و  -11

 ی؛گذار استیسعملکرد هر دوره جايزه جهت ارائه به شورای  گزارش یگذار صحهبررسي و  -12
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ائه پیشنهاد بهبود و ارتقاء به گذشته و صالحیت مجری جايزه و مجريان ارزيابي كیفیت دستگاهي و ار دوره بررسي عملکرد -13

 ی جهت تصويب؛گذار استیسشورای 

 و مدرسان؛ ابانيارز سری نهايي در خصوص تخلفات صورت گرفته توسط ارزيابان، ریگ  یتصمرسیدگي به شکايات و  -14

 ؛یگذار استیسسطوح مختلف جايزه به شورای  نام ثبتپیشنهاد تغییر تعرفه هزينه  -15

 سمینار( و عناوين مشابه با موضوع كیفیت و استاندارد) يشياند ه  برگزاری هرگونه همايش، صدور مجوز تائید صالحیت و-16

 ؛"مشابه و عناوين  ها يشياند ه ، ها شيهمابرگزاری  اعتبار سنجي"نامه  وهیش اساس بردر كشور 

 7مصوبه  اساس بر ی مرتبطها حوزهام اعطای نشان و تنديس ملي در كشور در تم تصويب برنامه اصالح روند و چارچوب -17

 .اجالسیه شورای عالي استاندارد ايران
 

برای  را خاصي افراد يا دهد تشکیل تخصصي یها گروهكار خود وظايف اجرای تواند در راستای مي فني كمیته :1 تبصره

را  يا كارشناسان واجد شرايطكارشناس  خود اعضای میان از در هر دوره فني نمايد. كمیته منصوب شده فيتعر تصدی وظايف

 های مصوب كمیته، منصوب دوره بر طبق معیارها و رويه آن های ی ارزيابيمورداجرانظارت بر سالمت و يا حل اختالف در  برای

 نمايد. مي

 ارزيابي، منطق مفاهی ،) مختلفتائید صالحیت مدرسان مدل در سطوح  جهت ،و ترويج تخصصي آموزش ارگروهك :2 تبصره

 تحت آنان، شده و سطح تدريس دیتائبانک اطالعاتي مجزا از مدرسان  هیته و( اظهارنامه و تربیت ارزياب نيتدو ي،ابيرزخودا

 ي خواهد شد.روزرسان بهنظارت كمیته فني تشکیل و هر دوره 

تائید صالحیت شده  مديريت و نظارت بر صحت اجرای فرآيند ارزيابي، استفاده از ارزيابان باهدفارزيابي  كارگروه :3 تبصره

ی ارزيابي برای اجرای فرايند ارزيابي و تهیه بانک اطالعاتي مجزا از ارزيابان تائید شده ها  یتجايزه در فرآيند ارزيابي، پشتیباني از 

ر هر و تحت نظارت كمیته فني تشکیل و د دينما يمدر هر دوره به دبیرخانه جايزه اعالم  را جينتا وو سطح ارزيابي آنان تشکیل 

 دوره بروز رساني خواهد شد.

، جهت ايجاد شده يمعرفی اجرايي با نمايندگان ها دستگاهتشکیل جلسات اختصاصي در قالب كارگروه راهبری  :4تبصره 

ی )در صورت نیاز(، پیگیری گذار استیس، تصويب در شورای ها دستگاهبرای  اتخاذشدهی تشويقي ها استیسيکپارچگي در 

 .جايزه در هر دستگاه به عهده كمیته فني خواهد بودپیشبردای در خصوص مشاوره نظرات و ارائه ها گاهدستی آن توسط اجرا
 

 فني كمیته وظايف دبیر-6-6-3

 است: زير به شرح دبیر كمیته فني وظايف

 ؛مدل جايزه يروزرسان بهو  ويرايش منظور بهتخصصي  گروهتشکیل كار -1

 و تائید آن جهت طرح در كمیته فني، پیشنهادی الزم در مورد نظامنامهبررسي نظرات كارشناسي و اصالحات  -2

ی ها دستگاهی ترويجي و آموزشي فرايند ارزيابي كیفیت در ها تیفعالگروه تخصصي برای راهبری و هدايت كارتشکیل  -3

 اجرايي؛
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 نیاز؛ برحسبی تخصصي ها كارگروهتشکیل ساير  -4

 جايزه؛ یگذار استیستخصصي و ارائه آن به كمیته فني و شورای  یها كارگروهبررسي راهکارهای پیشنهادی  -5

 ی اجرايي دبیرخانه جايزه؛ندهاايفرنظارت بر روند  -6

 ؛زهيجانظارت بر حسن انجام امور از سوی مجری  -7

 ؛ارزيابي كارگروهيند ارزيابي در نظارت بر فرآ -8

 ؛شده يمعرف واحدهای ارزيابي هتج ارزيابان اعزام تدارک و ها یزير برنامهبر  نظارت -9

 آن جهت طرح در كمیته فني؛ دیتائشده و  های انجام بررسي گزارش نهايي ارزيابي -10

 ی اجرايي؛ها دستگاهجايزه( دبیرخانه جوايز  با مدل نظارت بر روند فرآيندهای ارزيابي )مطابق -11

اعتبار سنجي فرآيند ارزيابي » نامه وهیشساس آخرين ويرايش بررسي صالحیت مجريان و اعتبار فرآيند ارزيابي كیفیت بر ا -12

 ارائه پیشنهاد بهبود و ارتقاء به كمیته فني جهت تصويب؛ و»كیفیت دستگاهي

 آن جهت طرح در كمیته فني؛ دیتائو  شده انجامهای دستگاهي  بررسي گزارش نهايي ارزيابي -13

 آموزش؛ كارگروهنظارت بر فرآيند آموزش در  -14

 مدرسین جايزه و طرح در كمیته فني؛ تائید ارزيابي شايستگي نامه وهیشبررسي نسخه بروز رساني شده  -15

 شايستگي ارزيابان جايزه و طرح در كمیته فني؛تائید ارزيابي  نامه وهیشبررسي نسخه بروز رساني شده  -16

 نظارت بر روند برگزاری مراس  پاياني جايزه؛ -17

 م بین اركان جايزه؛ايجاد هماهنگي الز -18

 جايزه؛ به مربوط سوابق و اجرايي مستندات یروزآور به و نظارت بر نگهداری -19

 فني؛ تهیكمو پیشنهاد آن به  نامه يگواهتنديس، تقديرنامه و  تهیه و طراحي نظارت بر -20

رسي و تصويب در شورای و پیشنهاد به كمیته فني جهت بر ی مالي جايزه در آغاز دورهها استیس سينو شیپتهیه  -21

 ی؛گذار استیس

 ؛یگذار استیس و تهیه گزارش جهت ارائه به كمیته فني و شورای بررسي گزارش عملکرد مجری در هر دوره -22

سمینار( و عناوين مشابه با موضوع ) يشياند ه  برگزاری هرگونه همايش، نظارت بر فرايند تائید صالحیت و صدور مجوز -23

 ؛"مشابه و عناوين  ها يشياند ه ، ها شيهمابرگزاری  اعتبار سنجي"نامه  وهیش اساس بردر كشور  دكیفیت و استاندار

 مرتبط یها حوزهاعطای نشان و تنديس ملي در كشور در تمام  برنامه اصالح روند و چارچوب نيتدو تهیه، نديفرا بر نظارت -24

 .رد ايرانشورای عالي استاندايکصدونهمین  مصوبات از 8بند  اساس بر

 

در هر مرحله از فرآيند،  شونده يابيارزو  و يا كارشناس متخصص گر مشاهدهارشد، ارزياب،  ابيارز كه يدرصورت :1تبصره 

ارزيابي در سوابق  كارگروهي گردد، موارد بايد با ذكر داليل و شواهد، پس از بررسي در راخالقیغی و ا رحرفهیغمرتکب فعل 

نیز از فرآيند ارزيابي و  شونده يابيارزو برای  گردد ميبرای فرد خاطي توسط كمیته ارزيابي اعمال  كاهش رتبهو  شده درج انآن

 .گردد يمدبیرخانه جايزه گزارش و در بانک اطالعاتي نیز درج  به و شده حذفمراس  اختتامیه 
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تائید  نامه وهیشت شده، مطابق ، ارزيابان، مشاهده گران و كارشناسان متخصص تائید صالحیابانيارز سرفقط  :2تبصره 

 در فرآيند ارزيابي حضور يابند. توانند يم جايزه صالحیت ارزيابان
 

 كارگروه ارزيابي جايزه ملي كیفیت ايران -6-6-5

 و با تركیب با رياست دبیر كمیته فنيكارگروه ارزيابي جايزه ملي كیفیت ايران، كارگروهي است فني، تخصصي و علمي كه 

كمیته  .شود مي لیتشک ،گردند يممنصوب  سال چهار برای به پیشنهاد دبیر كمیته فني و تائید رئیس كمیته فني كه  يياعضا دبیر و

 .دينما يمی اين كارگروه نظارت ها تیفعالفني بر 

 صورت به شونده يابيارزی ها شركتی به ا مشاورهی ها تیفعالنبايد در  ي در سه سال اخیرابيمنتخب كارگروه ارز يابيارز یها  یت: 1 تبصره

ی مشابه مشاركت داشته باشند. در صورت عدم رعايت اين موضوع فرد ها تیفعالمستقی  و غیرمستقی  در قالب شخص حقیقي و يا حقوقي و 

 ارزيابي حذف خواهد شد. كارگروهارزيابان و  پايگاه اطالعاتياز  موردنظر

 وظايف كارگروه ارزيابي: -6-6-5-1

 در اين نظامنامه؛ شده نییتعارزيابي مطابق با قوانین و الزامات اجرايي  انجام فرآيند -1

 ؛(ارائه گزارش توسط دبیر به كمیته فني)ارزيابي  كارگروه یاعضا نظر اتفاقبا  ها يابيارزفرآيند و نتايج  دیتائانجام مراحل  -2

 آن به دبیرخانه جايزه؛ ارائهارزيابي جايزه و  ارزيابان واجد شرايط در فرآيند و بروز رساني پايگاه اطالعاتي احصاء -3

 انجام فرآيند ارزيابي صالحیت و شايستگي متقاضیان ارزيابي؛ -4

 و ارائه گزارش به كمیته فني؛ (شده يابيارزی ها شركت) رسیدگي به شکايات مشتريان -5

 رسیدگي به تخلفات ارزيابان؛ -6

 و گزارش بازخورد؛ ها يابيارزپايش نتايج  -7

 ؛مديريت تعارضات در حین فرآيند ارزيابي -8

 .ی ارزيابان جايزها حرفهي سطح روزرسان بهپايش و  -9

 .شود يممصوب كمیته فني تعیین  نامه نئیآ اساس بر یا حرفهی سطوح ها شاخص :1 تبصره
 

 وظايف دبیر كارگروه ارزيابي: -6-6-5-2
 

 سات مرتبط؛تخصصي كمیته فني و ساير جل گزارش در جلسات ارائه -1

 اجرايي به تشخیص دبیرخانه جايزه؛ یها دستگاه درگزارش در جلسات كارگروه تخصصي راهبری فرايند ارزيابي  ارائه -2

 تائید صالحیت ارزيابان جايزه؛ نامه وهیشي روزرسان بهتدوين و  -3

 ه؛آن به كمیته فني جايز ارائهی تائید صالحیت ارزيابان و ها هيروتهیه معیارها و  -4

 راهبری و هدايت امور ارزيابي طي هماهنگي با دبیرخانه جايزه؛ -5

 ی جايزه به كارگروه ارزيابي؛ها استیسانتقال نقطه نظرات كمیته فني و  -6
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 به دبیرخانه و كمیته فني جايزه. ها يابيارزفرآيند و نتايج  دیتائارائه گزارش  -7

 ايرانجايزه ملي كیفیت  و ترويج كارگروه آموزش -6-6-6

با رياست دبیر كمیته فني و با تركیب دبیر و كارگروه آموزش جايزه ملي كیفیت ايران، كارگروهي است فني، تخصصي و علمي 

كمیته فني بر  .شود مي لیتشک ،گردند يممنصوب  برای چهار سال به پیشنهاد دبیر كمیته فني و تائید رئیس كمیته فني كه اعضايي 

 .دينما يم نظارتكارگروه ی اين ها تیفعال

آموزش تائید صالحیت  كارگروهتوسط  ارزيابي شايستگي مدرسان نامه وهیشبر اساس  ستيبا يممدرسین سطوح مختلف جايزه 

 بر اساس سطوح قابل تدريس معرفي گردد. بانک اطالعاتي مدرسان جايزهدر  ها آنگردند. همچنین اسامي 
 

 :و ترويج وظايف كارگروه آموزش 6-6-6-1

 از سوی دبیرخانه؛ شده اعالمی ها استیسی روش اجرايي آموزش بر اساس نیازها و روزآور هب -1

 مدرسان برای آموزش بر اساس روش اجرايي آموزش؛ ارزيابي شايستگيی ساالنه برای اجرای فرآيند زير برنامه -2

 ؛ها آنو تعیین سطح آموزش  مدرسانارزيابي شايستگي انجام فرآيند  -3 

 اطالعاتي از مدرسین تائید صالحیت شده؛نک باتهیه  -4

 ؛شايستگيارتباط با دبیرخانه جايزه جهت اعالم اسامي مدرسان دارای  -5

 در امر آموزش مدل جايزه؛ شايسته مدرسان ی حصول اطمینان از استفاده ازبرا ی الزمكارها راهاعالم  -6

 ؛هینه تدريس و ترويج مدل جايزهی بها روشطراحي  -7

 ؛مدرسان شايستهو نظارت بر آن( با استفاده از )ی آموزشي تربیت ارزياب ها دورهاری برگز -8

 .مرتبط با مدل جايزه یها آموزش ازیموردنآموزشي  یها سرفصلتهیه  -9

 :و ترويج وظايف دبیر كارگروه آموزش 6-6-6-2

 دبیر كمیته فني؛ تخصصي كمیته فني و ساير جلسات مرتبط در صورت اعالم گزارش در جلسات ارائه -1

 ی اجرايي به تشخیص دبیرخانه جايزه؛ها تگاهگزارش در جلسات كارگروه تخصصي دس ارائه -2

 آموزش جايزه ملي كیفیت ايران؛ نامه وهیشي روزرسان بهتدوين و  -3

 مدرسان سطوح مختلف؛ارزيابي شايستگي ی ها هيرومعیارها و  تعیین -4

 ی ارجاع شده از سوی دبیرخانه جايزه؛ها حوزهو ساير  ها دستگاهويج آموزش در ی توسعه و ترها برنامهی زير طرح -5

 آموزش طي هماهنگي با دبیرخانه جايزه؛ اجراشدهراهبری و هدايت امور آموزش و نظارت بر فرآيندهای  -6

 آموزش؛ كارگروه به ارزيابي كارگروه وی دبیرخانه، كمیته فني ها استیسانتقال نقطه نظرات و  -7

 به دبیرخانه جايزه؛ ها تیفعالارائه گزارش  -8

 .مدرسانارزيابي شايستگي و بازنگری فرايند آموزش و  سينو شیپتهیه  -9
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 ی تخصصيهاكارگروه-6-6-7

 برای تصدی وظايف را خاصي افراد يا دهد تشکیل تخصصي یها كارگروه خود وظايف اجرای تواند در راستای مي فني كمیته

 مايد.ن تعیین شده فيتعر
 

 نمايندگان دستگاه اجرايي: وظايف -6-7

 یساز یجاردر دستگاه متبوع خود وظیفه مرتبط با سرآمدی و  كه گردند يمی اجرايي به افرادی اطالق ها دستگاه ندگانينما

و  گردند يم به رئیس يا دبیر جايزه معرفي متبوعشانرسمي از سوی سازمان و وزارتخانه  صورت به كیفیت را داشته و یراهبردها

 :باشد يموظايف آنان به شرح ذيل 

 ؛جايزه یگذار استیسجايزه كیفیت دستگاهي با كسب مجوز از شورای  اندازی راه -1

برای  حل راهدر دستگاه مربوطه و ارائه گزارش پیشرفت و موانع اجرايي جهت تعیین  شده نییتعی ها تیفعالی اجرای زير برنامه -2

 ی ترويج در دستگاه؛ندهايفرآسريع رفع مشکالت و تسهیل و ت

 در سطح دستگاه متبوع؛  آنی برای آشنايي مجموعه مرتبط با جايزه و آموزش گسترده سازوكارتعیین  -3

ی مرتبط ها شركتو  رمجموعهيزمستقل  یها سازمانسازماني،  واحدهایی تشويقي/ انگیزشي برای حضور ها استیستعیین  -4

 ؛زهيجافرآيند ارزيابي  در

 در دستگاه مربوطه؛ ها آنو حصول اطمینان از اجرای  ها استیسابالغ  -5

 انتخاب واحدهای برتر در دستگاه مربوطه با رعايت مصوبات كمیته فني جايزه؛ سازوكارتعیین  -6

 بر اساس نظامنامه كیفیت؛ زهيجا درانتخاب واحدهای برتر آماده جهت حضور  -7

 ی اجرايي؛ها دستگاهدر مدل جايزه هبری و توسعه شركت در جلسات كارگروه تخصصي را -8

 اعالم رسمي اسامي واحدها به دبیرخانه جايزه جهت طرح در كمیته فني؛ -9

 كمیته فني. شركت در جلسات -10
 

زيابان ارزيابي را به كمیته ار نديفرآبه حضور در  مند عالقهی اجرايي امکان انتخاب و معرفي كارشناسان متخصص ها دستگاه :1 تبصره

، با شود يممراحل دعوت، آزمون و مصاحبه را همانند فرآيندی كه برای ساير ارزيابان اجرا  ستيبا يم پس از درخواست، مندان عالقه. دارند

عنوان كارشناس،  ی فردی بهها ييتوانابر اساس میزان آشنايي با مدل و  توانند يمموفقیت بگذرانند و طبق نظر نهايي كمیته ارزيابي 

پس از گذراندن مراحل فوق، در بانک ارزيابان  شده رفتهيپذو يا ارزياب در فرآيند ارزيابي حضور يابند. اسامي افراد  گر مشاهده خصص،مت

 .گردد يمجايزه ثبت 

 مجری جايزه ملي كیفیت ايران-6-8

 مجری جايزه:-6-8-1

مجری رسمي جايزه تعیین  عنوان به انحصاراً هشگاه استانداردقانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، پژو 5ماده  با عنايت به ظرفیت

از  توافق اساس براست كه  ی ابالغيها تیمسئول و فيوظا، ها برنامه، ها استیس. پژوهشگاه استاندارد مسئول اجرای گردد مي

 .شود يمبه او واگذار  سوی سازمان
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رئیس شورای  از سوی موضوعو پذيرش  بررسي از پس ،با اعالم قبلي و صمشخ پژوهشگاه در يک سال به داليل موجهبنا  چنانچه :1تبصره 

و پژوهشگاه  انتخاب خواهد شدبازه زماني معیني  برای مجری زير ، مطابق با بندبرای اجرای جايزه اعالم عدم آمادگي نمايد یگذار استیس

 ايد.بخش يا تمامي امورات مربوط به اجرای جايزه را به غیر واگذار نم تواند يم
 

 شرايط تفويض اختیار مجری جايزه ملي كیفیت ايران -6-8-2

 توانند ميدر زمینه كیفیت  ای علمي و حرفه سازمان، نهاد، انجمن يا تشکل، الذكر فوق 1در صورت وقوع شرايط موجود در تبصره  

 و شود ميانتخاب مجری  جايزهتوسط دبیرخانه  پس از طي فرآيندهای قانونيوظیفه مجری جايزه شوند و  یدار عهدهمتقاضي 

مسئولیت امور اجرايي جايزه را بر عهده خواهد داشت. مجری جايزه مطابق دستورالعمل احراز صالحیت مصوب كمیته بر اساس 

كه پس از  ی به كمیته فني ارجاعگذار صحهفراخوان عمومي و احراز صالحیت توسط دبیرخانه جايزه ضمن بررسي، جهت تائید و 

 .باشد اين مسئولیت دار عهدهمشخص به مدت  تواند يمی جايزه رسیده و گذار استیسبه تصويب شورای  میته فنيتائید در ك

 منعقدشده نامه تفاه بندهای  جايزه و ی كليها استیباسمجری جايزه در هر يک از مراحل انجام كار، اقداماتي مغاير  كه يدرصورت :1 تبصره

 اقدام نمايد. انونيتشريفات قبدون طي  قراردادنسبت به فسخ  تواند يمغ موارد مربوطه پس از طي مراتب ابالغ، انجام دهد دبیرخانه جايزه با ابال

ی جوايز ها تهیكم، متصدی و عضو زير برنامهراهبر،  نبايد مجری، عنوان چیه به و كاركنان آن رهيمد ئتیهو اعضای  زهيجا یمجر :2تبصره 

 .ديگرد خواهد فسخ یهمکار نامه تفاه  یكار نیچن صورت در و ي و سرآمدی در كشور باشندتعال كیفیت، فاقد مجوز مرتبط با استاندارد و

 است. رسیده ايران ملي كیفیت ی جايزهگذار استیس شورای تصويب به 10/02/1401 نظامنامه در تاريخ اين هفت  ويرايش
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