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 )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح / پروژه( ضرورت انجام -1-3

 نیکارکنان و سازمان است. ا یبهبود مستمر محصول و خدمت با مشارکت تمام یبرا یتیریمد کردیرو یک فراگیر کیفیت مدیریت

 ذینفعان نیازهای سازمان که است ییها روش تمام شامل استوار است کهبهبود مستمر و مشارکت  ،یمحور یمشتربر سه اصل  کردیرو

 تیجلب رضا ساز نهیزممحصول،  ریفراگ تیفی، کشده رفتهیپذاصل  کی عنوان به. کند یم برآورده را، جامعه و خود مشتریان مالی،

و اساساً در زمره  داریپا تیبه موفق یابیو دست یریپذ رقابت یسازمان برا کی نفعانیذ ریسا تیدر حصول رضا هیو عامل پا انیمشتر

 زیتجه ندهیدر حال و آ یریپذ رقابت یسازوکارها باخود را  دیبا ها سازمان امروز یرقابت یایدر دن نیبنابرا؛ کشور است ییربنایمسائل ز

در  تیفیک تیاصول رعا نیا نیتر مهم. ندو به اجرا درآور بیاموزندرا  یجهان یدر بازارها و قواعد حضور تیریمد نیو اصول نو یندنما

 یارهایمع یریگ اندازهسنجش و  یها روشو استفاده از  یالگوبردار ت،یفیک تیریمد یها ستمیسابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و  یتمام

رقابت سالم و  جادیا یبرا یا لهیوسو در کنار آن  ارهایمع نیا یریگ اندازه یاست برا یابزار درواقع رانیا تیفیک یمل زهیاست. جا تیموفق

کارشناسان و  ران،یمد زحماتارج نهادن به  یاست برا یو نماد یو خدمات یدیتول ،یو خصوص دولتی از اعم ها سازمان انیدر م یعلم

 ،ها سازمان یفلسفه وجود عنوان بهارائه خدمات ناب  ایمحصول  دیدر تول یو نوآور تیو با خالق بهاداده تیفیکه به ک یمحققان و کارکنان

 .هستند ها آن تیو کسب رضا انیانتظارات مشتر نتأمی دنبال به

 به برای را بستری و کند می شناسایی را ها شرکت کیفی دستاوردهای دهد، می ارتقا راآن  نسبت و آگاهی کیفیت کیفیت، ملی جایزه

 را وکار کسب تعالی های مدل توسعه شالوده کیفیت جوایز های چارچوب. کند می فراهم موفق کیفیت مدیریت ابتکارات گذاشتن اشتراک

 .ردیگ یبرم در را سازمان یعملیات های حوزه تمامی که شوند می شامل را کیفیت معیارهای از ای مجموعه معموالً زیرا دهند، می تشکیل

 کلیدی استراتژیک ابزار یک عنوان به آن را کشورها از بسیاری و در دارند سازمانی تعالی پاداش و ارتقاء در مهمی نقش تعالی های مدل

 .گردد یمقلمداد  ملی رقابت بهبود برای

 ریفراگ تیفیک تیریمد یاصل یارهایو توجه داشتن به مع یاساس میو مفاه اصول بر هیتکاست که با  یتیریساختار مد ،یمدل تعال درواقع

در سازمان و  ها دستگاهاستقرار  زانیسنجش م برای یابزار عنوان بهو  کند یمرا فراهم  یو بهساز شرفتیموجبات پ یابیخودارز ستمیو س

 .کند یم نییو تع ییبهبود عملکرد شناسا یرا برا رانیمد تیفعال ریکه مساست  ییو راهنما یابیخودارز

 ها آنتفکر بوده و  و نیز مبنای علم ها هینظر. کنند یمکه روابط بین اجزاء در دنیای واقعی را عنوان  هاست هینظراتیک از نمایی شم ها مدل

و مبنایی  هستاز تجربیات روزمره  اتریپوو  تر قیعمفکری که خیلی دانست، سیستم  ها تیواقعبرای درک یا مشاهده  روشی توان یم را

جهان  یکشورهایک مدل بومی جهت ارتقای سطح مدیریت کیفیت در ایران اسالمی و  وجود رو نیازا .و عمل هستند یریگ میتصمبرای 

 اسالم بسیار مهم و ضروری است

با کیفیت  و توسعه شرفتیپمدل بر  رگذاریتأث یها مؤلفهابعاد و  یبررس رو نیازااست و  یتعال ریحرکت در مس یبرا ینقشه جامع مدل

و  شرایط موجود و با توجه به استفاده از تجربیات گذشته با دیبا مدلبرخوردار است.  ییباال تیبودن از اهم یرانیو ا یبر اسالم دیتأک

توسعه در  یامدهایآثار و پ یبررس عبور کند و اثرگذار باشد. ندهیآ الزم برای یها ینیب شیپباشد تا بتواند  ندهیآ طیمنطبق بر مح کامالً

باعث کمرنگ  زین گرید یکشور گردد و از سو شرفتینتوانسته باعث توسعه و پ سو کیاز  یکه توسعه به سبک غرب دهد یمکشور ما نشان 

 اتیو غا یبا مبان غربی توسعه اتیاقتضائات و غا ،یمبان نیدر تفاوت ب دیامر را با نیا لیشده است. دل زین یرانیا-یاسالم یها ارزششدن 

 نی. اکند یم جابیرا ا یرانیو ا یمتناسب با جامعه اسالمکیفیتی  مدلی یامر ضرورت طراح نیجستجو کرد، لذا ا رانیا یاسالم ی جامعه

جهان اسالم و  متناسب با مدل کیفیت یطراح دنبال به یرانیا -یماسالکیفیت  مدلبر  رگذاریتأث یها مؤلفه ییشناسایستی با با طرح

 .ردیشکل گایران اسالمی  یدار پرچمنهضت کیفیت اسالمی در جهان اسالم با  آن لهیوس به بوده تاایران اسالمی 

 -3 یاسالمبنیادین انقالب  یها ارزشمبانی فکری اسالم و  -2،مبانی علمی، تخصصی و دانشی روز -1:این مدل منطبق با رود یمانتظار  

 جمهوری اسالمی ایران، باشد. باالدستی نظام منویات امامین انقالب و اسناد-4و  جهان اسالم یها تیظرف
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 اثربخشی و توجیه اقتصادی( ینیب شیپتوجیه فنی اقتصادی ) -1-4

 اثربخشی: ینیب شیپ

مختلف به کار  یها سازماندر  ها ستمیسابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار  عنوان به، وکار کسبتعالی سازمانی یا سرآمدی  یها مدل

بهبود در مقاطع  یها برنامهمیزان موفقیت خود را در اجرای  تواند یمیک سازمان  که نیا، ضمن ها مدلاین  یریکارگ به. با شوند یمگرفته 

 استقرار .را خواهد داشت ها آنبا بهترین  ژهیو بهو  ها سازمانزمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، امکان مقایسه عملکرد خود با سایر 

. لذا استقرار اثربخش و گردد یمحسوب م کیاستراتژ مهم از اهداف یکیبوده و  ریناپذ اجتناب یامر شرویپ یها در سازمان یتعال یها مدل

 سببکیفیت  یها مدل یساز ادهیپ .دینما یانیخود کمک شا یدیکل یبه راهبردها یابیسازمان را در دست تواند یم یمدل تعال کی یکارا

و  تولید رونق سبب یور بهره کیفیت و افزایش شود؛ می منابع و امکانات و استفاده درست از ییجو صرفه، سبب یور بهرهو  کیفیت ارتقاء

 با لحاظ خدمت کنندگان افتیدرو  کاال گانکنند مصرف ژهیو به نفعان یذو همه  منابع و توجه ویژه به ها سازمان درآمد سطحافزایش 

 .گردد یم رعایت اصول منفعت و هزینه در درازمدت

مدل جایزه  یساز ادهیپ در رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور با توجه به اهمیت ویژه کیفیت محصوالت اعم از کاال و خدمات رو نیازا

تدوین مدل  با تواند یممهم جمهوری اسالمی ایران است که  مسائلاز  یکی آن لهیوس بهکاال و خدمات  و ارتقاء کیفیت ملی کیفیت ایران

و  در راستای اسناد باالدستی ابالغی ی صحیح راگذار استیسی  نهیزم مبنای جایزه ملی کیفیت ایران عنوان بهجهان اسالم  کیفیت

 نماید.ی جمهوری اسالمی ایران را فراهم ا توسعهو همچنین اسناد  امامین انقالب منویات

 اقتصادی: توجیه

در فصل نوین اقتصاد  مؤسساتاز محیط حمایتی به رقابتی و حرکت و رشد  ها سازمان وکار کسبشاهد تغییر فضای  یطورجد بهامروزه 

منابع محدود و  اتکا برموفقیت پایدار، نیازمند مدیریت مدبرانه و صحیح با  و کسببرای بقاء  ها سازمانمحیطی  نیدر چنکشور هستیم. 

 .ارزشمند هستند

، تر کوچک یها بخشبازار به  خرد شدنمختلف صنعت و خدمات،  یها در بخشاز سوی دیگر ظهور روزافزون رقبای کوچک و بزرگ 

برای  انتظارات و نیازمندی کلیه ذینفعان، تالشی مضاعف را نیتأمبه ذینفعان، تمرکز بر  انیاز مشترسازمان  (تغییر تعریف مخاطب )هدف

 طلبد یمسازمان  و توسعهحفظ 

 ییها حل راهموفق و پیشرو، همواره درپی یافتن  یها سازمان تجارب بر هیتکاخیر، اندیشمندان علم مدیریت با  یها دههراستا، طی  نیدر ا

 TQM،SIX خلق ابزارهایی همچون منجر به، ها آن و مطالعاتنتیجه تحقیق  اند که بودهتعالی  یسو بهبرای بهبود وضعیت و حرکت 

SIGMA،BSC  منافع مادی و  تواند یمصحیح در زمان و مکان مناسب،  یریکارگ به در صورتو... شده است که هرکدام از این ابزارها

به چنین  ها آننگاه  و نوعبه خواست و انتظار همیشگی مدیران  با توجهاما ؛ به همراه داشته باشد ها سازمانرا برای  یشمار یبغیرمادی 

 .انتظار نبوده است در حداین فنون،  یریکارگ بهخروجی حاصل از  معموالًنتیجه مداری( است، )حاصله  جیبر نتاکه متکی  ییابزارها

 متولد شدند. میالدی 1950 از دههتعالی سازمانی  یها مدلمدیریتی متنوع،  یها کیتکن پیدایش موازات بهاما 

رقابتی  طیدر مح ها سازمانچهارچوب مناسبی را برای مدیریت  اند توانستهموفق دنیا  یها از شرکت یالگوبرداربا  برتر سازمانی یها مدل

تا ضمن ارزیابی سازمان  دهد یم( است که به مدیریت این امکان را ینگر کل، نوع نگرش به سازمان )ها مدلارائه کنند. ویژگی بارز این 

 که اند شده یطراح یا گونه به "معموالً  ها مدلدیگر، این  یاز سومشابه مقایسه کند.  یها سازمان ریبا ساتحت امر خود، بتواند آن را 

 .سازند یممختلف را برای سازمان فراهم  یها کیتکنامکان استفاده از 

 نفعان یذکلیه  انتظارنسبت به  ها سازمان مدیرانادراک  ،گردد یم یساز ادهیپ تعالی سازمانی یها مدل که ، زمانیگرید انیب به 

 برای و... ها تطابق، کاهش عدم ها یکار دوبارهو  ، کاهش ضایعاتباعث فروش بیشتر مدل یساز ادهیپ با توجه به درازمدتدر و  افتهی شیافزا

مدنظر در بعد کالن این تعادل که  است.آنان  نفعان یذ و هم ها سود سازمان. این امر هم به گردد یمنیز تولیدی و خدماتی  یواحدها

خواهد افزایش رضایت ملی  جهیدرنتلی و داخ کیفیت کاالها و خدمات سبب تقویت اعتماد ملی به ،استحاکمیتی و دولت  یها سازمان

 خواهد داشت. به دنبال راو افزایش صادرات  و رونق تولیداین موضوع باعث جهش  بلندمدتشد که در 
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 پروژهروش اجرای طرح/  -2

 متدولوژی انجام کار -2-1
 که ی و پیمایشی استا کتابخانهو نحوه گردآوری از نوع  است( یکم-یفی)ک یبینوع داده، ترک ازنظرو  یادیهدف بن ازنظرتحقیق حاضر 

ها، ، باورها دگاهیدبدین معنی که برای به دست آوردن اطالعات در خصوص  داده بنیاد انجام خواهد شد یپرداز هینظربا استفاده از راهبرد 

 خواهد شد. اقدام مختلف پروژه یها بخشبرای  نظر صاحبمشخصات گروهی از اعضای یک  یا ها زهیانگنظرات، رفتارها، 

ساختار  گردد. مدل مذکور تدوین ی جایزه ملی کیفیت ایرانمبنا عنوان به کیفیت جهان اسالم پروژه در نظر است با مدل نیدر ا

و توجه داشتن به  مفاهیم ناب اسالمی اصول و بر هیتکو با  و دانشی یتخصص مبانی علمی، یریکارگ به مدیریتی است که با

 موجبات پیشرفت و بهسازی خودارزیابی ستمیو سبنیادین انقالب اسالمی، منویات امامین انقالب و اسناد باالدستی  یها ارزش

 را فراهم خواهد نمود.تولیدی و خدماتی  یواحدهاکیفیت 

 زیر را در بر بگیرد: یها بخشباید فراگیر  مدل 
 

 آموزش-1

 بهداشت و درمان-2

 بخش خصوصی-3

 بخش دولتی و عمومی-4

 بخش تولید -5

 بخش صنایع کوچک-6

 بخش خدمات-7

 و فناورانه انیبن دانشبخش محصوالت -8

به  لذا ،گیرددقیق قرار  یموردبررسباید مختلف کشور بسیار حائز اهمیت است و  یها حوزه مدل برای استفاده یبند بخش رو نیازا 

 خواهد بود. و نکات راهنمای مربوط به هریک متفاوت ارهایمعو زیر  ارهایمع ،ها یبند بخش فراخور هرکدام از این

قانون خدمات  5اجرایی موضوع ماده  یها دستگاه -3 خدماتی یواحدها-2تولیدی  یواحدها -1 مدل در داخل برداران بهره طرحدر این 

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان -7اتاق اصناف ایران،  -6 ،تعاون ایران اتاق-5 ،صنفی و تولیدی یها تشکلو  ها انجمن -4،کشور

 خواهند بود.جهان  یکشورهانیز ذینفعان  یالملل نیبو در سطح  باشند یمو...  رانیا

 یها تیظرف-3 یاسالمبنیادین انقالب  یها ارزشمبانی فکری اسالم و -2مبانی علمی، تخصصی و دانشی روز،-1بررسی  اساسبر همین  

باید مدنظر  شده ارائهمدل  ارائهتدوین و  برایباالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران  منویات امامین انقالب و اسناد-4اسالم جهان 

 شود. قرارگرفته

 (اسناد و مدارک جهت استفاده در تنظیم پروپوزال/منابع اطالعاتی ) اسناد و مدارک -2-2

 از: اند عبارت در این طرح مورداستفادهاسناد و مدارک  ازجمله

 ؛قدس سره() ینیخمبیانات حضرت امام  .1

 ؛(یالعال مدظلهبیانات مقام معظم رهبری ) .2

 ی(؛العال مدظله) یرهبرمقام معظم  یابالغ شرفتیپ یرانیا یاسالم هیپا یالگو ریتداب .3

 ؛بیانیه گام دوم انقالب اسالمی .4

 ؛رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 44اصل  یکل یها استیبند )ج( س .5

 ؛رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور ساله ستیب انداز چشمسند  .6

 ؛اشتغال یکل یها استیس .7
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 ؛29/11/1389«رعاملیپدافند غ»نظام در امور  یکل یها استیس .8

 ؛"فناوریرشد و توسعه "کلی نظام در بخش  یها استیس .9

 ؛"رمترقبهیغپیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث "کلی نظام برای  یها استیس .10

 ؛"کشاورزی بخش  "در کلی نظام  یها استیس   .11

 ؛"صنعت "کلی نظام در بخش  یها استیس .12

 ؛ی(العال مدظله) یرهبرکلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم  یها استیس 30بند  .13

 ی(؛العال مدظله) یرهبرابالغی مقام معظم  کلی اقتصاد مقاومتی یها استیس .14

 مجلس شورای اسالمی؛ 1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  .15

 مرتبط با مبانی مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی مبانی نظری علمی .16

 ؛کیفیتمدیریت  سیستم های مرتبط با موضوع یالملل نیباستانداردهای ملی و  .17

 ؛سرآمدی روز دنیا یها مدل .18

 ؛مدیریت انقالبی یها ارزشمبانی و  .19

 ؛اسالمی یارهایمعمبانی و  .20

 ؛مفاهیم نوین مدیریت در انقالب اسالمی .21

 سایر اسناد مرتبط با موضوع .22

 (مشابه داخلی و خارجی یها پروژهو  ها تیفعالسوابق تاریخچه و سوابق )  -2-3

 آن در که را یا جامعه و خود مشتریان مالی، ذینفعان نیازهای شرکت یک که است ییها روش تمام شامل کیفیت مفهوم یطورکل به 

 را ها شرکت کیفی دستاوردهای دهد، می ارتقا را کیفیت از آگاهی کیفیت، ملی جایزه های . برنامهکند یم برآورده ،کند یم فعالیت

 کیفیت جوایز های چارچوب. کند می فراهم موفق کیفیت مدیریت ابتکارات گذاشتن اشتراک به برای را بستری و کند می شناسایی

 همه که شوند می شامل را کیفیت معیارهای از ای مجموعه معموالً زیرا دهند، می تشکیل را وکار کسب تعالی های مدل توسعه شالوده

 از بسیاری. دارند سازمانی تعالی پاداش و ارتقاء در مهمی نقش وکار کسب تعالی های مدل .ردیگ یبرم در را سازمان عملیات های حوزه

 .دانند یم ملی رقابت بهبود برای کلیدی استراتژیک ابزار را ها آن کشورها

و  ریفراگ تیفیک تیریمد یاصل یارهایو توجه داشتن به مع یاساس میو مفاه اصول بر هیتکاست که با  یتیریساختار مد ،یمدل تعال

در سازمان  ها ستمیساستقرار  زانیجهت سنجش م یابزار ،ی. مدل تعالکند یمرا فراهم  یو بهساز شرفتیموجبات پ یابیخودارز ستمیس

 وکار کسبتعالی  چندین مدل. کند یم نییو تع ییبهبود عملکرد شناسا یرا برا رانیمد تیفعال ریکه مس ستا ییو راهنما یابیو خودارز

 ها آن نیتر جیرا. هستندشبیه به هم  باًیتقر ها مدلوجود دارد، اما این  ها آنتغییراتی بین  که یدرحال .در سراسر جهان وجود دارد

مدل جایزه کیفیت  -3، (EFQM)بنیاد مدیریت کیفیت اروپا  -2، (MBNQA)مالکوم بالدریج  -1از: جوایز ملی کیفیت  اند عبارت

 [2] استرالیا وکار کسبچارچوب تعالی -6و  وکار کسبچارچوب کانادایی برای تعالی  -5 جایزه کیفیت ژاپن، مدل -4، (SQAسنگاپور )

(AQA). 

 و مشی خط طریق از جامعه بر آن تأثیر و( کارکنان) افراد رضایت مشتری، رضایت که است استوار فرض این بر وکار کسب تعالی های مدل

 .شود می وکار کسب نتایج در برتری به منجر تیدرنها که شود می حاصل فرآیندها و منابع افراد، مدیریت ،یرهبر استراتژی

 :دشون می ارائه با این رویکردها خودارزیابی و وکار کسب تعالی های مدل 

 سازمانی، بهبود برای ساختاریافته رویکرد یک •

 ادراکات، نه و ها تیواقع بر مبتنی ارزیابی •

 رو پیش مسیر در اجماع و یکپارچگی به دستیابی برای یا لهیوس •

 .وکار کسب عادی عملیات در مختلف کیفی یها طرح ادغام برای ییها راه •

 مالکوم کیفیت ملی جایزه و دمینگ جایزه اساس بر عمدتاً آن EFQM زیربنایی مدل و EQA (European Quality Award) اگرچه
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 ظهور آن در کامل تیفیباک جنبش یک که جایی ،شود آوردهاسترالیا  مانند کشورهایی از تواند می ارزشمندی های ایده است، بالدریج

 کیفیت دستاوردهای شناسایی کیفیت، از آگاهی ارتقای برای اصل در( MBNQA) بالدریج مالکوم کیفیت ملی جایزه. است کرده

 .شد طراحی موفق کیفیت های استراتژی تبلیغ و آمریکایی های شرکت

 تعالی جایزه و EQA ،متحده االتیا MBNQA در که است یجهان شده رفتهیپذ استانداردهای اساس بر( SQA) سنگاپور کیفیت جایزه

 تشویق را ها سازمان و هستند جهانی کالس در تجاری برتری نمادهای یالملل نیب جوایز این. شود یم یافت( ABEA) استرالیا وکار کسب

 .دهند افزایش را خود یریپذ رقابت تا کنند تقویت را خود مدیریتی یها ستمیس و ها تیقابل تا کنند یم

 یور بهره ارتقای یها یاستراتژ از مهمی جزء به ،شناسند یم رسمیت به را عالی سازمانی عملکرد که وکار کسب تعالی و کیفیت جوایز

 مفاهیم. دارد وجود یوبرتر کیفیت رویکردهای تمام در که دارد وجود مشترکی مضامین. اند شده لیتبد کشورها از بسیاری در کیفیت و

 .کنند یم فراهم سازمان در را بهبود یها تیفعال کامل یکپارچگی و دارند کلی ماهیت تعالی

 :از اند عبارت برتری اصلی مضامین

 رهبری •

 مشتری بر تمرکز •

 استراتژیک ییراستا هم •

 بهبود و نوآوری سازمانی، یادگیری •

 مردم تمرکز •

 مشارکت توسعه •

 واقعیت بر مبتنی فرآیندهای مدیریت •

 نتایج بر تمرکز •

 اجتماعی مسئولیت •
 

 یاساس مفهوم 8 از یا مجموعه اساس برکه  نتایج به دستیابی و سازمان مدیریت در برجسته عمل":کند یم تعریف گونه نیا را تعالی

 شده است؛ ربنایز

 نتایج، یریگ جهت •

 هدف، ثبات و رهبری •

 حقایق، و فرآیندها اساس بر مدیریت •

 مشتری، بر تمرکز •

 نوآوری، و بهبود مداوم، یادگیری •

 مشارکت، توسعه •

 ؛ ومردم مشارکت و توسعه •

 .عمومی مسئولیت •
 

 جایزه دمینگ:-
 

 که زمانی کرد، معرفی 1951 سال در را تعالی مفهوم که بود کشوری اولین ژاپن. دارند طوالنی سابقه کیفیت جوایز یها چارچوب 

 محرکه نیروی که دمینگ ادواردز دبلیو افتخار به جایزه این. کرد تأسیس را دمینگ جایزه( JUSE) ژاپنی مهندسان و دانشمندان اتحادیه

 جایزه. شد تأسیس بخشید، بهبود شدت به دوم جهانی جنگ از پس دوران در را ژاپن اقتصاد که بود باکیفیت خدمات و محصوالت توسعه

 در کیفیت جایزه ملی بالدریج مالکوم 1987 سال در. بود شرکت سطح در کیفیت کنترل اجرای در برتری از قدردانی برای دمینگ

 یابیخودارز برای جهان در تعالی چارچوب پرکاربردترین و شده شناخته تعالی جایزه مدل بهترین این. شد یانداز راه آمریکا متحده االتیا

 مدل( EFQM) کیفیت مدیریت اروپایی بنیاد 1992 سال در و( AQA) استرالیا کیفیت جایزه معرفی با استرالیا 1988 سال در .است
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 بالدریج مالکوم های مدل و دمینگ جایزه تجربیات بر مبتنی عمدتاً اخیر مدل این اگرچه کرد. یانداز راه را جامع کیفیت مدیریت اروپایی

 دمینگ جایزه .شد وکار کسب تعالی مفهوم توسعه به منجر تجاری نتایج به آن صریح اشاره و داد ارائه را بیشتری تجاری تمرکز اما بود،

 :شود یم تقسیم دسته 3 به

 افراد برای دمینگ جایزه •

 شود یم محدود ژاپنی متقاضیان به فقط که ها کارخانه برای کیفیت کنترل جایزه •

 .است آزاد ژاپنی غیر یها سازمان برای 1984 سال از که دمینگ برنامه جایزه •

 ارشد، مدیریت رهبری بر ها آن تمرکز دمینگ جایزه معیارهای اصلی قوت نقاط. است آن یابیخودارز فرآیند دمینگ جایزه اصلی اهمیت

 .است دستاوردها تداوم از اطمینان برای آینده ریزی برنامه و (Kaizenکایزن ) بهبود های فعالیت فرآیند، کنترل
 

 بالدریج مالکوم کیفیت ملی جایزه

 1987 سال در که است خودارزیابیبرای  پرکاربرد و شده شناخته برتری مدل عنوان به بالدریج مالکوم کیفیت ملی جایزه چارچوب

 .شد تأسیس کرد امضا را بالدریج مالکوم کیفیت بهبود ملی قانون ریگان رونالد که زمانی

 :از اند عبارتجایزه  این اصلی هدف

 .کشور اقتصاد در کیفیت بهبود اهمیت درک و آگاهی ارتقاء •

 .موفقیت و استثنایی کیفیت مدیریت برای ها شرکت شناسایی •

 .ها یاستراتژ این اجرای از حاصل مزایای و موفق کیفیت یها یاستراتژ مورد در اطالعات یگذار اشتراک •

 کمک ارزیابی فرآیند در( ASQ) کیفیت آمریکایی انجمن و شود یم اداره( NIST) فناوری و استاندارد ملی موسسه توسط جایزه این

 .کند یم

 بخشند، بهبود را خود های ارائه کیفیت تا کند تشویق را بومی های شرکت تا شد تأسیس 1988 سال در AQA-ایاسترال یمدل برتر- 

 استرالیا کیفیت شورای توسط 2002 سال تا. دهند ارائه خود دستاوردهای برای معیاری و دهند ارتقا جهانی سطح به را خود عملکرد

 .شود یم اداره Business Excellenceتوسط  حاضر حال در. شد یم اداره

 رقابتی بازار در مؤثرتری طور به تا سازد می قادر را استرالیایی های شرکت افتهیبهبود کیفی موقعیت که کند می فرض ایاسترال یمدل برتر

 .کنند رقابت تر جهانی و

 :است جایزه دسته چهار شامل جایزه این

 250 از بیش با بزرگ یها سازمان •

 وقت تمام کارمند بیشتر یا 150 با بزرگ یها سازمان یها بخش و تابعه یها شرکت •

 وقت تمام کارمند 250 از کمتر و 100 از بیش با متوسط یها شرکت •

 وقت تمام کارمند 100 از کمتر و 20 از بیش با کوچک یها شرکت• 
 

 یافت AQA و MBNQA، EQA در که است استانداردهایی اساس بر جایزه این. شد یانداز راه 1994 سال در سنگاپور تیفیک زهیجا-

 خود یریپذ رقابت افزایش برای را خود مدیریتی یها تیقابل و ها ستمیس تا کند یم تشویق را ها سازمان سنگاپور تیفیک زهیجا. شود یم

 متوسط طور به اند شده جایزه این برنده که هایی سازمان که داد نشان شد انجام سنگاپور ملی دانشگاه توسط که ای مطالعه. کنند تقویت

 که هایی سازمان که داد نشان همچنین مطالعه این. اند کرده عمل بهتر صنعت در خود همتایان فروش رشد از سال 5 طول در درصد 75

 صنایع رشد نرخ میانگین به نسبت باالتری فروش رشد درصد 50 متوسط طور به اند، کرده دریافت را سنگاپور کیفیت کالس گواهینامه

 .اند داشته خود

تواند توسط هر سازمانی برای ارزیابی  کند که می انجمن تعالی آفریقا، مدلی برای تعالی عملکرد ارائه می-(AEM) قایآفر یمدل تعال-

از اینکه برای جایزه تعالی آفریقا درخواست داده باشد، استفاده کند. جایزه تعالی آفریقا توسط انجمن تعالی آفریقا،  نظر صرفدرونی خود، 

 .شود یماداره  NPO شده ثبتیک شرکت غیرانتفاعی 
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 :است شده لیتشکدسته  شش این مدل از

 (Direction) ریمس. 1 

 (Governance) یدار حکومت. 2 

 (Eco-System) ستمیاکوس. 3 

 (Human Capital. ارزش اقتصادی تجربه و مهارت یک کارگر )4

 (Intelligence. هوش )5

 (Outcomes. نتایج )6 
 

 متحد ملی جامعه یک عنوان به جنوبی آفریقای کیفیت کنترل انجمن 1980 سال در( SAEM) یجنوب یقایآفر یمدل تعال-

 کیفیت تضمین تخصصی بخش با کیفیت کنترل برای SA سابق انجمن ادغام با کار این. شد تأسیس کیفیت حرفه در شاغالن همه برای

 انجمن اهداف. یافت تغییر جنوبی آفریقای کیفیت انجمن به 1989 سال در نام این. شد انجام تولید مهندسین برای SA موسسه

 :از اند عبارت

 شبکه، و تخصص اطالعات، یگذار اشتراک به برای انجمن یک ایجاد •

 ،افزوده ارزش خدمات و محصوالت ارائه •

 ،تیفیباک یها پروژه در مشارکت و شروع طریق از ملی کیفیت فرهنگ توسعه به کمک •

 .بشناسند رسمیت به و حمایت یا منطقه و ملی جوایز طریق از خود اعضای یها تالش از •

 بشناسید، رسمیت به کیفیت برای یا منطقه و ملی جوایز طریق از را افراد •

 برقرار ارتباط و کنید حمایت کیفیت در بودن یا حرفه از و دهید ترویج تر گسترده تجاری جامعه در را SASQ عضویت ارزش •

 .کنید

 های ارزش ارائه طریق از را خود پذیری رقابت تا شد ایجاد ها سازمان به کمک برای (SAEM) یجنوب یقایآفر یمدل تعال چارچوب

 :آن. دارد هدف چهار مدل این. دهند افزایش شرکت کلی های قابلیت و عملکرد بهبود و مشتریان به بهبود به رو

 یریگ اندازه قابل و ملموس روشی به آینده برای خود اهداف و انداز چشم توسعه برای ها سازمان به کمک برای چارچوبی عنوان به •

 .کند یم عمل

 و کلیدی پیوندهای خود، وکار کسب سیستماتیک ماهیت درک و شناسایی برای ها سازمان به کمک برای چارچوبی عنوان به •

 .کند یم عمل معلولی و علت روابط

 .دهد یم تشکیل را جنوبی آفریقای تعالی جایزه اساس •

 .است خودارزیابی فرآیند طریق از سازمان فعلی سالمت ارزیابی برای تشخیصی ابزاری •
 

 شناسایی اثربخشی، و کارایی سطوح ارزیابی برای جنوبی آفریقای های سازمان به کمک برای (SAEM) یجنوب یقایآفر یمدل تعال

 بازار در پذیری رقابت باالتر سطوح به دستیابی برای توجه قابل عملکردی بهبودهای ایجاد و دارند بهبود به نیاز که تجاری های حوزه

 به و شود می مستمر بهبود باعث مدل این. است نهفته خوب مدیریت یها وهیش شناسایی در آن قوت نقاط. شد ایجاد جهانی

 .بزنند محک جهانی وکارهای کسب برابر در را خود تا دهد می اجازه ها سازمان
 

 EFQM یمدل تعال-

EQA ًتوسعه شناسایی و تشویق حمایت، آن اصلی هدف. شد یانداز راه 1991 سال در رسما TQM اروپایی یها شرکت توسط مؤثر 

 کیفیت جایزه از هدف. است آن مدل از استفاده ارتقای طریق از اروپایی های سازمان کارایی و اثربخشی افزایش EFQM هدف است

 کمک و تحریک دوم، و جهانی رقابتی مزیت به دستیابی برای استراتژی یک عنوان به کیفیت بهبود پذیرش تسریع اول،: است چیز دو

 .کیفیت بهبود یها تیفعال توسعه به
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 شامل توانمندسازها. نتایج و توانمندسازها: شود یم تقسیم بخش دو به این. دهد یم نشان را اروپا کیفیت جایزه چارچوب 6 شکل

 نتایج،. کنند یم تسهیل را نتایج و ها یخروج به ها یورود تبدیل و کنند یم هدایت را وکار کسب که هستند فرآیندهایی و ها استیس

 پنج میان این از که است شده لیتشک عنصر نه از مدل این. کند یم یریگ اندازه را سازمان توسط آمده دست به نتیجه و خروجی سطح

 :است شده انیب زیر در که است اساسی مفهوم هشت بر مبتنی EQA مدل. هستند نتایج سنجش چهارعنصر و توانمند ساز عنصر

 هدف ثبات و رهبری •

 حقایق و فرآیندها اساس بر مدیریت •

 مردم مشارکت و توسعه •

 نوآوری و بهبود مداوم، یادگیری •

 مشارکت توسعه •

 شرکت اجتماعی مسئولیت •

 مشتری بر تمرکز •

 نتایج یریگ جهت •
 

 رود یم این طرح انتظار از ،است نشده انجاماقدامی منسجم  تاکنونتدوین مدل کیفیت جهان اسالم برای  مرور ادبیات تحقیق بر اساس

-3 یاسالمی بنیادین انقالب ها ارزشمبانی فکری اسالم و -2مبانی علمی، تخصصی و دانشی روز،-1اساس بر  مدل کیفیت جهان اسالم

بهداشت -2،آموزش-1 یها بخشباالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران و در  امامین انقالب و اسناد منویات-4اسالم ی جهان ها تیظرف

بخش محصوالت -و بخش خدمات-7،بخش صنایع کوچک-6،بخش تولید -5،بخش دولتی و عمومی-4،بخش خصوصی-3،و درمان

 تهیه و تدوین گردد. و فناورانه انیبن دانش

خدماتی  یواحدها-2تولیدی  یواحدها -1 :یها حوزهدر  نظران صاحباز نظرات  یریگ بهرهمدل مذکور با  که رود یمانتظار  همچنین

اتاق  -6اتاق تعاون ایران، -5 صنفی و تولیدی، یها تشکلو  ها انجمن -4قانون خدمات کشور، 5اجرایی موضوع ماده  یها دستگاه -3

 اعضای مجامع علمی و تخصصی ی نیزالملل نیبو در سطح  باشند یمو...  رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان -7اصناف ایران، 

جهان اسالم جهت طرح و تصویب در مجامع قانونی، علمی جمهوری  کیفیتمدل  استفاده گردد. بر همین اساسی جهان اسالم کشورها

 باید تهیه و تدوین گردد. اسالمی ایران و کشورهای جهان اسالم
 

 

 

 محدوده طرح/پروژه -3

 (بیان و تشریح اهداف انجام طرح / پروژه)پروژه شرح کار طرح/ -3-1
 

تبیین و شناسایی  نسبت به ستیبا یمدر این مرحله  رو نیازا .شود یمکیفیت جهان اسالم  مدل میپارادا تعیین اول گامدر  ابتدا

 در مدل از قبیل: اثرگذار یها مؤلفه

 روز در حوزه جوایز سرآمدی دنیا؛ی مبانی علمی، تخصصی و دانش -1

 ؛فکری اسالم یباورهاو  مبانی-2 

 ؛های بنیادین انقالب اسالمی ارزش -3

 ؛های جهان اسالم ظرفیت-4 

 ؛منویات امامین انقالب-5 

 ؛اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران-6

 ؛تجربیات مدیریتی انقالب اسالمی-7

 صورت پذیرد. اقدامات الزم

مبرز کشور و  اساتید و متخصصان ازنظرو با استفاده  الذکر فوقمبانی  بر اساس موردنظرپس از تعیین هر یک از فاکتورهای  :دومگام 
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و با استفاده از تکنیک  اقدام گردد ازیموردنمدل و نکات راهنمای  و زیر معیارهای ارهایمع، ها شرانیپتهیه و تدوین  نسبت به جهان اسالم

 تائید گردد. فی مدلسازی، مدل اولیههای علمی کمی و کی

گزارش به کارگروه تخصصی تدوین  ارائهتوسط دبیرخانه جایزه و مجری جایزه، نسبت به  شده نیتدو مدل اولیه دیتائپس از  گام سوم

 نمایند. ارائهمدل جایزه جهت بررسی و اعالم نظر تخصصی 

. گردد یمدر یک دامنه محدود اجرا  تخصصی تدوین مدل، مدل جهت اجرای پایلوت در کارگروهدر صورت تصویب مدل  گام چهارم

 چنانچه مدل نیازمند بازنگری باشد مجدد نتایج علمی آن مورد بررسی قرارگیرد.

 .گردد یمارسال  جایزه ارزیابی نتایج در کارگروه دیتائ جهت و شده نیتدوتهیه و  آن نتایج و دستاوردهای گام پنجم

جایزه ملی کیفیت  یگذار استیسکمیته فنی و شورای  ارزیابی کارگروه ارزیابان جایزه برای طرح در نتایج ارائه نسبت به گام ششم

 .گردد یمارسال  به دبیرخانه جایزه ایران

 .گردد یمفنی جایزه ارسال  کمیته جهت بررسی و تصویب مستندات مراحل قبل هیکل :گام هفتم

 مدلو تصویب  دیتائجایزه، جهت  یگذار استیسبه شورای  بررسی نهایی شده در کمیته فنی، جهت دیتائ: مدل و مستندات گام هشتم

 گردد. ارائه

تهیه و به کارگروه  جهت آموزش مدل ازیموردنجایزه، کلیه محتوای آموزشی  یگذار استیسپس از تصویب مدل در شورای  گام نهم:

 .گردد یمآموزش جهت بررسی اولیه ارسال 

 .گردد یم ارائهفوق، مستندات آموزش مدل به کمیته فنی جایزه جهت بررسی و تصویب  دیتائاز بررسی و  پس :گام دهم 

 تحویل داده خواهد شد.کارفرما از سوی مجری به  کلیه تعهداتدر پایان  و 

 (و محصول مورد انتظار ها یخروجنتایج مورد انتظار ) -3-2
 

و  تیفیک یمل زهیجا نییتع مرجع رسمی سازمان ملی استاندارد ایرانقانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،  7ماده از  20بند مطابق با 

 .است مزبور در کشور زهیجا یمراسم مربوط و اعطا یبرگزار

 باید باشد،مدل کیفیت جهان اسالم  اعطای جایزه مبنای برای دوره هفدهم ،جایزه یگذار استیسمصوبه شورای  بر اساساز همین رو 

 از: اند عبارتمورد انتظار  یها یخروجو  بر همین اساس نتایج

 مورد انتظار: یها یخروج 

 کیفیت جهان اسالممدل  ارائه  -1

 مدل یارهایمعو زیر  ارهایمعتعیین  -2

 و تدوین نکات راهنمای مدل ارائه -3

 ها یابیارزمرتبط جهت  یها ستیل چک ارائه -4

 ارزیابی یها پرسشنامه ارائهتدوین و  -5

 اظهارنامه نمونه برای هر یک از سطوح ارائهتدوین و  -6

 نتایج حاصل از اجرای پایلوت مدل در یک واحد تولیدی یا خدماتی ارائهتدوین و  -7

معتبر  اتیدر نشر یپژوهش یعلم مقاله کیو  WOS گاهیدر پا شده هینما ISI مقاله کیدر قالب  یعلم یارائه دستاوردها -8

 و با محوریت ثبت مدل کیفیت جهان اسالم با رعایت حقوق معنوی سازمان ملی استاندارد ایران نیوزارت دیمورد تائ یعلم
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 خدمات مورد انتظار در طرح: -3-3

 در پایان طرح، رود یمانتظار 

 ؛ها شاخصتدوین   -1

 ؛ارهایمعو زیر  ارهایمع، ها مؤلفه احصاء -2

 تدوین نکات راهنما مدل -3

 مدل ازیموردن یها پرسشنامه تدوین -4

 ازیموردن یها ستیل چکتدوین  -5

 اظهارنامه نمونه برای هر یک از سطوح ارائهتدوین و  -6

 ؛نهایی کیفیت جهان اسالممدل  ارائهتدوین و   -7

 ؛مدل اجرایی یراهنماهاتدوین   -8

 مدل یساز یجارجهت  ازیموردنمتون آموزشی  تدوین -9

ارائه دستاوردهای علمی در قالب علمی  و یک مقاله WOS پایگاه در شده نمایه ISI مقاله یک علمی در قالب یدستاوردها ارائه  -10

 وزارتین مورد انتظار است علمی پژوهشی در نشریات معتبر علمی مورد تائید و یک مقاله WOSدر پایگاه  شده نمایه ISI مقاله یک

 .استمورد انتظار وزارتین  مورد تائید در نشریات معتبر علمی ی

 مهم یها خیتار، مقاطع و یبند زماناجرای طرح/پروژه، برنامه  زمان مدت -4

 

 .به انجام برسد ماه چهار در مدت پروژه رود یمانتظار 

 

 احتمالی و مخاطرات بالقوه طرح/پروژه یها تیمحدود -5

 ؛عدم همکاری ذینفعان در اجرای طرح .1

 .صنفی و تولیدی یها تشکل/  ها ارگان/  ها سازمانعدم همکاری برخی  .2

 

 

 


