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مقدمه
در سند الگوی اسالمي ايراني پیشرفت آورده شده است ،آرمانهای الگوی اسالمي ايراني پیشرفت ،ارزشهای بنیادين فرازماني و
فرامکاني جهت دهنده پیشرفت است .مبناييترين اين ارزشها ،نیل به خالفت الهي و حیات طیبه است .اهم ارزشهای
تشکیلدهنده حیات طیبه عبارتاند از :معرفت به حقايق ،ايمان به غیب ،سالمت جسمي و رواني ،مدارا و همزيستي با همنوعان،
رحمت و اخوت با مسلمانان ،مقابله مقتدرانه با دشمنان ،بهرهبرداری كارآمد و عادالنه از طبیعت ،تفکر و عقالنیت ،آزادی
مسئوالنه ،انضباط اجتماعي و قانونمداری ،عدالت همهجانبه ،تعاون ،مسئولیتپذيری ،صداقت ،نیل به كفاف ،استقالل ،امنیت و
فراواني.
بر اساس سند الگوی اسالمي ايراني پیشرفت ،رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمي ايران حركت عقالني ،مؤمنانه و متعهدانه در
جهت ايجاد تمدن نوين اسالمي متناسب با آرمانها در زيستبوم ايران است .سازمان ملي استاندارد ايران نیز بهعنوان يکي از
اعضای نظام جمهوری اسالمي حركت در جهت نیل به آرمان و تحقق رسالت اين سند را جزو وظايف ذاتي خود ميداند.
بر اساس آرمان و رسالت مطرحشده در اين سند حركت نظامند و ملي به سمت تحقق اين سند در تمامي بخشها با نگاه به بیانه
گام دوم انقالب اسالمي بسیار الزم و ضروری است.
بر اساس اين سند در سال  1444هجری شمسي مردم ايران ديندار ،عموماً پیرو قرآن كريم ،سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) و با
سبک زندگي و خانواده اسالمي ايراني و روحیه جهادی ،قانونمدار ،پاسدار ارزشها ،هويت ملي و میراث انقالب اسالمي،
تربیتيافته بهتناسب استعداد و عالقه تا عاليترين مراحل معنوی ،علمي و مهارتي و شاغل در حرفه متناسباند و از احساس امنیت،
آرامش ،آسايش ،سالمت و امید زندگي در سطح برتر جهاني برخوردارند.
تا سال  1444ايران به پیشتاز در تولید علوم انساني اسالمي و فرهنگ متعالي در سطح بینالمللي تبديلشده و در میان پنج كشور
پیشرفته جهان در تولید انديشه ،علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانشبنیان ،خوداتکا و مبتني بر عقالنیت و معنويت
اسالمي برخوردار و دارای يکي از ده اقتصاد بزرگ دنیا است .تا آن زمان ،سالمت محیطزيست و پايداری منابع طبیعي ،آب،
انرژی و امنیت غذايي با حداقل نابرابری فضايي در كشور فراهمشده؛ كشف منابع ،خلق مزيتها و فرصتهای جديد و وفور
نعمت برای همگان با رعايت عدالت بین نسلي حاصلشده است .فقر ،فساد و تبعیض در كشور ريشهكن گرديده و تکافل عمومي
و تأمین اجتماعي جامع و فراگیر و دسترسي آسان همگاني بهنظام قضايي عادالنه تأمینشده است.
در بخشهای مختلف اين سند متعالي و مبارک بهروشني نقش كیفیت در تحقق آثار سند آشکار است ،راهاندازی نظام جامع
ارزيابي ملي كیفیت ميتواند پیشرانهای نیل به اهداف الگوی ايراني اسالمي پیشرفت و بیانیه گام دوم انقالب اسالمي و نیل به
تمدن نوين اسالمي متناسب با آرمانها در زيستبوم ايران شود.
اين نظام با تبیین صحیح و دقیق چشمانداز حوزه كیفیت كشور ،پايه و راهنمای تصمیمگیریهای اساسي و كالن هدايت ،راهبری،
نظارت و استقرار نظام كیفیت كشور در سطح ملي ،بهمنظور تحقق تحوالت محتوايي و ساختاری ميباشد.
قلمرو نظام جامع ارزيابي ملي كیفیت ،عرصههای توسعه اعم از اقتصادی ،اجتماعي فرهنگي و صنعتي در ارتباط با حوزه كیفیت را
در برگرفته و جهتدهي مينمايد كه درنهايت به بهبود كیفیت زندگي مردم در تمدن اسالمي منجر خواهد گرديد.
دستیابي به رشد اقتصادی از طريق كیفیت و استانداردسازی از مهمترين هدف اقتصادی كشورها به شمار ميرود و جزو ابزارهايي
است كه سبب ارتقای بهرهوری در كشور ميگردد.
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با توجه به تأكید بسیار زياد در برنامه های توسعه ،شناسايي و رفع موانع افزايش كیفیت از اهمیت به سزايي برخوردار است .همچنین
الزمه اجرايي شدن اهداف اقتصاد مقاومتي ،استفاده از تمام ظرفیتهای موجود بهمنظور ارتقای تولید باكیفیت ملي و درنتیجه
افزايش بهرهوری در بخشهای تولیدی كشور است.
ازاينرو كیفیت فراگیر محصول ،بهعنوان يک اصل پذيرفتهشده ،زمینهساز جلب رضايت مشتريان و عامل پايه در حصول رضايت
ساير ذينفعان يک سازمان برای رقابتپذيری و دستیابي به موفقیت پايدار محسوب شده و اساساً در زمره مسائل زيربنايي كشور
است؛ بنابراين در دنیای رقابتي امروز بايد خود را با سازوكارهای رقابتپذيری در حال و آينده تجهیز نمود و اصول نوين مديريت
و قواعد حضور در بازارهای جهاني را آموخته و به اجرا درآورد .مهمترين اين اصول رعايت كیفیت در تمامي ابعاد آن ،اجرا و
استقرار ابزارها و سیستمهای مديريت كیفیت ،الگوبرداری و استفاده از روشهای سنجش و اندازهگیری معیارهای موفقیت است.
در اجرای اين امر ،مباحث كیفیت ،در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعي كشور مطرح شد و پسازآن ،در برنامههای
چهارم و پنجم و ششم توسعه كشور بهگونهای شفاف بدان پرداخته شد .در برنامه پنجم ،اصالح ساختار نظام استانداردسازی
مصوب شد و طرح شکلگیری جايزه ملي كیفیت نیز با رويکردی انگیزشي و باهدف خلق روندی كه در آن سازمانها با كسب
دانش و مهارت ،خودبهخود به سمت ارتقاء كیفیت رویآورند در سال  1381در شورای عالي استاندارد مطرح و تصويب گرديد.
در راستای زمینهسازی جهت اعمال بند ( )30سیاستهای برنامه ششم توسعه مبني بر «تدوين و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول
نظام استانداردسازی كشور و مديريت كیفیت» و همچنین در راستای اجرای قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد كشور در مجلس
شورای اسالمي در سال  1396بهعنوان تنها جايزه ملي و رسمي كشور در زمینه كیفیت شناخته شد كه بدين ترتیب اين جايزه وارد
فصل نويني از بلوغ و بالندگي خود شد.

-1نحوه شکلگیری مدل ارزيابي و جايزه ملي كیفیت ايران
تفکر تشکیل جايزه ملي كیفیت ايران در سال  1381شکل گرفت .به همین منظور كمیتهای متشکل از كارشناسان مديريت كیفیت
كشور جهت تدوين مطالعات راهاندازی جايزه ملي كیفیت ايران تشکیل گرديد .مدلهای جوايز گوناگون كیفیت دنیا ازجمله
مدلهای مالکوم بالدريج ،بنیاد كیفیت اروپا و جايزه دمینگ موردبررسي قرار گرفت و يافتهها در قالب گزارش اولیهای تهیه شد
كه در آن كمیته نحوه شکلگیری جايزه ملي كیفیت ايران را ارائه نمود .طرح شکلگیری جايزه ملي كیفیت ايران توسط رياست
وقت سازمان به شورای عالي استاندارد ارائه و در تاريخ  1381/3/15در اجالسیه يکصد و دومین شورا ،تشکیل جايزه ملي كیفیت
ايران تصويب و جهت اجرا به سازمان ملي استاندارد ايران ابالغ گرديد.
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در پي ابالغ مصوبه فوق ،شورای سیاستگذاری جايزه ملي كیفیت ايران ،كمیته فني و دبیرخانه اين جايزه در سازمان ملي
استاندارد ايران تشکیل و طي جلسات متعدد مدل بنیاد كیفیت اروپا ) (EFQMبهعنوان الگوی مدل جايزه ملي كیفیت ايران
انتخاب شد؛ و در يک روز مشخص جلسه اختتامیه كه زمان آن بر اساس صالحديد رئیس شورای سیاستگذاری تعیین ميگردد
و از فعاالن عرصه كیفیت و برگزيدگان سطوح كیفیت جايزه ملي كیفیت تقدير به عمل ميآيد.
جايزه ملي كیفیت ايران  4دوره بر اساس مدل بنیاد كیفیت اروپا ( )EFQMبرگزار شد.
در سالهای  1385و  1386باهدف طراحي مدلي جديد فرآيند ارزيابي و اعطای جايزه برگزار نشد .از سال  ،1387مدل جديد
جايزه ملي كیفیت به نام ‹‹مدل جايزه ملي كیفیت ايران ) ›› (INQAبهصورت اقتباسي تدوين وجهت اجرا در سطح ملي ابالغ
شد اما در سالهای  1399و  1400به دلیل شیوع پاندمي كرونا برگزاری جايزه ملي كیفیت متوقف شد.
با تصويب قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد در مجلس شورای اسالمي مصوب  1396/7/11و تائید قانون در مجمع تشخیص
مصلحت نظام در مورخ  1396/9/4و ابالغ آن از سوی رياست محترم جمهوری اسالمي ايران در تاريخ  1396/10/2فصلي جديد
در كیفیت و استانداردسازی در كشور آغاز گرديد .بر اساس بند  20از ماده  7اين قانون:

مالکیت استفاده و بهرهبردار ی از مدل جايزه ملي كیفیت ايران در انحصار و اختیار كامل سازمان ملي استاندارد ايران است و
در دولت مردمي سیزدهم با رويکردی تحولي در سازمان ملي استاندارد ايران ضرورت تدوين مدلي بومي بهمنظور تحول در
جايزه ملي كیفیت ايران تحت عنوان "مدل كیفیت جهان اسالم" با محوريت نظام مقدس جمهوری اسالمي ايجاب مينمايد.
در اين راستا تدوين مدل مبتني بر دانش تخصصي روز و همچنین با تکیهبر مباني فکری اسالمي و ارزشهای بنیادين انقالب
اسالمي ،ظرفیتهای جهان اسالم ،منويات امامین انقالب ،اسناد باالدستي نظام مقدس جمهوری اسالمي و ...انجامشده و مبنای
جايزه ملي كیفیت ايران قرار ميگیرد.
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 1-1اهداف جايزه ملي كیفیت ايران
دستیابي به رشد اقتصادی از طريق كیفیت از مهمترين اهداف كشورها به شمار ميرود .مصاديق كیفیت بهطور صريح و ضمني
در برنامههای مختلف توسعه مدنظر قرارگرفته است.
در دهههای اخیر كیفیت بهعنوان يکي از اصول برتری رقابت در عرصههای بینالمللي شناختهشده است تا جايي كه دستيابي و
اشاعه فرهنگ كیفیت در تمام سطوح جامعه بهمثابه يکي از ضرورتهای توسعه اقتصادی در كشورهای توسعهيافته مطرحشده
است.
ازاينرو اغلب كشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه دارای مدلهای ملي مبتني بر اصول علمي و ملي خود جهت شناخت
سرآمدان كیفیت و اعطای جايزه ملي كیفیت هستند .جوايز ملي ،منطقهای و بینالمللي در حوزههای كیفیت ،بهرهوری و
سرآمدی كسبوكار باهدف افزايش كیفیت تولیدات صنعتي و خدماتي كشور ،معموالً به نحوی طراحيشدهاند كه با ارتقاء
كیفیت در بازارهای داخلي و بینالمللي قابلیت رقابت داشته باشند .در صورت ايجاد قابلیت رقابتپذيری بیشتر ،مشتريان بیشتری
جذبشده و درآمد كشور افزايش خواهد يافت و نهايتاً توسعه اقتصادی و اجتماعي و رونق تولید حاصل خواهد شد.
اين جوايز ابعاد مختلفي دارند .از يکسو مفاهیم كیفیت و سرآمدی كسبوكار را به زباني ساده بیان ميكنند و يک الگوی
نظاممند و ساختيافته برای طرحريزی و استقرار نظامهای مديريت كیفیت جامع ارائه ميدهند و از سوی ديگر يک ابزار نظاممند
برای خودارزيابي است كه به سازمانها كمک ميكند تا نظام مديريت و عملکرد خود را بر اساس معیارهای معین ارزيابي كرده
و با ساير سازمانها مقايسه نمايند و با حركت بهسوی نظام مديريت كیفیت جامع ،اهداف متعالي همچون افزايش رضايت مشتری،
بهبود كیفیت محصوالت و خدمات ،افزايش مشاركت كاركنان ،بهبود مستمر ،دستیابي به نتايج پايدار مالي و اقتصادی و  ...و
درنتیجه اقتصاد مقاومتي و نیل به اهداف بیانه گام دوم انقالب اسالمي و اهداف الگوی اسالمي ايراني پیشرفت را محقق سازند.
نظامهای جامع ارزيابي ملي كیفیت در هر جامعهای كه شکلگرفتهاند ،با خود ارمغاني چون پیشرفت و بهبود به همراه داشتهاند.
همچنین اين نظامها توانستهاند با الگودهي به سازمانها ،مفاهیم و روشهای مديريتي آنها را نیز جهت داده و آنها را بهسوی
بهبود مستمر و رشد و تعالي سازماني حركت دهند و موجبات رشد اقتصادی و توسعه اجتماعي و همچنین عدالت و توازن را در
عرصه كیفیت كاال و خدمات برای عموم مردم به ارمغان ميآورد.
ازجمله اهداف نظام جامع ارزيابي ملي كیفیت با رويکرد كیفیت محصول/خدمت مبتني بر الگوی اسالمي ايراني پیشرفت و بیانیه
گام دوم انقالب اسالمي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
)1

توجه به معنويت و اخالق در مدلهای سرآمدی و تعالي كیفیت در جامعه بر اساس توصیههای دين مبین اسالم و در

راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمي بهعنوان جهت دهندهی همهی حركتها و فعالیتهای فردی و اجتماعي و نیاز
اصلي جامعه؛
 )2تأكید بر تقويت اقتصاد مستقل كشور كه مبتني بر تولید انبوه و باكیفیت و توزيع عدالتمحور و مصرف بهاندازه و بي
اسراف و مناسبات مديريتي خردمندانه؛
 )3ترويج و فرهنگسازی سبک زندگي و كار اسالمي ايراني؛
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 )4ترويج و فرهنگسازی مديريت روشهای معنويت سازماني؛
 )5كیفي سازی خدمات بخش خصوصي و دولتي در كشور؛
 )6ايجاد فضای رقابتي در بخشهای مختلف كشور اعم خصوص و دولتي؛
 )7تقويت اعتماد ملي به كیفیت محصوالت داخلي اعم از كاال و خدمات؛
 )8فراهم نمودن بستر رشد و تعالي برای تالشگران كیفیت كشور بهصورت درست و كامالً علمي با بهرهگیری از
روشهای علمي ،ابزارها ،فنون و استانداردهای بهروز كیفیت؛
 )9تالش در راستای تحقق عدالت و توازن در كیفیت كاال و خدمات در كشور؛
 )10تالش در راستای افزايش كیفیت كاال و خدمات و افزايش بهرهوری ملي و تقويت اقتصاد مقاومتي در كشور؛
 )11نیل به هدف تولید و ارائه كاال و خدمات باكیفیت در تراز جهاني جهت حضور مؤثر در بازرسهای بینالمللي و كسب
سهم بازارهای بینالمللي و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتي و تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمي؛
 )12تالش در راستای جاری نمودن فرهنگ كیفیت در سطح جامعه؛
 )13افزايش آگاهي عمومي نسبت به اهمیت كیفیت و ضرورت توجه بیشازپیش به آن در سطح جامعه؛
 )14حركت بهسوی نظام مديريت كیفیت جامع و پايدار با در اختیار داشتن يک روش اجرايي علمي؛
 )15امکان ارزيابي سازمانهای كشور بر اساس معیارهای علمي ارزيابي عملکرد با رويکرد مديريت كیفیت محصول؛
 )16امکان خودارزيابي نظاممند توسط سازمانها و شناخت نقاط قوت و زمینههای قابلبهبود با تمركز و محوريت كیفیت
محصول ،مقايسه با ساير سازمانها و تشويق سازمانها برای انجام عملیات خودارزيابي؛
 )17امکان شناسايي دستاوردهای موفق سازمانها در زمینه بهبود كیفیت و معرفي آنها به ساير سازمانها بهمنظور الگوبرداری؛
 )18ايجاد انگیزه رقابت در سازمان ها برای بهبود دائمي كیفیت (كیفیت محصوالت و خدمات تولیدی و فرآيندها)؛
 )19شناسايي و معرفي سازمانهای برتر كشور و تائید و ارج نهادن تالش سازمانها در راستای بهبود كیفیت محصوالت و
خدمات؛
 )20افزايش توان رقابتپذيری سازمانهای كشور در سطح ملي و بینالمللي و همچنین افزايش سازگاری آنها با بازارهای
منطقهای و بینالمللي؛
 )21توجه ويژه به ويژگي ها و الزامات اقتصادی حال و آينده كشور و لزوم افزايش كیفیت محصوالت و خدمات سازمان در
جهت حضور در فضای ملي و بینالمللي (صادرات) با رويکرد اقتصاد مقاومتي.

 2-1رويکرد توسعه مدل ارزيابي و جايزه ملي كیفیت ايران در سطح كشور
ازآنجاييكه كیفیت در توسعه كشور شاخصي راهبردی محسوب شده وجهت نیل به چشمانداز بیستساله كشور در افق 1404
كه جايگاه اول اقتصادی ،علمي و فناوری در سطح منطقه عنصری كلیدی است ،الزم است در كلیه محورهای توسعه،
محصوالت (اعم از كاال و خدمت) باكیفیت در كشور ارائه گردد.
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جهت گسترش و توسعه اهداف كیفیت و ارتقاء سطح آن در تمامي حوزههای تولیدی ،خدماتي در سطح كشور ،رويکرد
مشاركت كلیه دستگاهها ی اجرايي در توسعه و پیشبرد اهداف جايزه ملي كیفیت ايران در دستور كار قرار گرفت .اين رويکرد در
قالببند  9مصوب ات اجالسیه يکصد و چهارم شورای عالي استاندارد به تصويب رسید و جهت اجرا توسط رياست محترم
جمهوری اسالمي ايران و رئیس شورای عالي استاندارد ابالغ گرديد.

بر اساس بند  20از ماده  7قانون تقويت و توسعه نظام كشور مصوب  1396/7/11مجلس شورای اسالمي كه در مورخه
 1396/9/4نیز به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ،سازمان ملي استاندارد ايران بهعنوان مرجع رسمي تعیین جايزه ملي
كیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جايزه مزبور در كشور تعیین و ابالغ گرديد و برگزاری هرگونه همايش ،همانديشي
( سمینار) و عناوين مشابه با موضوع استاندارد و كیفیت در كشور منوط به كسب مجوز از سازمان ملي استاندارد ايران ميباشد.
ازاينرو با تصويب قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد و در جهت نیل به سیاستهای اقتصادی مقاومتي مورد تأكید بیانیه گام
دوم انقالب اسالمي و همچنین نیل به افق  1444سند الگوی اسالمي ايراني پیشرفت كشور كه بر اساس آن در سال  1444ايران
ازنظر سطح كلي پیشرفت و عدالت ،در شمار چهار كشور برتر آسیا و ده كشور برتر دنیا شناخته ميشود و دارای ويژگيهای
برجسته جامعه اسالمي و خاستگاه تمدن نوين اسالمي ايراني است.
دستگاههای اجرايي بر اساس قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد و بند  9مصوبات  104شورای عالي استاندارد و همچنین بند
 5مصوبات يکصد و يازده شورای عالي استاندارد ايران نیز دارای مسئولیت در زمینه ترويج و راهاندازی نظام ارزيابي كیفیت در
دستگاه خويش و ترويج مدل جايزه و تعمیق مفاهیم كیفیت و بهبود مستمر در حوزههای خاص خود هستند .همچنین مسئول
تعیین واحدهای برتر بر اساس چارچوب نظامنامه جايزه ملي كیفیت و معرفي آنان به دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران ،جهت
حضور در فرايند جايزه بهصورت رسمي هستند.
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-2تعاريف و اصطالحات
 )1سازمان :منظور سازمان ملي استاندارد ايران است كه بهاختصار در اين سند سازمان نامیده ميشود.
 )2دستگاه اجرايي :1منظور كلیه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي ،مؤسسات يا نهادهای عمومي غیردولتي ،شركتهای دولتي و
كلیه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبیل شركت ملي نفت ايران ،سازمان گسترش و
نوسازی صنايع ايران ،بانک مركزی ،بانکها و بیمههای دولتي ،دستگاه اجرايي نامیده ميشوند كه بهاختصار در اين سند
دستگاه نامیده ميشود.
 )3شورای عالي استاندارد ايران :شورای عالي استاندارد ايران بهعنوان باالترين ركن سازمان ملي استاندارد ايران است كه
رئیس محترم جمهوری اسالمي ايران بهعنوان رئیس شورای عالي و در غیاب ايشان اين مسئولیت بر عهده معاون اول
رئیسجمهور ميباشد
 )4شورا :شورای سیاستگذاری جايزه عبارت است از شورای متشکل از متولیان ارزيابي ملي كیفیت در كشور كه رياست آن
با رئیس سازمان ملي استاندارد ايران و دبیر آن معاون ارزيابي كیفیت سازمان ميباشد.
 )5كمیته فني جايزه :كمیتهای كارشناسي و علمي است كه وظیفه كارشناسي در موارد فني و اجرايي فرآيند جايزه را بر عهده
دارد و رياست آن با معاون ارزيابي كیفیت و دبیر آن مديركل دفتر ارزيابي كیفیت كاال و خدمات سازمان ملي استاندارد ايران
ميباشد.
 )6دبیرخانه جايزه :دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران مستقر در دفتر ارزيابي كیفیت كاال و خدمات سازمان ملي استاندارد ايران
است و رئیس دبیرخانه ،دبیر شورا ميباشد.
 )7فرآيند ارزيابي ملي كیفیت :عبارت است از فرآيندی منطبق با مدل جايزه ملي كیفیت ايران كه بر اساس آن سطح
كیفیت دستگاهها تعیین ميگردد.
 )8واحد برتر دستگاهها :واحدی كه ازنظر بلوغ سیستم مديريت كیفیت ،به تشخیص كمیته فني قابلیت ورود به فرآيند ارزيابي
ملي كیفیت را دارا است .اين بلوغ شامل آشنايي باكیفیت ،وجود ديدگاه سیستمي در سازمان و مشاهده آثار هدايت سازمان از
اصول استاندارد مديريت كیفیت به سطوح باالتر كه بايد اجرايي گردد ،ميباشد .روش اجرايي و شیوهنامه انتخاب واحدهای
برتر در بخشهای آتي نظامنامه آورده خواهد شد.
 )9جايزه :جايزه ملي كیفیت ايران ،اعطای تنديس (در سه سطح زرين ،سیمین و برنزين) ميباشد كه هرساله به برترين
سازمانهای ايراني حائز شرايط در بخشهای مختلف كشور (مطابق بخشبندی جايزه) كه در زمینههای خود ،فعالیتهای
چشمگیری را انجام دادهاند ،اعطا ميگردد.
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منبع ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری
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 )10تقديرنامه :منظور تقديرنامه اشتهار به كیفیت است كه در فرآيند ارزيابي ملي كیفیت جهت ارائه بازخورد مناسب از وضعیت
و جايگاه سازمانها در فرايند ،درجاتي بهمنظور نمايش میزان رشد كیفیت دستگاهها ،واحدهای تولیدی ،خدماتي مشخصشده
است.
 )11گواهینامه :منظور گواهینامه اهتمام به كیفیت است كه بهپاس داشت اهتمام مجموعه درراه كیفیت اهدا ميشود.
 )12كارگروه ارزيابي  :به كارگروهي متشکل از ارزيابان خبره كه سابقه سر ارزيابي را بر عهده داشتهاند اطالق ميگردد و
رياست اين كارگروه بر عهده دبیر كمیته فني جايزه ميباشد.
 )13پايگاه اطالعاتي ارزيابان  :پايگاه اطالعاتي متمركز متشکل از اطالعات كلیه ارزيابان تائید صالحیت شده جايزه ملي
كیفیت ايران بر اساس شیوهنامه اجرايي تائید صالحیت ارزيابان است كه در دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران مستقر است .اين
پايگاه شامل اطالعات مرتبط با سوابق و سطوح مورد ارزيابي توسط كلیه ارزيابان بوده و همه دستگاههای اجرايي موظف
هستند قبل از انجام ارزيابيها كیفیت با استعالم از دبیرخانه جايزه از افراد مجاز نامبرده در اين بانک اطالعاتي استفاده نمايند.
 )14كارگروه آموزش :به كارگروهي كه بهمنظور تائید صالحیت مدرسان و تعیین سیاستهای آموزش و ترويج جايزه ملي
كیفیت ايران در دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران تشکیل ميگردد اطالق ميشود و رياست اين كارگروه بر عهده دبیر كمیته
فني جايزه ميباشد.
 )15مجری جايزه  :پژوهشگاه استاندارد انحصاراً بهعنوان مجری رسمي جايزه است؛ و مسئولیت امور اجرايي جايزه ملي كیفیت
ايران را بر عهده خواهد داشت.
 )16مدل جايزه :منظور مدل جايزه ملي كیفیت ايران است كه بر اساس مباني علمي و تخصصي و دانش مرتبط روز و همچنین با
در نظر گرفتن شرايط بومي و نگاه ويژه به ظرفیتهای جهان اسالم و همسو باارزشهای بنیادين انقالب اسالمي و اسناد
باالدستي نظام ازجمله بیانیه گام دوم انقالب اسالمي ،الگوی اسالمي ايراني پیشرفت و ...توسط شورای سیاستگذاری تصويب
و عنداللزوم بروز رساني ميگردد و شاخصهای آن بهعنوان مبنای جايزه مورداستفاده قرار ميگیرد.
 )17محصول :اين مفهوم ،بیانگر كاال و خدماتي است كه در فرايند كسبوكار قابلیت ارائه ،فروش ،تأمین يا خريد توسط
بنگاههای اقتصادی ،رقبای آن و ساير اشخاص را دارد.
 )18واحد متقاضي :به واحدهای تولیدی و خدماتي ،واحدهای برتر دستگاههای اجرايي كه متقاضي شركت در فرايند ارزيابي
جايزه ملي كیفیت ايران هستند اطالق ميگردد.
 )19تاريخ اختتامیه :تاريخ برگزاری مراسم اختتامیه هرساله در يک روز مشخص كه بر اساس صالحديد رئیس شورای
سیاستگذاری تعیین ميگردد از فعاالن عرصه كیفیت و برگزيدگان سطوح مختلف جايزه ملي كیفیت در اين روز تقدير به عمل
ميآيد.
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 -3مدل جايزه ملي كیفیت ايران
مدل مورداستفاده برای ارزيابي در فرايند جايزه ملي كیفیت ايران مدلي است كه مبنای آن تعالي مديريت كیفیت در جهان اسالم
خواهد بود كه با توجه به سند الگوی اسالمي ايراني پیشرفت ،بیانیه گام دوم انقالب اسالمي و همچنین اسناد باالدستي با در نظر
گرفتن استانداردهای بینالمللي ازجمله ايزو  ،9004دانش تخصصي حوزه مديريت كیفیت و تعالي سازماني و با بهرهمندی از
تجربیات موفق بینالمللي با محوريت مباني و ارزشهای بومي در ايران عزيز اسالمي و مشتركات فکری جهان اسالم ،تدوين
ميگردد.
از موارد ذيل بهعنوان مباني تدوين مدل استفاده ميگردد:
-1مباني علمي ،تخصصي و دانشي روز؛
-2مباني فکری دين مبین اسالم؛
-3ارزشهای بنیادين انقالب اسالمي؛
 -4منويات امامین انقالب؛
-5تجربیات موفق مديريتي در دوران عمر پربركت انقالب اسالمي؛
-6ظرفیتهای جهان اسالم؛
-7شرايط بومي ،فرهنگي ،صنعتي ،اقتصادی ،اجتماعي ،زيستمحیطي و ...كشور؛
-8ظرفیتهای مختلف و متنوع بالقوه و بالفعل ايران عزيز اسالمي؛
 -9بیانیه گام دوم انقالب اسالمي؛
 -10سیاستهای ابالغي اقتصاد مقاومتي؛
-11الگوی اسالمي ايراني پیشرفت؛
 -12برنامه توسعه پنجساله كشور و
 -13ساير اسناد باالدستي.
اين مدل در كارگروه تخصصي تدوين و بازنگری مدل ،ذيل كمیته فني بررسي و تدوين خواهد شد و به تصويب شورای
سیاستگذاری جايزه خواهد رسید .در اين كارگروه عالوه بر كارشناسان ،متخصصین و صاحبنظران داخلي از ظرفیت ارزشمند
صاحبان دانش و تجربه مرتبط در جهان اسالم مطابق بند  7-6-6اين نظامنامه استفاده خواهد شد.
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 -4فرآيند اجرای جايزه ملي كیفیت ايران
جايزه ملي كیفیت ايران كه در اين نظامنامه بهاختصار جايزه نامیده ميشود ،فرايندی است ملي كه بر اساس بند  20ماده 7
قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد كشور مصوب مجلس شورای اسالمي ايران و مصوبه يکصد و دومین اجالسیه شورای عالي
استاندارد پايهگذاری شده است و بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری و در راستای راهبرد ملي كیفیت كشور و طبق
مفاد اين نظامنامه و ديگر مستندات مرتبط تعیین ميشود و طي آنهمه ساله در اختتامیه جايزه ملي كیفیت به برترين واحدهای
متقاضي كه در زمینه ارتقاء و بهبود مداوم مديريت كیفیت محصول در مسیر موفقیت پايدار فعالیتهای چشمگیری را انجام
دادهاند در سه سطح تنديس زرين ،سیمین و برنزين اعطا ميگردد.
آخرين ويرايش مدل جايزه كه بر اساس نظامنامه جايزه تهیه و تصويبشده باشد ،مبنای ارزيابي در جايزه ميباشد.

-1-4ارزيابي كیفیت دستگاهي در دستگاههای اجرايي كشور:
رشد اقتصادی و رونق تولید كشور ،درگرو وجود واحدهای تولیدی و خدماتي موفق اقتصادی است و میزان موفقیت هر
مجموعه كاری به میزان رقابتپذيری آن وابسته است .ازاينرو سازمان ملي استاندارد ايران بر اساس رسالت خود در راستای
ارتقاء كیفیت فرايندها و محصوالت كشور برنامه توسعه مدل جايزه را در كلیه دستگاههای اجرايي ،در چارچوب نظامنامه
مصوب شورای سیاستگذاری جايزه ،بر اساس بند  20سیاستهای اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالي) و
بند  20از ماده  7قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد كشور و بند  9مصوبه صد و چهارمین جلسه شورای عالي استاندارد ،بهطور
رسمي در برنامه كار خود قرارداد .ازاينرو:
الف) كلیه دستگاههای اجرايي ميتوانند در چارچوب نظامنامه جايزه ،با اخذ مجوز از دبیرخانه نسبت به ايجاد سازوكار رسمي
بهمنظور راهاندازی جايزه دستگاهي و انجام فرآيند ارزيابي كیفیت در حوزه مأموريت قانوني خود اقدام نمايند و فرآيند
ارزيابي را در دستگاهها و واحدهای تابعه تمامي بنگاههای اقتصادی و نهادهای عمومي با موضوع مأموريت قانوني آن دستگاه،
برگزار نمايند .دستگاههای اجرايي هرساله واحدهای برتر موضوع مأموريت قانوني بخش خود را جهت حضور در فرآيند
ارزيابي جايزه ملي كیفیت انتخاب و در زمان تعیینشده ،بهصورت رسمي به دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران معرفي مينمايد.
دبیرخانه جايزه ملي كیفیت با تصويب كمیته فني و شورای سیاستگذاری ،از واحدهای برتر معرفيشده ،در اجالسیه اختتامیه
جايزه تقدير به عمل ميآورد.
تبصره  :1دستگاه اجرايي كه موفق به اخذ مجوز ميشود ،موظف است ظرف مدت يک سال نسبت به ايجاد سازوكار اين فرايند
اقدامات الزم را صورت دهد و در غیر اين صورت پس از مدت مقرر هرگونه اقدام مجدداً نیاز به اخذ مجوز از دبیرخانه ميباشد.
ب) انطباق فعالیتها ی دبیرخانه و فرآيند ارزيابي كیفیت دستگاهي با الزامات نظامنامه و میزان پیادهسازی مدل جايزه بر اساس
شیوهنامه "اعتبار سنجي فرآيند ارزيابي كیفیت دستگاهي" مصوب كمیته فني كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين
نظامنامه و با تصويب كمیته فني تدوين خواهد شد ،بهصورت ساالنه انجام ميگیرد و بر اساس نتايج حاصل ،در خصوص تداوم
فرآيند ارزيابي دستگاهي و مجوز صادره و سطح قابلپذيرش واحدهای برتر معرفيشده از سوی دستگاهها ،تصمیمگیری
خواهد شد.
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ج) واحدهای برتر معرفيشده در سطوح باالتر ازآنچه كه برای هر دستگاه مصوب شده است ،در فرآيند ارزيابي ملي كیفیت
توسط دبیرخانه قرار خواهند گرفت.
د) ارزيابي سطح تنديس الزاماً توسط دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران انجام ميگیرد.
ح) نمايندگان دستگاههای اجرايي مکلف هستند جهت توسعه و گسترش مفهوم كیفیت و نقش جايزه ملي كیفیت در رشد
دستگاه و واحدهای تابعه و وابسته ،با رويکرد ترغیب واحدهای تابعه و وابسته ،به حركت در مسیر موفقیت پايدار از طريق مدل
جايزه ،برنامهريزی نمايند؛ و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه ارائه نمايد.
و) عنوان "جايزه ملي كیفیت ايران " مختص مراسم اختتامیه جايزه ملي كیفیت ايران با مرجعیت سازمان ملي استاندارد ايران
ميباشد.

 2-4مستندات مرجع
مراجع اجرای فرآيند ارزيابي جايزه:
 -1الزامات نظامنامه؛
 -2معیارهای آخرين ويرايش مدل جايزه؛
 -3مجموعه روشها و مستندات مرتبط با فرآيند ارزيابي ،مورد تائید كمیته فني.
كمیته فني ،مديريت تشکیل كارگروههای تخصصي جهت بهروزآوری مستندات را در دورههای زماني تعیینشده عهدهدار
است .دبیرخانه جايزه نیز مسئولیت نگهداری مستندات بهروز شده ،پیوست آخرين ويرايش مستندات به نظامنامه و حصول
اطمینان از اجرای فرآيند مطابق با الزامات مصوب را عهدهدار است.

 3-4طبقهبندی سازمانها و واحدهای متقاضي
مدل جايزه عمومي و فراگیر است .لذا كلیه سازمانهای تولیدی و يا خدماتي اعم از خصوصي ،تعاوني و دولتي در ابعاد
اقتصادی بزرگ ،متوسط و كوچک ميتوانند متقاضي دريافت اين جايزه باشند .تقاضانامه حضور واحدهای متقاضي در فرايند
جايزه برای يک نوع يا يک گروه خاص از محصول يا خدمت بانام تجاری مشخص (ويژند) پذيرفته ميشود و در ارزيابي نیز
تمام معیارهای مدل جايزه در راستای چرخه كامل تولید و مصرف آن محصول ارزيابي خواهد شد .واحدهای متقاضي كه
دارای محصوالت متنوع در بیش از يک گروه هستند ميتوانند در بیش از يک بخش از طبقهبندیهای ذيل در جايزه شركت
نمايند.
ازجمله طبقهبندیهای اين جايزه عبارتاند از:
-1آموزش؛
-2بهداشت و درمان؛
-3بخش خصوصي؛
-4بخش دولتي و عمومي؛
 -5بخش تولید؛
-6بخش صنايع كوچک؛
-7بخش خدمات؛
-8بخش محصوالت دانشبنیان و فناورانه.
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 -5سطوح جايزه ملي كیفیت ايران
 1-5تعريف سطوح جايزه و شرايط احراز
جايزه ملي كیفیت ايران شامل سه سطح تنديس بهقرار زير است:
-1-1-5تنديس زرين :از میان نامزدهای متقاضي جايزه ،واحدهايي كه حدنصاب تعیینشده تنديس
زرين را كسب نمايند ،بهعنوان عاليترين سطح جايزه در رده ملي انتخابشده و برنده تنديس زرين خواهند
شد.

 -2-1-5تنديس سیمین :از میان نامزدهای متقاضي جايزه ،واحدهايي كه حدنصاب امتیاز
تعیینشده سطح تنديس سیمین را كسب نمايند ،بهعنوان دومین سطح جايزه كیفیت در رده ملي به
آنها اعطا خواهد شد.

-3-1-5تنديس برنزين :از میان نامزدهای متقاضي جايزه ،واحدهايي كه
حدنصاب امتیاز تعین شده سطح برنزين را كسب نمايند بهعنوان سومین سطح جايزه
ملي كیفیت ايران در رده ملي به آنها اعطا خواهد شد.
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تبصره  :1مدتزمان اعتبار تنديس جايزه ملي كیفیت ايران سه سال است.
تبصره  :2دريافتكنندگان تنديس ميتوانند در فضای رقابتي به نحو مناسب از تنديس دريافتي  -فقط در صورت ذكر نام تجاری
محصول و ذكر سال دريافت تنديسي كه موفق به اخذ آن شدهاند -در تبلیغات به جايگاه وبرتری خود اشاره نمايند .اين معرفي
نبايد هیچگونه منافاتي با شئون و ارزشهای متعالي فرايند جايزه ملي كیفیت ايران داشته باشد.
تبصره  :3هرگونه استفاده تبلیغاتي واحد تولیدی و خدماتي بدون ذكر نام تجاری محصول و ذكر سال دريافت تنديس ،خارج از
چارچوب نظامنامه تلقي خواهد شد و در كمیته فني تصمیمات الزم در خصوص نحوه برخورد با خاطي اتخاذ خواهد شد.
تبصره  :4ثبتنام واحدهای متقاضي حضور در فرآيند جايزه ملي كیفیت ايران در سالهای متمادی بالمانع است .اگر ارزيابي
صورت گرفته تائید سطح قبلي واحد تولیدی و خدماتي باشد ،گواهي مجدد در طول زمان اعتبار گواهي قبل ،صادر نخواهد شد.

 – 2-5سطوح جايزه:
سطوح جايزه ملي كیفیت ايران و حداقل امتیازات اخذ اين سطوح به شرح جدول زير تعیین ميگردد

حداقل امتیاز

سطح جايزه

 500امتیاز

تنديس برنزين

 600امتیاز

تنديس سیمین

 700امتیاز

تنديس زرين

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

 -3-5نحوه تعیین سطوح تقدير از فعاالن عرصه كیفیت و شرايط احراز آن:
در خط سیر دستیابي به جايزه ملي كیفیت ،اغلب واحد تولیدی و خدماتي فعال در اين عرصه ،بهتدريج به دستاوردهايي در درک
و تثبیت مفاهیم مديريت كیفیت نائل ميشوند .اين مدل بهعنوان ابزاری برای سنجش جايگاه هر واحد تولیدی و خدماتي در مقاطع
مختلف ،توانايي آن را دارد كه نقاط قوت و زمینههای قابلبهبود را برای طرحريزی مسیر درست واحد تولیدی و خدماتي به سمت
موفقیت پايدار تعیین كند و میزان موفقیت را در دستیابي به معیارهای تعیینشده در مدل جايزه نشان دهد.
لذا در فرآيند ارزيابي ملي كیفیت ،جهت ارائه بازخوردی مناسب به واحد تولیدی و خدماتي فعال از وضعیت و جايگاهشان در
اين فرآيند ،درجاتي بهمنظور نمايش میزان رشد با تعیین حدنصاب امتیاز ،به شرح زير تعیینشده است:
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 – 1-3-5تقديرنامه اشتهار به كیفیت:
برای متقاضیاني كه با مديريت خوب به پیشرفتهايي در جهت اشتهار به كیفیت در محصول خود نائل شدهاند ،بهشرط كسب
امتیازی باالتر از حدنصاب تعیینشده ،تقديرنامه اشتهار به كیفیت صادر خواهد شد .تقديرنامههای اشتهار به كیفیت در دامنه
امتیازات تعريفشده در درجات يک تا چهار ستاره صادر ميشوند كه تعداد بیشتر ستاره مبین سطح باالتر است.
تبصره  :1مدتزمان اعتبار تقديرنامه سطوح اشتهار به كیفیت دو سال است.
تبصره  :2تقديرنامه اشتهار به كیفیت جايزه ملي محسوب نميشود و فقط بهپاس قدرداني از قصد واحد متقاضي برای شركت در
جايزه و تالش برای دستیابي به موفقیت پايدار ،باهدف ارائه بازخورد مناسب به واحد متقاضي جهت اطالع از زمینههايي كه برای
كسب درجات باالتر موفقیت و رقابتپذير شدن بايد روی آنها تمركز كنند به شركتها ارائه ميگردد و بهگونهای نمايانگر
جايگاه و موقعیت واحد متقاضي در مدل جايزه است .لذا واحد تولیدی و خدماتي نميتواند در تبلیغات و استنادها ،اخذ تقديرنامه
را بهعنوان جايزه ملي كیفیت مورداستفاده قرار دهد .ولي دريافتكنندگان تقديرنامه ميتوانند در فضای رقابتي به نحو مناسب از
تقديرنامه دريافتي  -فقط در صورت ذكر عنوان تقديرنامه اشتهار به كیفیت به انضمام تعداد ستاره آن ،نام تجاری محصول و سال
دريافت تقديرنامهای كه موفق به اخذ آن شدهاند  -در تبلیغات و استنادها به جايگاه خود اشاره نمايند .اين معرفي نبايد هیچگونه
منافاتي با شئون و ارزشهای متعالي فرايند جايزه ملي كیفیت ايران داشته باشد.
تبصره  -3هرگونه استفاده تبلیغاتي واحد تولیدی و خدماتي بهغیراز موارد فوقالذكر ،از گواهي تقديرنامه دريافت شده ،خارج از
چارچوب نظامنامه تلقي خواهد شد و در كمیته فني تصمیمات الزم در خصوص نحوه برخورد با سازمان خاطي اتخاذ خواهد شد.

 -2-3-5گواهي اهتمام به كیفیت:
برای متقاضیاني كه با انجام خودارزيابي و حداقل سه پروژه بهبود حاصل از آن ،تعهد و پايبندی خود را برای حركت بهسوی
كیفیت نشان دهند ،مشروط بر اينکه يک سیستم مديريت كیفیت نیز در واحد متقاضي جاری باشد ،گواهي اهتمام به كیفیت
صادر ميشود.
تبصره  :1گواهینامه اهتمام به كیفیت ،جايزه ملي محسوب نميشود و فقط بهپاس قدرداني از قصد واحد متقاضي برای شركت در
جايزه و تالش برای دستیابي به موفقیت پايدار ،باهدف ارائه بازخورد مناسب به واحد متقاضي جهت اطالع از زمینههايي كه برای
كسب درجات باالتر موفقیت و رقابتپذير شدن بايد روی آنها تمركز كنند به واحد تولیدی و خدماتي ارائه ميگردد و
بهگونهای نمايانگر جايگاه و موقعیت واحد متقاضي در مدل جايزه است .لذا واحد متقاضي نميتواند در تبلیغات و استنادها ،اخذ
گواهینامه اهتمام به كیفیت را بهعنوان جايزه ملي كیفیت مورداستفاده قرار دهد .دريافتكنندگان گواهینامه فقط در صورت ذكر
عنوان گواهینامه اهتمام به كیفیت ،نام تجاری محصول و سال دريافت آن ميتوانند جهت استناد و تبلیغ در فضای رقابتي ،به
جايگاه خود اشاره نمايند .اين معرفي نبايد هیچگونه منافاتي با شئون و ارزشهای متعالي فرايند جايزه ملي كیفیت ايران داشته
باشد.
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تبصره  -2هرگونه استفاده تبلیغاتي واحد تولیدی و خدماتي بهغیراز موارد فوقالذكر ،از گواهینامه اهتمام به كیفیت دريافت
شده ،خارج از چارچوب نظامنامه تلقي خواهد شد و در كمیته فني تصمیمات الزم در خصوص نحوه برخورد با خاطي اتخاذ
خواهد شد.
تبصره  :3مراسم اختتامیه جايزه ملي كیفیت برای اعطای جوايز ملي (تنديس زرين ،سیمین ،برنزين) برنامهريزیشده است .لذا
اعطای مدارک متقاضیاني كه در فرآيند ارزيابي موفق به اخذ گواهینامه اهتمام و يا تقديرنامه اشتهار به كیفیت شدهاند در اين
مراسم انجام نخواهد شد مگر اينکه كمیته فني تصمیم بگیرد جهت تشويق واحدهای تولیدی و خدماتي و بهپاس قدرداني از
حضور واحدهای مذكور ،در مراسم اختتامیه جايزه ملي كیفیت از آنها تقدير به عمل آورد .سطوح فعاالن عرصه جايزه و حداقل
امتیازات اخذ اين سطوح به شرح جدول زير است:

-3-3-5امتیازات سطوح اشتهار و اهتمام:
امتیازات حداقل امتیازات اخذ سطوح اشتهار و اهتمام به شرح جدول زير تعیین ميگردد
حداقل امتیاز

سطوح فعاالن عرصه كیفیت

-

اهتمام به كیفیت

 300امتیاز

اشتهار به كیفیت يك ستاره

 350امتیاز

اشتهار به كیفیت دوستاره

 400امتیاز

اشتهار به كیفیت سه ستاره

 450امتیاز

اشتهار به كیفیت چهار ستاره

تبصره  -1در صورت نیاز به تغییر در امتیازات مربوط به سطوح مختلف تقديرنامه اشتهار و اهتمام به كیفیت موضوع در كمیته
فني تعیین و به تصويب شورای سیاستگذاری خواهد شد.

-6روش اجرا
 1-6ثبتنام و ارزيابي
متقاضیان شركت در فرايند ارزيابي ملي كیفیت به دو روش امکان درخواست ،ثبتنام و حضور در فرآيند ارزيابي ملي كیفیت
را طبق برنامه زمانبندی هر دوره ارزيابي جايزه رادارند:
الف :متقاضي ارزيابي كه مستقیم جهت ثبتنام به دبیرخانه جايزه مراجعه ميكند؛
ب :واحدهای برتر كه از سوی دستگاهها معرفي ميشوند.
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 2-6دوره زماني جايزه
دوره زماني شركت در فرآيند ارزيابي ملي كیفیت ايران دورهای است كه زمان آن از روز بعد از مراسم اختتامیه دوره قبل
شروع و تا روز تا روز مراسم اختتامیه دوره بعدی خواهد بود .متقاضیان حضور در فرآيند ارزيابي ملي كیفیت ،طبق برنامه
زمانبندی در طول هر دوره ارزيابي و انتخاب ميگردند.
واحدهای متقاضي در سطوح اهتمام مقید به رعايت برنامههای زماني نیستند و در هر زمان ميتوانند درخواست خود را جهت
بررسي به دبیرخانه ارزيابي ملي كیفیت ارسال نمايند .اين واحدها در طول دوره ارزيابي خواهند شد.

 3-6اركان جايزه ،تركیب و وظايف آنها
اركان جايزه ملي كیفیت ايران بهقرار زير است:
.1

شورای سیاستگذاری؛

 .2دبیرخانه جايزه؛
 .3شورای راهبری دستگاههای اجرايي.

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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-4-6شورای سیاستگذاری:
شورای سیاستگذاری جايزه ،شورای متشکل از نمايندگان سازمانها و وزارتخانههای عضو شورای عالي استاندارد ،متولیان
ارزيابي كیفیت دستگاهي ،نمايندگان جامعه دانشگاهي ،تولیدی ،صنفي و متخصصان و صاحبنظران حوزه مديريت كیفیت كشور
است كه به شرح زير اعضای آن برگزيده ميشوند.

 -1-4-6تركیب شورای سیاستگذاری:
 -1رئیس سازمان ملي استاندارد ايران و دبیر شورای عالي استاندارد (رئیس شورا)؛
 -2معاون ارزيابي كیفیت (دبیر شورای سیاستگذاری)؛
 -3دو نفر از معاونین يا مشاورين رئیس سازمان؛
 -4رئیس پژوهشگاه استاندارد؛
 -5وزرای وزارتخانهها  /و روسای سازمانهای عضو شورای عالي استاندارد يا يکي از معاونین ايشان؛
 -6رئیس شورای راهبری ارزيابي كیفیت دستگاهي؛
 -7دبیر كمیته فني؛
 -8سه نفر از اعضای هیئتعلمي دانشگاه در زمینه كیفیت؛
 -9دو نفر از تشکلها و انجمنهای علمي و حرفهای در زمینه كیفیت؛
 -10دو نفر از اعضای كمیته فني جايزه.
تبصره  :1جلسات شورای سیاستگذاری با حضور نصف بعالوه يک نفر از اعضا رسمیت يافته و مصوبات آن با تصويب اكثريت
اعضای حاضر قابلاجرا خواهد بود.
تبصره  :2مدت عضويت اعضای شورای سیاستگذاری جايزه ملي كیفیت ايران  4سال ميباشد و احکام ايشان توسط رئیس
شورای سیاستگذاری صادر ميشود .افرادی كه بنا به جايگاه شغلي خود به عضويت شورای سیاستگذاری درميآيند در
صورت تغییر جايگاه شغلي با افراد جديد جايگزين خواهند شد.
تبصره  :3انتخاب اعضای رديفهای  9 ،8و  10با پیشنهاد دبیر شورا و تائید رئیس شورا صورت ميگیرد.
تبصره  :4دعوت به جلسه و تدوين دستور كار و تهیه صورتجلسات توسط دبیرشورا صورت ميپذيرد.

 -2-4-6وظايف شورای سیاستگذاری:
شورای سیاستگذاری جايزه ملي كیفیت ايران وظیفه ترويج و نظارت عالیه بر حسن انجام فرايند جايزه را بر عهده دارد و در
طول هر دوره برگزاری جايزه ،تشکیل جلسه داده و به بررسي موارد زير ميپردازد:
 )1استماع گزارش تحلیلي از عملکرد دوره جاری كه توسط دبیر جايزه ارائه ميشود؛ و بررسي اثربخشي آن با توجه به
سیاستهای تعیینشده؛
 )2تصويب نهايي و صحهگذاری انتخاب برندگان جوايز ملي كیفیت ايران (تنديس زرين ،سیمین ،برنزين)؛
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 )3سیاستگذاری فعالیتهای توسعه جايزه در دستگاههای اجرايي در دوره آتي در راستای راهبردهای توسعه كیفیت در
كشور؛
 )4بررسي و تصويب اصالحات نظامنامه و مدل جايزه كه از كمیته فني به شورا ارجاع ميشود؛ 
 )5تصويب و حمايت از سیاستهای تشويقي دستگاههای اجرايي و ارائه راهکارهای چگونگي اجرای آن؛
)6

نظارت بر صحت اجرای آخرين مقررات مصوب شورای سیاستگذاری توسط دستگاههای اجرايي؛

 )7صحهگذاری انتخاب مجريان بر اساس ضوابط تعیینشده؛
 )8تصويب تعرفه هزينه ثبتنام سطوح مختلف جايزه؛
 )9ساير موضوعات برحسب مورد .
تبصره  :1در صورت تصويب عدم صالحیت علمي ،فني و اجرايي مجری جايزه و همچنین مجريان هر يک از جوايز كیفیت
دستگاهي ،اعالم تغییر مجری به دبیرخانه جايزه و به دستگاه مربوطه ابالغ ميگردد.

-3-4-6وظايف دبیر شورای سیاستگذاری:
 )1مديريت دبیرخانه جايزه و انجام كلیه فعالیتهای هماهنگي؛
 )2تهیه برنامه زماني عملیات اجرايي هر دوره و اعالم به كمیته فني؛
 )3هماهنگي كلیه فعالیتهای كارشناسي موردنیاز اركان جايزه؛
 )4هماهنگي جهت انتشار نشريات مرتبط با جايزه؛
 )5انجام هماهنگيهای الزم جهت برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری و كمیته فني؛
 )6حصول اطمینان از آشنايي اعضای كمیته فني و نمايندگان دستگاههای اجرايي باهدف جايزه؛ نظامنامه و مدل آن؛ 
 )7سیاستگذاری و اجرای برنامههای آموزشي و ترويجي جهت تعمیق و اشاعه فرهنگ كیفیت و گسترش جايزه ملي كیفیت
ايران با همکاری ساير اعضاء؛
 )8نظارت بر فعالیتهای كمیتههای آموزش و ارزيابي؛
 )9دريافت اطالعات از متقاضیان جايزه ،طبقهبندی و تجزيهوتحلیل آنها؛
 )10تهیه و تدوين گزارشها و نتايج حاصل از ارزيابيها و ارائه آن به كمیته فني؛
 )11تائید طراحي تنديس ،تقديرنامه و گواهينامه جايزه؛
 )12تهیه گزارش عملکرد هر دوره و تحلیل آن؛
 )13نظارت بر برگزاری همايش اختتامیه جايزه ملي كیفیت.

 -5-6دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران:
دبیرخانه جايزه ملي كیفیت ايران در دفتر ارزيابي كیفیت كاال و خدمات سازمان ملي استاندارد ايران قرار دارد و رياست آن با
معاون ارزيابي كیفیت سازمان ميباشد و ذيل آن كمیته فني ،كارگروه ارزيابي ،كارگروه آموزش و كارگروههای تخصصي قرار
دارد.
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-1-5-6وظايف دبیرخانه جايزه:
 )1فراهم نمودن مقدمات و الزامات مربوط به فرايند ارزيابي متقاضیان؛
 )2فراهم نمودن مقدمات و الزامات مربوط به آموزش و توانمندسازی ارزيابان ،مشاوران و متقاضیان حضور در فرايند
ارزيابي؛
 )3فراهم نمودن زمینه توسعه و ترويج جايزه در كشور؛
 )4ترويج استفاده از مدل جايزه ملي كیفیت بهمنظور توسعه مديريت كیفیت و تعالي در ايران و جهان اسالم؛
 )5بروز رساني اطالعات ارزيابان ،مدرسان در پايگاههای اطالعاتي مربوطه؛
 )6درج اطالعات و اخبار و رويدادهای مربوط به جايزه در چارچوب سیاستهای سازمان در سايت جايزه؛
 )7چاپ و نشر نظامنامه و مدارک رسمي مرتبط با جايزه؛
 )8انجام هماهنگيهای الزم جهت برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری جايزه؛
 )9انجام هماهنگيهای الزم جهت برگزاری جلسات كمیته فني جايزه؛
 )10صدور و ابالغ احکام اعضای شورای سیاستگذاری و كمیته فني جايزه و ساير افراد مربوط به جايزه؛
 )11ثبتنام واحدهای متقاضي حضور در فرآيند ارزيابي جايزه و اخذ مدارک بر اساس شیوهنامهها؛
 )12انجام جمعبندی نتايج حاصله از فرآيند ارزيابي ملي كیفیت و ارائه گزارش جامع سالیانه؛
 )13اخذ گزارش نهايي ارزيابيهای دستگاهي انجامشده و ارسال آن به كمیته فني جهت بررسي؛
 )14اخذ مدارک و بررسي مستندات متقاضیان مجری جايزه و اثربخشي بر اساس آخرين ويرايش دستورالعمل "احراز
صالحیت مجری جايزه " و ارائه به دبیر كمیته فني جهت طرح در كمیته فني جهت تصويب؛
 )15پايش فرآيندهای ارزيابي دبیرخانه جوايز كیفیت دستگاههای اجرايي؛
 )16اخذ گزارش نهايي ارزيابيهای انجامشده و آماده نمودن آن جهت طرح در كمیته فني؛
 )17پايش و نظارت بر حسن انجام امور از سوی مجری جايزه و ارائه گزارش بازخورد به دبیر كمیته فني جايزه؛
 )18پايش و رصد فرآيند ارزيابي ملي كیفیت در سطح ملي و دستگاهي؛ 
 )19پايش و رصد برنامهريزیها و تدارک اعزام ارزيابان جهت ارزيابي واحدهای معرفيشده؛
 )20جمعبندی راهکارهای پیشنهادی كارگروههای تخصصي و ارائه آن به دبیر كمیته فني جهت طرح در كمیته فني و
شورای سیاستگذاری جايزه؛
 )21بررسي صالحیت و صدور مجوز جهت متقاضیان برگزاری هرگونه همايش ،همانديشي (سمینار) و عناوين مشابه با
موضوع كیفیت و استاندارد در كشور بر اساس شیوهنامه "اعتبار سنجي برگزاری همايشها ،همانديشيها و عناوين
مشابه "؛
 )22تهیه ،تدوين برنامه اصالح روند و چارچوب اعطای نشان و تنديس ملي در كشور در تمام حوزههای مرتبط بر اساس
مصوبه  7اجالسیه شورای عالي استاندارد ايران؛
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 )23نظارت بر كلیه امور مالي جايزه اعم از دريافت و پرداخت های مربوط به ارزيابي ملي كیفیت و اخذ از مجری جايزه و
ارائه صورتهای مالي جهت طرح در كمیته فني و شورای سیاستگذاری جايزه؛
 )24استعالم آخرين لیست واحدهای آالينده از سازمان حفاظت محیطزيست جهت ارائه به كمیته فني جايزه؛
 )25انجام فعالیتهای مربوط به همايش اختتامیه جايزه ملي كیفیت از قبیل:
الف) طراحي كارت دعوت؛
ب) ارسال كارت دعوت مدعوين؛
ج) تهیه برنامه برگزاری همايش؛
د) تهیه و بروز رساني لیست مدعوين مراسم؛
ه) انجام هماهنگيهای الزم جهت رزرو سالن همايش مناسب برای برگزاری مراسم ،پذيرايي ،فیلمبرداری و
تشريفات مربوطه؛
و) تهیه تنديس ،گواهینامه و تقديرنامههای مربوط به منتخبین جايزه كه پس از تائید شورای سیاستگذاری رسماً
اعالم ميشود؛
ز) تهیه مدارک و هدايای موردنیاز؛
ح) انجام هماهنگي الزم جهت پوشش خبری مناسب همايش از طريق رسانههای جمعي ،جرايد؛
ط) فراهم نمودن مقدمات حضور خبرنگاران و انجام امور مربوط به آنان؛
ی) و ساير امورات محوله از شورای سیاستگذاری و كمیته فني جايزه.

 -6-6كمیته فني جايزه
اعضای كمیته فني متشکل از نمايندگان دستگاههای اجرايي ،صاحبنظران و كارشناسان متخصص در زمینه مديريت كیفیت
ميباشند كه با تركیب مشخص به شرح زير انتخاب ميشوند.

 1-6-6تركیب كمیته فني جايزه
)1

معاون ارزيابي كیفیت سازمان ملي استاندارد ايران (دبیر شورای سیاستگذاری و رئیس كمیته فني)؛

)2

مديركل دفتر ارزيابي كیفیت كاال و خدمات (دبیر كمیته)؛

)3

نماينده وزارتخانهها/سازمانهای عضو شورای عالي استاندارد در سطح مديركل؛

)4

دبیر شورای راهبری دستگاههای اجرايي يا نماينده دستگاه اجرايي؛

)5

دو نفر از اعضای هیئتعلمي دانشگاهها در زمینه كیفیت؛

)6

دو نفر از سر ارزيابان جايزه ملي كیفیت ايران؛

)7

سه نفر از متخصصین انجمنها و تشکلهای علمي و حرفهای كیفیت؛
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)8

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

 )9دبیر كارگروه ارزيابي جايزه ملي كیفیت ايران؛
 )10دبیر كارگروه آموزش جايزه ملي كیفیت ايران.
تبصره  :1رياست كمیته در غیاب معاون ارزيابي كیفیت سازمان بر عهده دبیر كمیته فني است.
تبصره  :2جلسات كمیته فني با حضور نصف بعالوه يک نفر از اعضا رسمیت يافته و مصوبات آن بارأی اكثريت اعضای حاضر
قابلاجرا است.
تبصره  :3غیبت غیرموجه اعضاء در دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه متناوب كمیته فني در يک دوره بهمنزله استعفای عضو تلقي
ميگردد و دبیر كمیته فني موظف است فرد جايگزين را معرفي نمايد.
تبصره  :4اعضای كمیته فني بههیچعنوان نبايد مجری ،راهبر ،برنامهريز ،متصدی و عضو كمیتههای جوايز فاقد مجوز مرتبط با
استاندارد و كیفیت ،تعالي و سرآمدی در كشور باشند.
تبصره  :5اعضای رديف  4الي  7به پیشنهاد دبیر كمیته فني و با حکم رئیس كمیته فني به مدت  4سال منصوب خواهند شد.

 2-6-6وظايف كمیته فني
كمیته فني وظیفه كارشناسي و مشاورهای در موارد فني ،تخصصي ،علمي و اجرايي فرايند جايزه را به عهده داشته و به تشخیص
رئیس كمیته تشکیل جلسه ميدهد و وظايف آن به شرح زير است:
 )1بررسي و بازنگری طراحي مدل جايزه و ويرايشهای آن و پیشنهاد به شورای سیاستگذاری جهت تصويب نهايي؛
 )2ارائه نظرات كارشناسي و مشاورهای در خصوص فرانید اجرايي جايزه؛
 )3ارائه راهکار برای رفع مشکالت احتمالي جهت اجرای هر چهبهتر فرايند اجرايي جايزه؛
 )4بررسي پیشنهادات دبیرخانه در خصوص اصالح نظامنامه و ارائه نظرات فني و تخصصي؛
 )5بررسي اصالحات و بازنگریها ،تعیین معیارهای ارزيابي اصلي ،معیارهای فرعي و امتیازات آنها در مدل ارزيابي جايزه؛
 )6بررسي و تعیین حدنصاب امتیاز هر يک از سطوح جايزه؛
 )7تعیین معیارها و رويههای احراز صالحیت و انتخاب مجريان ارزيابي كیفیت دستگاهي و جايزه؛
 )8تعیین معیارها و رويه تائید صالحیت و انتخاب ارزيابان ،ارزيابان ارشد و مدرسان جايزه و تصويب ،بازنگری و بهروزرساني
شیوهنامههای مربوطه؛
 )9تصويب معیارها و رويههای اجرايي برای ارزيابي متقاضیان در سطوح مختلف و بازنگری شیوهنامهها؛
 )10نظارت بر سالمت و صیانت از فرآيند ارزيابي واحدهای متقاضي دريافت جايزه مطابق معیارها و رويههای مصوب كمیته؛
 )11بررسي و صحهگذاری گزارش نهايي ارزيابيهای انجامشده؛
 )12بررسي و صحهگذاری گزارش عملکرد هر دوره جايزه جهت ارائه به شورای سیاستگذاری؛
 )13بررسي عملکرد دوره گذشته و صالحیت مجری جايزه و مجريان ارزيابي كیفیت دستگاهي و ارائه پیشنهاد بهبود و ارتقاء
به شورای سیاستگذاری جهت تصويب؛
 )14رسیدگي به شکايات و تصمیمگیری نهايي در خصوص تخلفات صورت گرفته توسط ارزيابان ،سر ارزيابان و مدرسان؛
 )15پیشنهاد تغییر تعرفه هزينه ثبتنام سطوح مختلف جايزه به شورای سیاستگذاری؛
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 )16تائید صالحیت و صدور مجوز برگزاری هرگونه همايش ،همانديشي (سمینار) و عناوين مشابه با موضوع كیفیت و
استاندارد در كشور بر اساس شیوهنامه "اعتبار سنجي برگزاری همايشها ،همانديشيها و عناوين مشابه "؛
 )17تصويب برنامه اصالح روند و چارچوب اعطای نشان و تنديس ملي در كشور در تمام حوزههای مرتبط بر اساس مصوبه 7
اجالسیه شورای عالي استاندارد ايران.
تبصره  :1كمیته فني ميتواند در راستای اجرای وظايف خود كارگروههای تخصصي تشکیل دهد يا افراد خاصي را برای
تصدی وظايف تعريفشده منصوب نمايد .كمیته فني در هر دوره از میان اعضای خود كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط را
برای نظارت بر سالمت و يا حل اختالف در مورداجرای ارزيابيهای آن دوره بر طبق معیارها و رويههای مصوب كمیته ،منصوب
مينمايد.
تبصره  :2كارگروه تخصصي آموزش و ترويج ،جهت تائید صالحیت مدرسان مدل در سطوح مختلف (مفاهیم ،منطق ارزيابي،
خودارزيابي ،تدوين اظهارنامه و تربیت ارزياب) و تهیه بانک اطالعاتي مجزا از مدرسان تائید شده و سطح تدريس آنان ،تحت
نظارت كمیته فني تشکیل و هر دوره بهروزرساني خواهد شد.
تبصره  :3كارگروه ارزيابي باهدف مديريت و نظارت بر صحت اجرای فرآيند ارزيابي ،استفاده از ارزيابان تائید صالحیت شده
جايزه در فرآيند ارزيابي ،پشتیباني از تیمهای ارزيابي برای اجرای فرايند ارزيابي و تهیه بانک اطالعاتي مجزا از ارزيابان تائید شده
و سطح ارزيابي آنان تشکیل و نتايج را در هر دوره به دبیرخانه جايزه اعالم مينمايد و تحت نظارت كمیته فني تشکیل و در هر
دوره بروز رساني خواهد شد.
تبصره  :4تشکیل جلسات اختصاصي در قالب كارگروه راهبری دستگاههای اجرايي با نمايندگان معرفيشده ،جهت ايجاد
يکپارچگي در سیاستهای تشويقي اتخاذشده برای دستگاهها ،تصويب در شورای سیاستگذاری (در صورت نیاز) ،پیگیری

اجرای آن توسط دستگاهها و ارائه نظرات مشاورهای در خصوصپیشبردجايزه در هر دستگاه به عهده كمیته فني خواهد بود.

وظايف دبیر كمیته فني به شرح زير است:
)1

تشکیل كارگروه تخصصي بهمنظور ويرايش و بهروزرساني مدل جايزه؛

)2

بررسي نظرات كارشناسي و اصالحات پیشنهادی الزم در مورد نظامنامه و تائید آن جهت طرح در كمیته فني،

)3

تشکیل كارگروه تخصصي برای راهبری و هدايت فعالیتهای ترويجي و آموزشي فرايند ارزيابي كیفیت در دستگاههای
اجرايي؛ 

)4

تشکیل ساير كارگروههای تخصصي برحسب نیاز؛ 

)5

بررسي راهکارهای پیشنهادی كارگروههای تخصصي و ارائه آن به كمیته فني و شورای سیاستگذاری جايزه؛ 

)6

نظارت بر روند فرايندهای اجرايي دبیرخانه جايزه؛ 
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)7

نظارت بر حسن انجام امور از سوی مجری جايزه؛

)8

نظارت بر فرآيند ارزيابي در كارگروه ارزيابي؛ 

)9

نظارت بر برنامهريزیها و تدارک اعزام ارزيابان جهت ارزيابي واحدهای معرفيشده؛

 )10بررسي گزارش نهايي ارزيابيهای انجامشده و تائید آن جهت طرح در كمیته فني؛
 )11نظارت بر روند فرآيندهای ارزيابي (مطابق با مدل جايزه) دبیرخانه جوايز دستگاههای اجرايي؛ 
 )12بررسي صالحیت مجريان و اعتبار فرآيند ارزيابي كیفیت بر اساس آخرين ويرايش شیوهنامه «اعتبار سنجي فرآيند ارزيابي
كیفیت دستگاهي«و ارائه پیشنهاد بهبود و ارتقاء به كمیته فني جهت تصويب؛
 )13بررسي گزارش نهايي ارزيابيهای دستگاهي انجامشده و تائید آن جهت طرح در كمیته فني؛
 )14نظارت بر فرآيند آموزش در كارگروه آموزش؛ 
 )15بررسي نسخه بروز رساني شده شیوهنامه تائید ارزيابي شايستگي مدرسین جايزه و طرح در كمیته فني؛ 
 )16بررسي نسخه بروز رساني شده شیوهنامه تائید ارزيابي شايستگي ارزيابان جايزه و طرح در كمیته فني؛ 
 )17نظارت بر روند برگزاری مراسم پاياني جايزه؛ 
 )18ايجاد هماهنگي الزم بین اركان جايزه؛ 
 )19نظارت بر نگهداری و بهروزآوری مستندات اجرايي و سوابق مربوط به جايزه؛
 )20نظارت بر طراحي و تهیه تنديس ،تقديرنامه و گواهينامه و پیشنهاد آن به كمیته فني؛ 
 )21تهیه پیشنويس سیاستهای مالي جايزه در آغاز دوره و پیشنهاد به كمیته فني جهت بررسي و تصويب در شورای
سیاستگذاری؛
 )22بررسي گزارش عملکرد مجری در هر دوره و تهیه گزارش جهت ارائه به كمیته فني و شورای سیاستگذاری؛
 )23نظارت بر فرايند تائید صالحیت و صدور مجوز برگزاری هرگونه همايش ،همانديشي (سمینار) و عناوين مشابه با موضوع
كیفیت و استاندارد در كشور بر اساس شیوهنامه "اعتبار سنجي برگزاری همايشها ،همانديشيها و عناوين مشابه "؛
 )24نظارت بر فرايند تهیه ،تدوين برنامه اصالح روند و چارچوب اعطای نشان و تنديس ملي در كشور در تمام حوزههای
مرتبط بر اساس بند  8از مصوبات يکصدونهمین شورای عالي استاندارد ايران.
تبصره  :1درصورتيكه ارزياب ارشد ،ارزياب ،مشاهدهگر و يا كارشناس متخصص و ارزيابيشونده در هر مرحله از فرآيند،
مرتکب فعل غیرحرفهای و غیراخالقي گردد ،موارد بايد با ذكر داليل و شواهد ،پس از بررسي در كارگروه ارزيابي در سوابق
آنان درجشده و كاهش رتبه برای فرد خاطي توسط كمیته ارزيابي اعمال ميگردد و برای ارزيابيشونده نیز از فرآيند ارزيابي و
مراسم اختتامیه حذفشده و به دبیرخانه جايزه گزارش و در بانک اطالعاتي نیز درج ميگردد.
تبصره  :2فقط سر ارزيابان ،ارزيابان ،مشاهده گران و كارشناسان متخصص تائید صالحیت شده ،مطابق شیوهنامه تائید

صالحیت ارزيابان جايزه ميتوانند در فرآيند ارزيابي حضور يابند.
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 -5-6-6كارگروه ارزيابي جايزه ملي كیفیت ايران
كارگروه ارزيابي جايزه ملي كیفیت ايران ،كارگروهي است فني ،تخصصي و علمي كه با رياست دبیر كمیته فني و با تركیب
دبیر و اعضايي كه به پیشنهاد دبیر كمیته فني و تائید رئیس كمیته فني برای چهار سال منصوب ميگردند ،تشکیل ميشود .كمیته
فني بر فعالیتهای اين كارگروه نظارت مينمايد.
تبصره  :1تیمهای ارزيابي منتخب كارگروه ارزيابي در سه سال اخیر نبايد در فعالیتهای مشاورهای به شركتهای
ارزيابيشونده بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب شخص حقیقي و يا حقوقي و فعالیتهای مشابه مشاركت داشته باشند .در
صورت عدم رعايت اين موضوع فرد موردنظر از پايگاه اطالعاتي ارزيابان و كارگروه ارزيابي حذف خواهد شد.

 -1-5-6-6وظايف كارگروه ارزيابي:
 )1انجام فرآيند ارزيابي مطابق با قوانین و الزامات اجرايي تعیینشده در اين نظامنامه؛
 )2انجام مراحل تائید فرآيند و نتايج ارزيابيها با اتفاقنظر اعضای كارگروه ارزيابي (ارائه گزارش توسط دبیر به كمیته فني)؛
 )3احصاء و بروز رساني پايگاه اطالعاتي ارزيابان واجد شرايط در فرآيند ارزيابي جايزه و ارائه آن به دبیرخانه جايزه؛
 )4انجام فرآيند ارزيابي صالحیت و شايستگي متقاضیان ارزيابي؛
 )5رسیدگي به شکايات مشتريان (شركتهای ارزيابيشده) و ارائه گزارش به كمیته فني؛
 )6رسیدگي به تخلفات ارزيابان؛
 )7پايش نتايج ارزيابيها و گزارش بازخورد؛
 )8مديريت تعارضات در حین فرآيند ارزيابي؛
 )9پايش و بهروزرساني سطح حرفهای ارزيابان جايزه.
تبصره  :1شاخصهای سطوح حرفهای بر اساس آئیننامه مصوب كمیته فني تعیین ميشود.

 -2-5-6-6وظايف دبیر كارگروه ارزيابي:
 )1ارائه گزارش در جلسات تخصصي كمیته فني و ساير جلسات مرتبط؛
 )2ارائه گزارش در جلسات كارگروه تخصصي راهبری فرايند ارزيابي در دستگاههای اجرايي به تشخیص دبیرخانه جايزه؛
 )3تدوين و بهروزرساني شیوهنامه تائید صالحیت ارزيابان جايزه؛
 )4تهیه معیارها و رويههای تائید صالحیت ارزيابان و ارائه آن به كمیته فني جايزه؛
 )5راهبری و هدايت امور ارزيابي طي هماهنگي با دبیرخانه جايزه؛
 )6انتقال نقطه نظرات كمیته فني و سیاستهای جايزه به كارگروه ارزيابي؛
 )7ارائه گزارش تائید فرآيند و نتايج ارزيابيها به دبیرخانه و كمیته فني جايزه.

 -6-6-6كارگروه آموزش و ترويج جايزه ملي كیفیت ايران
كارگروه آموزش جايزه ملي كیفیت ايران ،كارگروهي است فني ،تخصصي و علمي با رياست دبیر كمیته فني و با تركیب دبیر و
اعضايي كه به پیشنهاد دبیر كمیته فني و تائید رئیس كمیته فني برای چهار سال منصوب ميگردند ،تشکیل ميشود .كمیته فني بر
فعالیتهای اين كارگروه نظارت مينمايد.
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مدرسین سطوح مختلف جايزه ميبايست بر اساس شیوهنامه ارزيابي شايستگي مدرسان توسط كارگروه آموزش تائید صالحیت
گردند .همچنین اسامي آنها در بانک اطالعاتي مدرسان جايزه بر اساس سطوح قابل تدريس معرفي گردد.

 1-6-6-6وظايف كارگروه آموزش و ترويج:
 )1بهروزآوری روش اجرايي آموزش بر اساس نیازها و سیاستهای اعالمشده از سوی دبیرخانه؛
 )2برنامهريزی ساالنه برای اجرای فرآيند ارزيابي شايستگي مدرسان برای آموزش بر اساس روش اجرايي آموزش؛
 )3انجام فرآيند ارزيابي شايستگي مدرسان و تعیین سطح آموزش آنها؛
 )4تهیه بانک اطالعاتي از مدرسین تائید صالحیت شده؛
 )5ارتباط با دبیرخانه جايزه جهت اعالم اسامي مدرسان دارای شايستگي؛
 )6اعالم راهكارهای الزم برای حصول اطمینان از استفاده از مدرسان شايسته در امر آموزش مدل جايزه؛
 )7طراحي روشهای بهینه تدريس و ترويج مدل جايزه؛
 )8برگزاری دورههای آموزشي تربیت ارزياب (و نظارت بر آن) با استفاده از مدرسان شايسته؛
 )9تهیه سرفصلهای آموزشي موردنیاز آموزشهای مرتبط با مدل جايزه.

 2-6-6-6وظايف دبیر كارگروه آموزش و ترويج:
 )1ارائه گزارش در جلسات تخصصي كمیته فني و ساير جلسات مرتبط در صورت اعالم دبیر كمیته فني؛
 )2ارائه گزارش در جلسات كارگروه تخصصي دستگاههای اجرايي به تشخیص دبیرخانه جايزه؛
 )3تدوين و بهروزرساني شیوهنامه آموزش جايزه ملي كیفیت ايران؛
 )4تعیین معیارها و رويههای ارزيابي شايستگي مدرسان سطوح مختلف؛
 )5طرحريزی برنامههای توسعه و ترويج آموزش در دستگاهها و ساير حوزههای ارجاع شده از سوی دبیرخانه
جايزه؛
 )6راهبری و هدايت امور آموزش و نظارت بر فرآيندهای اجراشده آموزش طي هماهنگي با دبیرخانه جايزه؛
 )7انتقال نقطه نظرات و سیاستهای دبیرخانه ،كمیته فني و كارگروه ارزيابي به كارگروه آموزش؛
 )8ارائه گزارش فعالیتها به دبیرخانه جايزه؛
 )9تهیه پیشنويس و بازنگری فرايند آموزش و ارزيابي شايستگي مدرسان.

-7-6-6كارگروههای تخصصي
كمیته فني ميتواند در راستای اجرای وظايف خود كارگروههای تخصصي تشکیل دهد يا افراد خاصي را برای تصدی
وظايف تعريفشده تعیین نمايد.
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 -7-6وظايف نمايندگان دستگاه اجرايي:
نمايندگان دستگاههای اجرايي به افرادی اطالق ميگردند كه در دستگاه متبوع خود وظیفه مرتبط با سرآمدی و جاریسازی
راهبردهای كیفیت را داشته و بهصورت رسمي از سوی سازمان و وزارتخانه متبوعشان به رئیس يا دبیر جايزه معرفي ميگردند و
وظايف آنان به شرح ذيل ميباشد:
 )1راهاندازی جايزه كیفیت دستگاهي با كسب مجوز از شورای سیاستگذاری جايزه؛
 )2برنامهريزی اجرای فعالیتهای تعیینشده در دستگاه مربوطه و ارائه گزارش پیشرفت و موانع اجرايي جهت تعیین راهحل
برای رفع مشکالت و تسهیل و تسريع فرآيندهای ترويج در دستگاه؛
 )3تعیین سازوكاری برای آشنايي مجموعه مرتبط با جايزه و آموزش گسترده آن در سطح دستگاه متبوع؛
 )4تعیین سیاستهای تشويقي /انگیزشي برای حضور واحدهای سازماني ،سازمانهای مستقل زيرمجموعه و شركتهای
مرتبط در فرآيند ارزيابي جايزه؛
 )5ابالغ سیاستها و حصول اطمینان از اجرای آنها در دستگاه مربوطه؛
 )6تعیین سازوكار انتخاب واحدهای برتر در دستگاه مربوطه با رعايت مصوبات كمیته فني جايزه؛
 )7انتخاب واحدهای برتر آماده جهت حضور در جايزه بر اساس نظامنامه كیفیت؛
 )8شركت در جلسات كارگروه تخصصي راهبری و توسعه مدل جايزه در دستگاههای اجرايي؛
 )9اعال م رسمي اسامي واحدها به دبیرخانه جايزه جهت طرح در كمیته فني؛
)10شركت در جلسات كمیته فني.

تبصره  :1دستگاههای اجرايي امکان انتخاب و معرفي كارشناسان متخصص عالقهمند به حضور در فرآيند ارزيابي را
به كمیته ارزيابان دارند .عالقهمندان پس از درخواست ،ميبايست مراحل دعوت ،آزمون و مصاحبه را همانند
فرآيندی كه برای ساير ارزيابان اجرا ميشود ،با موفقیت بگذرانند و طبق نظر نهايي كمیته ارزيابي ميتوانند بر اساس
میزان آشنايي با مدل و تواناييهای فردی بهعنوان كارشناس ،متخصص ،مشاهدهگر و يا ارزياب در فرآيند ارزيابي
حضور يابند .اسامي افراد پذيرفتهشده پس از گذراندن مراحل فوق ،در بانک ارزيابان جايزه ثبت ميگردد.

-8-6مجری جايزه ملي كیفیت ايران
-1-8-6مجری جايزه:
با عنايت به ظرفیت ماده  5قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ،پژوهشگاه استاندارد انحصاراً بهعنوان مجری رسمي جايزه تعیین
ميگردد .پژوهشگاه استاندارد مسئول اجرای سیاستها ،برنامهها ،وظايف و مسئولیتهای ابالغي است كه بر اساس توافق از سوی
سازمان به او واگذار ميشود.
تبصره  :1چنانچه بنا به داليل موجه پژوهشگاه در يک سال مشخص و با اعالم قبلي ،پس از بررسي و پذيرش موضوع از سوی
رئیس شورای سیاستگذاری برای اجرای جايزه اعالم عدم آمادگي نمايد ،مطابق با بند زير مجری برای بازه زماني معیني انتخاب
خواهد شد و پژوهشگاه ميتواند بخش يا تمامي امورات مربوط به اجرای جايزه را به غیر واگذار نمايد.
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 -2-8-6شرايط تفويض اختیار مجری جايزه ملي كیفیت ايران
در صورت وقوع شرايط موجود در تبصره  1فوقالذكر ،سازمان ،نهاد ،انجمن يا تشکل علمي و حرفهای در زمینه كیفیت ميتوانند
متقاضي عهدهداری وظیفه مجری جايزه شوند و پس از طي فرآيندهای قانوني توسط دبیرخانه جايزه مجری انتخاب ميشود و
مسئولیت امور اجرايي جايزه را بر عهده خواهد داشت .مجری جايزه مطابق دستورالعمل احراز صالحیت مصوب كمیته بر اساس
فراخوان عمومي و احراز صالحیت توسط دبیرخانه جايزه ضمن بررسي ،جهت تائید و صحهگذاری به كمیته فني ارجاع كه پس از
تائید در كمیته فني به تصويب شورای سیاستگذاری جايزه رسیده و ميتواند به مدت مشخص عهدهدار اين مسئولیت باشد.
تبصره  :1درصورتيكه مجری جايزه در هر يک از مراحل انجام كار ،اقداماتي مغاير باسیاستهای كلي جايزه و بندهای
تفاهمنامه منعقدشده انجام دهد دبیرخانه جايزه با ابالغ موارد مربوطه پس از طي مراتب ابالغ ،ميتواند نسبت به فسخ قرارداد بدون
طي تشريفات قانوني اقدام نمايد.
تبصره  :2مجری جايزه و اعضای هیئتمديره و كاركنان آن بههیچعنوان نبايد مجری ،راهبر ،برنامهريز ،متصدی و عضو
كمیتههای جوايز فاقد مجوز مرتبط با استاندارد و كیفیت ،تعالي و سرآمدی در كشور باشند و در صورت چنین كاری تفاهمنامه
همکاری فسخ خواهد گرديد.
ويرايش هفتم اين نظامنامه در تاريخ  1401/02/10به تصويب شورای سیاستگذاری جايزه ملي كیفیت ايران رسیده است.
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