
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بخش های زیر قابل دسترس است:های خبری و تولیدات پژوهشی در فرآورده
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 نکات برجسته

   :یرانا  یفیتک لیم ایزهج همم یگیژهو دو 

 بودن ارزیاب خود و دنیا روز استانداردهاي براساس و ملی مدل یک  از برخورداري 

 خارجیان براي الگوپذیري و برداري بهره قابلیت  

 یرغ ، ولتید وچکک و زرگب قتصادیا نگاههایب و هاازمانس رآمدترینس و رترینب هب یرانا یفیتک لیم ایزهج اعطای 

  کشور مختلف هایبخش در برتر شرایط حائز  خصوصی و عمومی ، دولتی

 یرانا یفیتک لیم ایزهج همم هدافا برخی 

 و تولیدي خدمات و محصوالت کیفیت) کیفیت دائمی بهبود براي هاسازمان در رقابت انگیزه ایجاد 

 گانهده محصولی هايگروه در( فرآیندها

 بهبود راستاي در هاسازمان تالش نهادن ارج و تایید و کشور برتر هايسازمان معرفی و شناسایی 

 محصوالت کیفیت

 افطزایش همچنطین و المللطیبین و ملطی سطح  در کشور هايسازمان پذیري رقابت توان افزایش 

 المللیبین و ايمنحقه بازارهاي با هاآن سازگاري

 و محصطوالت کیفیت افزایش لزوم و کشور آینده و حال اقتصادي الزامات و هاویژگی به ویژه توجه 

 (صادرات) المللی بین و ملی فضاي در حضور جهت در سازمان خدمات

 اه ازمانس رایب یفیتک لیم ایزهج وایدف برخی 

 محصول کیفیت محوریت و تمرکز با بهبود قابل هاي زمینه و قوت نقاط شناخت  

 بازار سهم افزایش و رقابت قدرت افزایش  

 رقبا یا و مشابه هاي سازمان برابر در محصول و سازمان هاي قابلیت سنجش  

 یرانا یفیتک لیم ایزهج سطوح 

 ایران کیفیت ملی جایزه تندیس  

 کیفیت به اشتهار تقدیرنامه  

 کیفیت به اهتمام گواهی 
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  و طرح مسئله و طرح مسئله   مقدمهمقدمه  

 حراز  ایرانري هايسرازمان سررآمدترین و برترین به روز این در و است شده نامگذاري کيفيت ملي روز عنوان به آبان 18

 بخرش موسسرا  عمليراتي، واحردهاي بر ر،، اقتصرادي هايبنگاه ها،سازمان شامل کشور مختلف هايبخش در شرایط

 هرايفعاليت کرار، و کسر  سررآمدي و کيفيت ارتقاء زمينه در که وابسته و مستقل متوسط و کوچک هايبنگاه عمومي،

 .شودمي اعطا جواز ي ایران اسالمي جمهوري رزيس توسط اند، داده انجام چشمگيري

 سرازمان سوي از برداريبهره قابليت بوده که ملي کامال مدل ایران برخورداري از یک کيفيت ملي مهمترین ویژگي جای ه

 و توليردي بر ر،، و کوچرک اعر  هرا سرازمان توسرط ارزیابي خود منظور به مدل این. باشد مي دارا ني  را خارجي هاي

 اقتصرادي، شررایط بره توجه با مشخص تجاري نام با محصولي گروه یا محصول یک مسير در خصوصي یا دولتي خدماتي،

اسرت.  شرده طراحي مدیریت روز دانش از برداريبهره با ایراني هاي سازمان ویژگي همچنين و کشور فرهنگي و اجتماعي

 و کيفيرت مردیریت کتابهاي مرجع و استانداردها از المقدور کيفيت حتي ملي مدل معيارهاي زیر و معيارها طراحي براي

 شرده اسرتفاده کنندگان، مصرف و مشتري رضایت از حاصل پایدار نتایج بر تمرک  با آنها راهنماهاي و سرآمدي هاي مدل

برهمين اساس در این گ ارش تالش شده است تا نحوه شکل گيري و تردوین جرای ه ملري کيفيرت، ویژگري هرا و  .است

 اقتصرادي هرايبنگاه ها،راهبرد کالن کشور و اهميت آن براي سرازماناهداف آن ، انواع جوای  ملي کيفيت و تاثير آن در 

 مورد بررسي قرار گيرد. وابسته و مستقل متوسط و کوچک هايبنگاه عمومي، بخش موسسا  عملياتي، واحدهاي ب ر،،

  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  معرفی جایزهمعرفی جایزه

 هرايسرازمان ویژگري همچنرين و کشرور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، شرایط به توجه با ایران کيفيت ملي جای ه مدل

 کره گررددمري محسرو  ملري کرامال مدل یک عبارتيه ب و است، شده طراحي مدیریت روز دانش از برداريبهره با ایراني

در ذیل به معرفي و نقش این مردل پرداختره شرده  .باشد مي دارا ني  را خارجي هاي سازمان سوي از برداريبهره قابليت

 است:

    سازمانسازمان  پایدارپایدار  موفقیتموفقیت  مسیرمسیر  دردر  محصولمحصول  کیفیتکیفیت  مدیریتمدیریت

 یرا دولتي خدماتي، و توليدي ب ر،، و کوچک اع  ها سازمان توسط ارزیابي خود منظور به ،ایران کيفيت ملي جای ه مدل

 به محصول کلمه مدل این در. است شده طراحي مشخص تجاري نام با محصولي گروه یا محصول یک مسير در خصوصي

 کيفيرت برا محصرول مسرتمر توليرد اینکره به توجه با. شود مي اطالق ها، آن از همگون هاي گروه و خدما  و کاال انواع

 مردل در اسرت، مقردور سرآمد هاي سازمان در) زمان و تحویل شرایط ، قيمت مطلوبيت، شامل آن ابعاد همه در ( پایدار

 جراري نير  سررآمدي گانرههشرت بنيرادي هاي ارزش کيفيت، مدیریت گانههشت اصول بر عالوه کيفيت ملي جای ه ملي

 و مصررف برراي مناسبت تعریف با محصول کيفيت مدیریت روز دانش از موازي طور به مدل این در دیگر عبار  به است،

 مردل معيارهراي زیرر و معيارها طراحي براي. است شده برداري بهره ذینفعان، متوازن رضایت تعریف با سازمان سرآمدي

 برا هرا آن راهنماهراي و سررآمدي هراي مردل و کيفيت مدیریت کتابهاي مرجع و استانداردها از المقدور حتي فوق ملي

 .است شده استفاده کنندگان، مصرف و مشتري رضایت از حاصل پایدار نتایج بر تمرک 

  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  گیریگیری  شکلشکل  نحوهنحوه

 از و شودمي محسو  استراتژیک محور و معيار یک کشور توسعه امر در کيفيت مسئله که حقيقت این گرفتن نظر در با

 اول جایگاه به 1۴۰۴سال درساله، بيست چش  انداز سند هايبينيپيش بنابر داشته باشي  قصد چنانچه دیگر طرف

 کشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي شامل )غربي جنو  آسياي منطقه  سطح در فناوري و علمي اقتصادي،

 صورتي در مه  این. شوی  نازل باال درجا  به ه  زمينه ها تمامي در که هستي  آن مستل م پيدا کني  دست( همسایه

 معنا بدان. دهي  ارازه باالتري کيفيت با را خود خدما  یا محصوال  توسعه، محورهاي کليه در که خواهد آمد دست به
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 را کيفيت ارتقاء و توسعه و شده عرصه وارد متعهدانه کامالا  خدماتي، و توليدي هايسازمان و اجرایي هايدستگاه کليه که

 .نمایند مدیریت خوبي به را کيفيت موضوع و کرده لحاظ خود کاري فرآیندهاي در

 توسعه سوم برنامه قانون در کيفيت مباحث بار اولين براي گوناگون، هايکنفرانس و سمينارها متعاق  امر، این اجراي در

به . گردید مطرح ترشفاف ايگونه به پنج  و چهارم هايبرنامه در آن، از پس و شده مطرح کشور اجتماعي و اقتصادي

 به ني  کيفيت ملي جای ه شکل گيري طرح. شد خواسته استاندارد سازي نظام ساختار اصالح پنج ، برنامه در طوري که

 به خود هاسازمان که نمود خلق را مسيري بتوان که این هدف با دولتي، و خصوصي هايسازمان براي ايانگي ه عنوان

 . گرفت شکل ایران کيفيت ملي جای ه تشکيل تفکر 1381سال در ابتدا آورند روي کيفيت ارتقاء سمت به خود

 کيفيرت مردیریت اول طرراز کارشناسران از اي کميته کشورها، سایر در کيفيت ملي جوای  عيني تجربيا  بررسي از پس

 هراي مردل خصوصاا دنيا کيفيت مه  جوای  گوناگون هاي مدل ایران کيفيت ملي جای ه روش بهترین تدوین جهت کشور

 در را خرود اوليره گر ارش سرسس و دادنرد قررار خود کار دستور در را دمينگ جای ه و اروپا کيفيت بنياد بالدریج، مالکوم

 ملري جرای ه گيرري شکل طرح. دادند ارایه ایران استاندارد ملي سازمان به ایران کيفيت ملي جای ه گيري شکل خصوص

 یکصدودومين طي 1۵/3/81 تاریخ در و گردید ارایه 1استاندارد عالي شوراي ملي استاندارد به توسط سازمان ایران کيفيت

 کره گردیرد ابرال  ایرران استاندارد ملي سازمان به اجرا جهت و تصوی  ایران کيفيت ملي جای ه تشکيل شورا، این جلسه

 ملري سرازمان محرل در جرای ه ایرن دبيرخانره و فنري کميتره ایران، کيفيت ملي جای ه گذاري سياست شوراي آن درپي

 تعيرين اروپرا کيفيرت بنيراد مردل براسراس ایرران کيفيت ملي جای ه مدل متعدد جلسا  طي و تشکيل ایران استاندارد

 .گردید

  کشورکشور  رسمیرسمی  تقویمتقویم  دردر  کیفیتکیفیت  ملیملی  روزروز  گذاریگذاری  نامنام

 18 برا مطرابق(کيفيت جهراني روز) نوامبر ۹ روز گرفته صور  هاي تالش با ایران کيفيت ملي جای ه گيري شکل از پس

  و گردیرد درج کشرور رسرمي تقروی  در و گرذاري نام کيفيت ملي روز عنوان به عمومي فرهنگ عالي شوراي توسط آبان

 متقاضريان انتخرا  نحروه جرای ه، مختلف سطوح ها، ارزیابي اجرایي روش نامه، نظام: شامل الزم پس از تدوین مستندا 

 تکميرل راهنمراي و تقاضرانامه هراي فررم و متقاضريان راهنمراي سررآمدي، و کيفيرت زیرمعيارهاي و ها ارزش براساس

 سياسرت شروراي در  ایرران کيفيرت ملري جرای ه ایران ، اولين مردل کيفيت ملي جای ه فني کميته توسط ها، اظهارنامه

در  دارنرد، حضرور گونراگون هاي بخش از کارشناساني و استاندارد عالي شوراي از نمایندگاني درآن که این جای ه گذاري

 . شد برگ ار ایران کيفيت ملي جای ه دوره اولين سال همان در و تصوی  1382 سال مرداد پان ده 

  ((IINNQQAA))ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  نویننوین  مدلمدل  تدوینتدوین  چگونگیچگونگی

 مهمري دسرتاوردهاي که همرراه برا  138۵ تا 1382 سال از EFQM مدل با ایران کيفيت ملي جای ه دوره ۴با برگ اري 

 ایرن بهترر اثربخشري برراي کره رسيدند نتيجه این برگ ار کننده جای ه ملي کيفيت به مسئوالن ، چهارم در دوره اما بود،

 از این رو مردل. باشد داشته وجود محصول کيفيتي ابعاد به ايویژه نگاه آن در که گردد تدوین نویني مدل بایستي جای ه

 تغييرر کررد و کنندگان مصرف حقوق از حمایت و مشتریان رضایت جل  و محصول کيفيت بر تکيه با کيفيت ملي جای ه

 علمري مدل یک رویکرد این بر با تشکيل کارگروه هاي کارشناسي و منطبق یافت ماموریت کيفيت ملي جای ه فني کميته

 . نماید طراحي را بومي و

                                                           
 ، شورا دبير عنوان به استاندارد ملي سازمان رزيس از متشکل شورا این اعضاي و است جمهور رزيس برعهده استاندارد عالي شوراي ریاست قانون براساس - 1

 دفاع کشاورزي، جهاد اطالعا ، فناوري و ارتباطا  پ شکي، آموزش و درمان بهداشت، ، تجار  و معدن ، صنعت وزراي زیست، محيط حفاظت سازمان رزيس

 بازرگاني اتاق رزيس ، کشور کل دادستان نيرو، و نفت شهرسازي، و مسکن اجتماعي، امور و کار تعاون فناوري، و تحقيقا  علوم، مسلح، نيروهاي پشتيباني و

 انتخا  سمت این به سال سه مد  براي جمهور رزيس حک  به و مؤسسه رزيس پيشنهاد به که استاندارد امور در کارشناس نفر دو و ایران معادن و صنایع و

 .شوندمي



 

۴ 

 

 گذشته و دوره ۴ تجربيا  قبلي و براساس مدل شناسي آسي  بر عالوه کيفيت ملي جدید جای ه مدل در تدوین

 قرار شناسایي مورد ایراني هاي سازمان در نوین مدل اقتصادي و اجتماعي ، فني هاي ویژگي آن، مثبت نقاط شناسایي

 و ها شاخص و محصول کيفيت مدیریت زمينه در الملليبين مجامع تجربيا  و مشابه هاي مدل سسس و گرفت

 جای ه پس از ارازه چندین پيش نویس مدل نوین و گرفت قرار توجه مورد محصول کيفيت ارزیابي الملليبين معيارهاي

 تدوین پایه عنوان به پيشنهادي هاي مدل از یکي سرانجام کيفيت ملي جای ه فني و بررسي آن در کميته کيفيت ملي

 تصوی  به مدل این کيفيت ملي جای ه گذاري سياست و نهایتا پس از بررسي در شوراي انتخا  کيفيت ملي جای ه مدل

 .رسيد

  نویننوین  مدلمدل  هایهای  ویژگیویژگی

 هراي سرازمان ویژگري همچنرين و کشرور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، شرایط به توجه با ایران کيفيت ملي جای ه مدل

 قابليت که گرددمي محسو  ملي کامال مدل یک بعبارتي و است شده طراحي مدیریت روز دانش از برداري بهره با ایراني

 از اعر  هرا سرازمان توسرط ارزیرابي خرود منظور به مدل این. است دارا ني  را خارجي هاي سازمان سوي از برداري بهره

 مشرخص تجراري نرام برا محصولي گروه یا محصول یک مسير در خصوصي یا دولتي خدماتي، و توليدي ب ر،، و کوچک

 در. شرود مري اطرالق ها، آن از همگون هاي گروه و خدما  و کاال انواع به محصول کلمه مدل این در. است شده طراحي

 بره اسرت، جراري ني  سرآمدي هاي ارزش کيفيت، مدیریت گانه هشت اصول بر عالوه ایران کيفيت ملي جای ه ملي مدل

 سررآمدي و مصرف براي مناسبت تعریف با محصول کيفيت مدیریت روز دانش از موازي طور به مدل این در دیگر عبار 

 فروق ملي مدل معيارهاي زیر و معيارها طراحي براي. است شده برداري بهره نفعان، ذي متوازن رضایت تعریف با سازمان

 برر تمرکر  برا هرا آن راهنماهراي و سررآمدي هاي مدل و کيفيت مدیریت مرجع کتابهاي  و استانداردها از المقدور حتي

 تاکيرد هرا آن برر مردل طراحي که مواردي. است شده استفاده کنندگان، مصرف و مشتري رضایت از حاصل پایدار نتایج

 : از عبارتند دارد

 نفعان ذي منافع در تعادل 

 محصول، کيفيت راهبردي مدیریت  

 گرایي فرآیند 

 کيفيت تضمين 

 مداري مشتري 

 توانمندسازي و یادگيري 

 تامين زنجيره مدیریت 

 منابع مصرف در وري بهره 

 تکنولوژي توسعه فرآیندهاي در محيطي زیست و اجتماعي شناسایي مسئوليت 

 محصول مفهومي قابل شناسایي بودن طراحي 

 محصول تفصيلي تکوین و طراحي 

 محصول تحویل و توليد و ساخت هاي فرآیند 

  فروش از پس پشتيباني و خدما 

 آن محصول  عمر دوره پایان تا محصول طراحي شروع از محيطي زیست رفتار و شناسایي  عملکرد قابل 

  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  مدلمدل

 کره اسرت معيرار هفرت داراي مدل این. است شده طراحي حرکت، از نمادي بعنوان ،(1 شکل) چرخ شکل به مدل نماي

 در کره اسرت، مردیریت و رهبرري سراز توانمند معيار اولين. هستند نتایج دیگر معيار سه و توانمند سازها آن معيار چهار



 

۵ 

 

 سره. هسرتند کارکنران و منرابع فرایندها، معيارهاي ترتي  به توانمندسازها گروه از دیگر معيار سه دارد، قرار مدل وسط

 نترایج معيرار و سازمان ذینفعان ترینمحوري عنوان به کنندگان مصرف و مشتریان نتایج معيار از عبارتند ني  نتایج معيار

 عنروان بره کارکنان نتایج همچنين و غيرمالي مالي، نتایج شامل که عملکردي نتایج معيار نهایتا و جامعه و زیست محيط

 نروآوري و خالقيت از و شده شروع نتایج از یادگيري از مدل چرخشي نيروي. است سازمان هايسرمایه از بخش ترینمه 

 مردیریت و رهبرري نقرش مناسر  ایفراي با که حرکتي. یابدمي ادامه انتظار مورد نتایج کس  سمت به توانمندسازها در

 .ایستدنمي حرکت از هرگ 

 ایران کيفيت ملي جای ه مدل نماي:  1 شکل

 

 
  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  مدلمدل  معیارهایمعیارهای

 
  

رهبری و 
مدیریت

کارکنانمنابعفرایندها

نتایج 
مشتریان

و مصرف 
کنندگان

نتایج 
محیط 
زیست 
وجامعه

نتایج 
عملکردی
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  ((  IINNQQAA  ))  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  اهدافاهداف

 در وکار کس  سرآمدي و وريبهره کيفيت، هايحوزه در متعددي الملليبين و ايمنطقه ملي، جوای  اخير هايسال در

 آمده بوجود توسعه، حال در کشورهاي حتي و استراليا ،ژاپن ،کانادا ،امریکا ،اروپا نظير جهان مختلف مناطق و کشورها

 جوای  این. هستند کيفيت ملي جای ه مدل داراي جهان کشور ۷۰ از بيش که دهدمي نشان شده انجام هايبررسي. است

 و مندنظام الگوي یک و کرده بيان شيوا زبان به را وکار کس  سرآمدي و کيفيت مفاهي  سو یک از دارند، مختلفي ابعاد

 اب ار یک دیگر سوي از و نمایندمي ارایه جامع کيفيت مدیریت هاينظام استقرار و ری يطرح براي یافتهساخت

 معيارهاي اساس بر را خود عملکرد و مدیریت نظام که کنندمي کمک هاسازمان به و باشندمي ارزیابي خود سيستماتيک

 اهدافي ،جامع کيفيت مدیریت نظام بسوي حرکت با و( نموده مقایسه هاسازمان سایر با حتي و) نموده ارزیابي معين

 مستمر، بهبود ،کارکنان مشارکت اف ایش خدما ، و محصوال  کيفيت بهبود ،مشتري رضایت اف ایش همچون متعالي

 .سازند محقق را …و اقتصادي و مالي پایدار نتایج به دستيابي

 بهبود و پيشرفت چون ارمغاني خود با اند،گرفته شکل که ايجامعه هر در وکار کس  سرآمدي و کيفيت جوای  هاينظام

 جهت ني  را آنها مدیریتي هايروش و مفاهي  ها،سازمان به الگودهي با اندتوانسته جوای  این همچنين. اندداشته همراه به

 ملي جای ه اهداف از هایينمونه مقدمه، این با. دهند حرکت سازماني تعالي و رشد و مستمر بهبود بسوي را هاآن و داده

 : شودمي ذکر محصول، کيفيت رویکرد با ایران کيفيت

 جامعه سطح در آن به پيش از بيش توجه ضرور  و کيفيت اهميت به نسبت عمومي آگاهي اف ایش. 

 علمي اجرایي متدولوژي یک داشتن اختيار در با جامع کيفيت مدیریت نظام بسوي حرکت. 

 محصول کيفيت مدیریت رویکرد با عملکرد ارزیابي علمي معيارهاي اساس بر کشور هايسازمان ارزیابي امکان. 

 و تمرک  با بهبود قابل هايزمينه و قو  نقاط شناخت و هاسازمان توسط سيستماتيک خودارزیابي امکان 

 .ارزیابي خود عمليا  انجام براي هاسازمان تشویق و هاسازمان سایر با مقایسه محصول، کيفيت محوریت

 منظور به هاسازمان سایر به آنها معرفي و کيفيت بهبود زمينه در هاسازمان موفق دستاوردهاي شناسایي امکان 

 .الگوبرداري

 در( فرآیندها و توليدي خدما  و محصوال  کيفيت) کيفيت دازمي بهبود براي هاسازمان در رقابت انگي ه ایجاد 

 .گانهده محصولي هايگروه

 کيفيرت بهبرود راسرتاي در هاسرازمان ترالش نهرادن ارج و تایيرد و کشرور برتر هايسازمان معرفي و شناسایي 

 .محصوال 

 با هاآن سازگاري اف ایش همچنين و الملليبين و ملي سطح در کشور هايسازمان پذیري رقابت توان اف ایش 

 .الملليبين و ايمنطقه بازارهاي

 خردما  و محصروال  کيفيرت افر ایش لر وم و کشرور آینرده و حال اقتصادي ال اما  و هاویژگي به ویژه توجه 

 (.صادرا ) المللي بين و ملي فضاي در حضور جهت در سازمان

  هاها  سازمانسازمان  جایزه ملی کیفیت برایجایزه ملی کیفیت برای  فوایدفواید

 محصول کيفيت محوریت و تمرک  با بهبود قابل هاي زمينه و قو  نقاط شناخت  

  کيفيرت مردیریت بهبرود و محصرول کيفيرت افر ایش منظرور بره هایيزمينه ایجاد کيفيت استراتژي بر تمرک 

  محصول

 بازار  سه  اف ایش و رقابت قدر  اف ایش 

 رقبا  یا و مشابه هاي سازمان برابر در محصول و سازمان هاي قابليت سنجش 

 محصول کيفيت با ارتباط در سازمان بين در بينانه واقع نگرش یک ارایه  



 

۷ 

 

 محصول کيفيت مدیریت زمينه در ها سازمان سایر هاي موفقيت و ها روش فراگيري و گذاري به اشتراک 

 ایران کيفيت ملي جای ه تندیس و اشتهار اهتمام، هاي گواهينامه دریافت 

 خدما  و محصوال  به عطف ها گواهينامه تبليغاتي امتيازا  از برداري بهره امکان 

 

  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  ارزشیارزشی  مفاهیممفاهیم

 بيرانگر و کشرور خردماتي و توليردي هاي سازمان کوشش و تالش تایيد و اطالع براي اي وسيله ایران کيفيت ملي جای ه

 از برخري. اسرت پایردار موفقيرت مسرير در آن مرداوم بهبود و کيفيت مدیریت نظام استقرار در متقاضي سازمانهاي تعهد

 :از عبارتند مدل این ارزشي مفاهي 

 آن اسرتقرار بره و دهنردمي بها کيفيت به سازمان در که افرادي و محققان کارشناسان، مدیران، به نهادن ارزش 

 .دارند تعهد

 سرازمان وجرودي فلسرفه آن مطلرو  تحقق که نا  خدما  ارازه و توليد در آوري نو و خالقيت به نهادن ارزش 

 .است

 گررو در سرازمان پایردار موفقيرت که متوازن طور به دیگر ذینفعان رضایت و مشتریان انتظارا  به نهادن ارزش 

 .است ایشان رضایت

  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  کاربردیکاربردی  مفاهیممفاهیم

 خدما  و محصول توليد مختلف هايفعاليت همگرایي در که است سازماني بلو  درجه از نمادي ایران کيفيت ملي جای ه

 :زیر موارد جمله از. گرددمي هاسازمان سایر محصول از برتر محصولي عرضه موج  مختلف ابعاد از که آیدمي وجود به

 خدما  ارازه و محصول توليد فرایندهاي ساماندهي 

 پشتيبان مدیریت سيست  ساماندهي 

 سازماني درون ساختار و ارتباطا  ساماندهي 

 سازماني برون ارتباطا  ساماندهي 

  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  تعریفتعریف

 برترین به( آبان 18) کيفيت ملي روز در ترجيحا و کيفيت هفته در ساله همه ملي است فرایندي ایران کيفيت ملي جای ه

 و ارتقاء زمينه در که( نظامنامه در جای ه بنديطبقه مطابق) کشور مختلف هايبخش در شرایط حاز  ایراني هايسازمان

 گواهينامه، اند، داده انجام را چشمگيري هايفعاليت خود سازمان پایدار موفقيت مسير در محصول کيفيت مداوم بهبود

 .گرددمي اعطاء کيفيت جای ه تندیس یا نامه تقدیر

  متقاضیمتقاضی    واحدهایواحدهای  سازمانها وسازمانها و  بندیبندی  طبقهطبقه

 از اعر  خردماتي یرا و توليردي هايسرازمان کليره لرذا. اسرت فراگيرر و عمرومي مدل یک ایران کيفيت ملي جای ه مدل

 :باشند جای ه این دریافت متقاضي توانندمي زیر هايسازمان جمله از دولتي و تعاوني خصوصي،

 کوچک و متوسط ب ر،، اقتصادي هاي بنگاه و ها سازمان (1

 عمومي و دولتي  بخش هاي نهاد و ها سازمان (2

 .مشخص تجاري نام یا و ماهيت با ، داراي محصول با سازمان، یک به وابسته خدماتي و توليدي واحدهاي (3

 در حضرور طریرق از خود خدما  یا محصوال  ماهيت برحس  ایران کيفيت ملي جای ه در شرکت متقاضي هاي سازمان

 حضرور تقاضرانامه .گيرنردمري قررار ارزیرابي فرایند در کنند مي برگ ار بخش هر متولي اجرایي هاي دستگاه که جوای ي

 پذیرفتره( برنرد) مشرخص تجراري نام با خدمت یا محصول از خاص گروه یک یا نوع یک براي جای ه فرایند در هاسازمان

 قررار ارزیرابي مرورد محصرول آن مصررف و توليرد کامرل چرخه راستاي در مدل معيارهاي تمام ني  ارزیابي در و شودمي
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 محصرول یک از بيش براي توانندمي هستند گروه یک از بيش در متنوع محصوال  داراي که هازيسازمان. گرفت خواهند

 .نمایند شرکت جای ه در

 

  ایران ایران   کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه  سطوحسطوح

کيفيت و گواهي اهتمام به کيفيت جای ه ملي کيفيت ایران در سه سطح تندیس جای ه ملي کيفيت، تقدیرنامه اشتهار به 

 تعریف شده است:

 ایران  کیفیت ملی جایزه الف( تندیس

 نماید، کس  را امتياز باالترین شده تعيين نصا  حد از که نام دي جای ه، نام دهاي ميان از: زرین تندیس- 1الف/

 .شد خواهد زرین تندیس برنده و شده انتخا  و مطرح ملي رده در کيفيت برتر سطح عنوان به تواندمي

 در کيفيت نهادینه سطح عنوان به ميتوانند که هایيبهترین جای ه، نام دهاي ميان از :سیمین تندیس -2الف /

 برنده عنوان به تندیس سطح نصا  حد در امتياز باالترین کس  درصور  باشند، مطرح محصوال  از خاصي هايگروه

 .گردندمي معرفي و شده انتخا  سيمين تندیس

 حد در باالتر امتياز دومين که محصول گروه هر در هایي سازمان جای ه، نام دهاي ميان از: برنزین تندیس- 3الف /

 . 1شوندمي معرفي برن  تندیس برنده عنوان به باشند داشته را تندیس سطح نصا 

 باشدمي سال سه تندیس سطوح اعتبار زمان مد 

 کیفیت به اشتهار ب( تقدیرنامه
 بشررط اند،شرده نایرل خود محصول در کيفيت به اشتهار جهت در هایيپيشرفت به خو  مدیریت با که متقاضياني براي

. گررددمي اعطراء کيفيرت بره اشرتهار تقدیرنامره کيفيرت رشرد سطح عنوان به مربوطه نصا  حد از باالتر امتيازي کس 

 تعرداد کره شروندمي اعطراء سرتاره سره تا یک درجا  در شده تعریف امتيازا  دامنه در کيفيت به اشتهار هايتقدیرنامه

 .است باالتر سطح مبين ستاره بيشتر

 کیفیت به اهتمام ج( گواهی

 از حاصل بهبود هايپروژه و خودارزیابي انجام ، جای ه مدل با مرتبط آموزشي هايدوره برگ اري با که متقاضياني براي

 کيفيت مدیریت سيست  یک اینکه بر مشروط داده نشان کيفيت سوي به حرکت براي را خود پایبندي و تعهد آن،

 . 2شودمي صادر کيفيت به اهتمام گواهي ، باشد جاري سازمان در ني  روزآمد

 

 

 

 

 

 

 . باشدمي بالمانع متمادي سالهاي در ایران کيفيت ملي جای ه فرآیند در حضور متقاضي سازمانهاي نام ثبت

  

                                                           
 باشد .مي سال یک کيفيت به اشتهار سطوح تقدیرنامه اعتبار زمان مد  - 1

 .باشدمي سال یک کيفيت به اهتمام سطح اعتبار زمان مد  - 2

 یا تقدیرنامه ، تندیس دریافت سال ذکر با میتوانند اهتمام و اشتهار ، تندیس سطوح کنندگان دریافت

 نام ذکر با را خود سازمان و اشاره خود برتری و جایگاه به استنادها و تبلیغات در مناسب نحو به گواهینامه

 هیچگونه نبایستی معرفی این. نمایند مطرح شده ارزیابی رقابتی سطح در مقتضی بنحو محصول تجاری

 .باشد داشته ایران کیفیت ملی جایزه فرایند متعالی هایارزش و شئونات با منافاتی



 

۹ 

 

  بخشیبخشی  کیفیتکیفیت  ملیملی  جوایزجوایز  سطوحسطوح

 . شوندمي بنديطبقه سطح دو در بخشي کيفيت ملي جوای 

 (ستاره چهار و سه ، دو ، یک کيفيت به اشتهار: ) کيفيت به اشتهار تقدیرنامه( الف

 .کيفيت به اهتمام گواهينامه(   

 گردندمي کيفيت به اشتهار تقدیرنامه یا و اهتمام گواهينامه اخذ به موفق بخشي کيفيت جوای ملي در که متقاضياني

 دبيرخانه به متولي دستگاه کيفيت ملي جای ه دبيرخانه طریق از ، مربوط بخش متولي دستگاه توسط تقدیر بر عالوه

 .آید بعمل تقدیر آنها از کيفيت ملي روز مراس  در تا شوند مي معرفي ایران کيفيت ملي جای ه

 ایران کيفيت ملي جای ه دبيرخانه به باشند، مي تندیس اخذ شرایط حاز  بخشي کيفيت ملي جوای  در که متقاضياني

 در و کرده ارزیابي را واحدها و سازمانها این کند، مي تدوین فني کميته که روشي طبق دبيرخانه. شوند مي معرفي

 مربوط بخش در ایران کيفيت ملي جای ه مربوط سطح تندیس کيفيت، ملي روز مراس  در ، الزم امتيازا  کس  صور 

 .کند مي تقدی  را مربوطه کشوري مقاما  توسط

 درخواست توانندمي زمان هر در و نبوده ساليانه زماني هايبرنامه رعایت به مقيد اهتمام سطوح در متقاضي هايسازمان

 ارزیابي مورد سال طول در هاسازمان این. نمایند ارسال دستگاهي کيفيت ملي جای ه دبيرخانه به بررسي جهت را خود

 شهریور پایان تا مربوطه دوره طي که آنهایي اسامي بخشي کيفيتِ ملي جای ه مراس  در ساله همه و گرفت خواهند قرار

 .گرددمي اعالم رسما اند شده کيفيت به اهتمام گواهي دریافت به موفق سال همان ماه

 کيفيت ملي جای ه دبيرخانه سوي از شده اعالم زمانبندي برنامه به توجه با بایستمي بخشي کيفيت ملي جوای  کليه

 هاآن ارزیابي نتایج تا نمایند اجرا و ری ي برنامه را بخشي جای ه فرآیند اجراي زمانبندي ايگونهه ب دوره، هر براي ایران

 اسامي اعالم ، شرایط حاز  هايسازمان فهرست ارازه در تاخير صور  در.  شود معين  سال هر مردادماه پایان تا حداکثر

 . گردید خواهد موکول بعد دوره مراس  به مذکور هايسازمان

 

 

 

 

 

  چیست؟چیست؟  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه

 حصول در پایه عامل و مشتریان رضایت جل  زمينه ساز محصول، فراگير کيفيت شده، پذیرفته اصل یک عنوان به

 زیربنایي مسازل زمره در اساسا و پایدار موفقيت به دستيابي و رقابت پذیري براي سازمان یک ذینفعان سایر رضایت

 و نمایي  تجهي  آینده و حال در رقابت پذیري سازوکارهاي با را خود باید امروز رقابتي دنياي در بنابراین. است کشور

 کيفيت رعایت اصول این مهمترین. درآوری  اجرا به و بياموزی  را جهاني بازارهاي در حضور قواعد و مدیریت نوین اصول

 و سنجش هايروش از استفاده و الگوبرداري کيفيت، مدیریت سيست  هاي و اب ارها استقرار و اجرا آن، ابعاد تمامي در

 در و معيارها این گيري اندازه براي است اب اري وقع در ایران کيفيت ملي جای ه. است موفقيت معيارهاي گيرياندازه

 و خدماتي و توليدي خصوصي، و دولتي از اع  هاسازمان ميان در علمي و سال  رقابت ایجاد براي ايوسيله آن کنار

 و خالقيت با و داده بها کيفيت به که کارکناني و محققان و کارشناسان مدیران، زحما  به نهادن ارج براي است نمادي

 و  مشتریان انتظارا  تأمين دنبال به ها،سازمان وجودي فلسفه عنوان به نا  خدما  ارازه یا محصول توليد در نوآوري

 .هستند آنها رضایت کس 

 صورت به ایران کیفیت ملی جایزه فرایند ارزیابی و شرکت زمانی دورهجایزه :  زمانی دوره

 هر( کیفیت ملی روز) ماه آبان 18 روز ترجیحا و کیفیت هفته در آن اعطای و بوده ساالنه

 .شوند مى انتخاب و ارزیابی دوره هر طول در برنامه طبق جایزه متقاضیان و است سال
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  است؟است؟  جایگاهیجایگاهی  چهچه  دارایدارای  کشورکشور  کالنکالن  راهبردراهبرد  دردر  ایرانایران  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه

 آن اب ارهاي از یکي تواندمي فقط بلکه گيرد برعهده را کيفيت توسعه وظيفه تواندنمي تنهایي به کيفيت ملي جای ه قطعاا

 اساس بر مدل این. کنيد توجه کشور ایمني و کيفيت کالن راهبرد مدل به موضوع، شدن روشن براي اینجا در. باشد

 توسط ایران، مشابه کشورهاي و پيشرفته کشورهاي تجربيا  از گيريبهره با و مفصل تحقيقا  و کارشناسانه هايبررسي

 تصوی  با رودمي اميد که است شده تهيه اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مرک  براي ایران کيفيت مدیریت انجمن

 .گرفته شود کار به توسعه امر در آن مختلف اج اي کشور، استاندارد سازي جدید قانون

 وهله در خوشبختانه و نموده آغاز را خود فعاليت استاندارد سازي نظام یعني مدل، این بخش اولين که است ذکر شایان

 با اصلي مرک  چهار شده است، تعریف مدل این در که همانطور و یافته ارتقاء ایران استاندارد ملي سازمان جایگاه اول،

 و قانون بازنگري براي انطباق ارزیابي مرک  و شناسي، اندازه مرک  صالحيت، تأیيد مرک  استانداردسازي، مرک  عناوین

 درنظرگرفته داده نام تغيير «ایران استاندارد ملي سازمان » به که «ایران صنعتي تحقيقا  و استاندارد مؤسسه »ساختار

 .شده است

 هدف اطراف، در و گرفته قرار مرک  در ایمني و کيفيت توسعه کالن راهبرد مي شود، مشاهده مدل این در همانطورکه

 نظام ارکان طریق از که است شده پيش بيني صادرا  بخش و داخلي توليدا  کيفيت ارتقاء و اف ایش براي گذاري

 بخش دو طریق از جامعه، با اجرایي مدل این ارتباط حاشيه. رسيد خواهد انجام به( فوق الذکر مرک  چهار)استانداردسازي

 از آن در و بوده مصرف کننده حقوق از حمایت قانون اساس بر آن، کنترلي بخش که مي شود حاصل تشویقي و کنترلي

 این براي ني  معيني و مشخص کارهاي و ساز قانون براساس. کندمي جلوگيري جامعه از بخش این حقوق به اجحاف

 عنوان به ایران، کيفيت ملي جای ه که دارند قرار … و ایمني و کيفيت جوای  تشویقي، بخش در. است شده تعریف بخش

 بتواند جای ه این رودمي انتظار. است کرده آغاز پيش سال 8از   را خود فعاليت و شده تعریف جوای  این اصلي محور

 .برساند ظهور منصه به را ایمني و کيفيت ارتقاء کالن راهبرد زمينه در محوله وظایف و انتظارا 

 باید توزیع کنندگان ه  و توليدکنندگان باید که شکل بدین مي دهند رخ جامعه بستر در فعاليت ها این که است واضح

 پرهي  ایمن غير و کيفيت بدون کاالي عرضه و توليد از و رسانده انجام به ایمني و کيفيت ارتقاء لحاظ از را خود وظایف

 درنظر باید آنان آگاهي اف ایش ه  و رضایت ه  به طوري که دارند ايویژه جایگاه مدل این در کنندگانمصرف. کنند

مي  پس. خواهدکرد حفظ را آن و برداشته گام زندگي کيفيت ارتقاء سمت به جامعه اج اء کل ترتي  این به. شود گرفته

 در و بوده ملي توسعه کالن راهبرد از بخشيINQAایران کيفيت ملي جای ه مدل که داد پاسخ شکل این به را سؤال توان

 .شودمي تعریف ایمني و کيفيت ارتقاء کالن راهبرد محدوده

  دارد؟دارد؟  کشورکشور  توسعهتوسعه  دردر  جایگاهیجایگاهی  چهچه  کیفیتکیفیت  ملیملی  جایزهجایزه

 منظرور بره ایمنري و کيفيرت جرواز  شد، مطرح ایمني و کيفيت ملي راهبرد مدل در این از پيش همان طورکه

 در کيفيرت ارتقراء برا توليردا  ایرن که شد طراحي نحوي به کشور خدماتي و صنعتي توليدا  کيفيت اف ایش

 بيشرتري مشرتریان بيشتر، رقابت پذیري قابليت ایجاد درصور . باشند پذیر رقابت الملليبين و داخلي بازارهاي

 .شد خواهد حاصل اجتماعي و اقتصادي توسعه نهایتاا و یافته اف ایش درآمد و شده جذ 

 بخش هاي در باید جوای  این. شد طراحي بخشي جوای  بر تمرک  با کيفيت ملي جای ه عمل، این در تسریع براي

 تعریرف دارنرد، خرود خراص هايحوزه براي رسمي هايمسئوليت که هایيدستگاه محوریت با اقتصادي مختلف

 :کندمي بيان که استاندارد عالي شوراي1۰۴شماره مصوبه بنابر. شود

 

 
 انتخاب را برتر واحد هرساله کیفیت، ملی جایزه گذاری سیاست شورای مصوب کیفیت، نظامنامه چارچوب در اجرایی هایدستگاه» 

 جمهوری ریاست دست از کیفیت، ملی جایزه دریافت رأی را واحد برترین شده معرفی برتر واحدهای بین از نیز مؤسسه و نموده

 «نماید. معرفی
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 اوليه، مراحل در و کرده طراحي را بخشي هايجای ه مختلف، محصولي هايگروه در هستند موظف اجرایي هايدستگاه

 جای ه فرایند به هستند اشتهار سطح از باالتر معموالا که را خود برتر هايسازمان و اعطاء را اشتهار سطح تا هايگواهينامه

 رقابت ایجاد سب  بخشي هايجای ه فرآیند در کنندگانشرکت بودن همگن اینکه مه  نکته .کنند معرفي کيفيت ملي

 .داشت خواهد صنعت یا بخش کل کيفيت ارتقاء در مثبتي تأثيرا  و شده

 :از عبارتند که است شده طراحي کشور سطح در بخشي کيفيتي جای ه چندین تاکنون

 دارو و غذا کيفيت ملي جای ه 

 ارتباطا  و مخابرا  کيفيت ملي جای ه 

 خودرو صنعت کيفيت ملي جای ه 

 انجرام آن اوليره هايبرنامه ری ي که خيریه و غيرانتفاعي واحدهاي و هاانجمن غيردولتي، هايبخش کيفيت ملي و جای ه

 امرر ایرن. دارد اهميت بسيار موضوع این شروع براي اجرایي هايدستگاه شدن پيشگام که تأکيد نمود بایستي .است شده

 فروالد یا خودرو ب ر، توليدکنندگان قبيل از ب ر، هايسازمان محوریت با یا مسئول اجرایي هايدستگاه توسط تواندمي

 خردما  و اوليره منابع کننده تأمين خدما ، کننده ارازه ، قطعا  توليدکننده سازمان و واحد 1۰۰۰ از بيش با معوالا که

 ایرن تمرامي کره داد زمراني رخ خواهرد توليدکنندگان این محصوال  کيفيت ارتقاء قطعاا و داشته همکاري فروش از پس

ارازره  براال کيفيرت برا را خرود خردما  و محصوال  توليد، از بعد و قبل اع  از خدما ، دهندگان ارازه و تأمين کنندگان

 و گرفتره برعهده خویش عمل محدوده در حداقل جای ه را این اجراي مرک یت توانندمي ني  هاسازمان این بنابراین. کنند

 .شده است داده نشان  8 شماره شکل در موضوع این. دهند تعمي  هاي دیگرسازمان به سسس

 هرايدستگاه و اجرایي هايدستگاه از خارج بتواند که است ايشبکه ایجاد نمود اشاره آن به مي توان که ايمسئله آخرین

 شرکل در همانطورکه بنابراین. برسانند انجام به کشور، سطح در را کيفيت ارتقاء کيفيت، ملي جای ه فرایند کمک با دولتي

 برا کره اسرت توليردي مختلرف هايبخش کردن هماهنگ و هدایت هاتشکل و هاانجمن مسئوليت شودمي دیده ۹شماره

 در .نماینرد خرود فعاليرت حروزه در کيفيت جای ه برگ اري به اقدام آنها، کمک بدون حتي یا و اجرایي هايدستگاه کمک

 .1آورد خواهد عمل به هاسازمان این با زمينه این در را همکاري نهایت ني  ایران کيفيت مدیریت انجمن راستا این

  جمع بندی جمع بندی 

 حصرول در پایره عامل و مشتریان رضایت جل  زمينه ساز «محصول فراگیر کیفیت»  شده، پذیرفته اصل یک عنوان به

 زیربنرایي مسرازل زمرره در اساسرا و پایردار موفقيرت به دستيابي و رقابت پذیري براي سازمان یک ذینفعان سایر رضایت

 و نمرایي  تجهير  آینرده و حرال در رقابت پرذیري سازوکارهاي با را خود باید امروز رقابتي دنياي در بنابراین. است کشور

 کيفيرت رعایت اصول این مهمترین. درآوری  اجرا به و بياموزی  را جهاني بازارهاي در حضور قواعد و مدیریت نوین اصول

 و سرنجش هرايروش از اسرتفاده و الگوبرداري کيفيت، مدیریت هاي سيست  و اب ارها استقرار و اجرا آن، ابعاد تمامي در

 در و معيارهرا ایرن گيرري انردازه برراي است اب اري وقع در ایران کيفيت ملي جای ه. است موفقيت معيارهاي گيرياندازه

 و خردماتي و توليردي خصوصري، و دولتري از اعر  هراسازمان ميان در علمي و سال  رقابت ایجاد براي ايوسيله آن کنار

 و خالقيرت برا و داده بها کيفيت به که کارکناني و محققان و کارشناسان مدیران، زحما  به نهادن ارج براي است نمادي

 و  مشرتریان انتظرارا  ترأمين دنبال به ها،سازمان وجودي فلسفه عنوان به نا  خدما  ارازه یا محصول توليد در نوآوري

 فقرط بلکره گيررد برعهده را کيفيت توسعه وظيفه تواندنمي تنهایي به کيفيت ملي جای ه قطعاا .هستند آنها رضایت کس 

 ارتقراء لحراظ از را خرود وظرایف توزیرع کننردگان هر  و باشد که مي بایست توليدکنندگان آن اب ارهاي از یکي تواندمي

 برا توليردا  که نحوي کنند به پرهي  ایمن غير و کيفيت بدون کاالي عرضه و توليد از و رسانده انجام به ایمني و کيفيت

 مشرتریان بيشرتر، رقابت پرذیري قابليت ایجاد درصور . باشند پذیر رقابت الملليبين و داخلي بازارهاي در کيفيت ارتقاء
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شد و براي رسيدن بره ایرن  خواهد حاصل اجتماعي و اقتصادي توسعه نهایتاا و یافته اف ایش درآمد و شده جذ  بيشتري

 بخرش هراي در بایرد جروای  ایران اهميت داده شرود و ایرن کيفيت ملي پيش از پيش به جای ه. هدف مه  ضرور  دارد

شرود. بره  تعریرف دارنرد، خرود خاص هايحوزه براي رسمي هايمسئوليت که هایيدستگاه محوریت با اقتصادي مختلف

ن در معرفي و تبليغ کاالي با کيفيت ایراني و تسرهيل در طوري که این جای ه همطراز و ه  سان نشان استاندارد ملي ایرا

 مورد توجه بازارهاي داخلي و بين المللي قرار گيرد.« برند سازي » روند 

 


