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 مقدمه

در  وکارکسا  وری و سارممدیهاای کیفیات، بهارهالمللی متعددی در حوزهای و بینهای اخیر جوایز ملی، منطقهدر سال
ممده است.  به وجود، توسعهدرحال، استرالیا و حتی کشورهای ، ژاپن، کاناداا، امریککشورها و مناطق مختلف جهان نظیر اروپا

ن جاوایز ابعااد کشور جهان دارای مدل جایزه ملی کیفیت هساتند. ایا ۷۰دهد که بیش از نشان می شدهانجامهای بررسی
مناد و نظام ه و یاک الواویرا باه زباان شایوا بیاان کارد وکارکسا مفاهیم کیفیت و سرممدی  سوکیمختلفی دارند، از 

  .نمایندمی ارائههای مدیریت کیفیت جامع ریزی و استقرار نظامیافته برای طرحساخت

مادیریت  یهاساتمیسهای اخیر مهم مردم و جامعه، کیفیت محصوالت غذایی است و طی سال یهادغدغهامروزه یکی از 
به مشتریان  هاسازمانکه  کندمیاست. این مدل کمک  افتهیهتوسعکیفیت متعددی برای اطمینان از کیفیت این محصوالت 

 و سایر ذینفعان اطمینان دهند که دارای مسیر روشنی برای حرکت توسعه کیفیت خود هستند.

 ایران کیفیت ملي جایزه گیریشکل نحوه

وایز ملی کیفیات عینی جتجربیات ای، و با تشکیل کمیته شکل گرفت 13۸1تفکر تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران در سال 
در تاریخ  تاًینهاو د شبررسی و جایزه دمینگ  EFQMهای مالکوم بالدریج، بنیاد کیفیت اروپا در سایر کشورها، خصوصاً مدل

 شد. رد ایران ابالغو جهت اجرا به سازمان ملی استاندا این جایزه تصوی دومین جلسه این شورا،  و صدکیطی  1۵/3/۸1

و در ایان راه  شاد اروپاا برگازار EFQMمبناای مادل  بر ناًیعچهار دوره جایزه ملی کیفیت ایران  13۸۵تا  13۸2از سال 
 یاک در ربا یذ مساووالنپا  از برگازاری دوره چهاارم، های مموزش متعددی برای تربیت ارزیاباان برگازار شاد. دوره

 تعالی سازمانی از به یترقیعم نواه الزم است ،جایزه این بیشتر اثربخشی برای که رسیدند نتیجه این به ملی گیریتصمیم
ه یفیات در دامناکلذا ضمن تغییر محتوای مدل و بومی کاردن من، ارزیاابی . صورت پذیرد ت و خدماتمحصوالکیفیت بعد 

 .کاربرد محصول یا گروهی از محصوالت تعریف شد

 کیفیت ایران ملي جایزه مبنایجوایز بخشي بر تشکیل 
یزه ملای کیفیات مبتنی بر جاا جوایز بخشیتشکیل  شورای عالی استاندارد، و چهارمین جلسه صدکیو در  13۸9در سال 
عماالً شاکل ودرو اطالعاات و خا یمورفنغذا و دارو، ارتباطات و  یهاحوزهجوایز بخشی در  9۰در سال  وتصوی   ایران

ماور   629۸6/6۵۵طای ابالغیاه شاماره  و 139۵اما در ساال ؛ است برگزارشدهدوره جایزه غذا و دارو  ۵گرفت. تاکنون 
 -F-INQA) قبلای از جاایزه جایزه ملی کیفیت غذاتفکیک ضمن محترم وزیر و رئی  سازمان غذا و دارو  معاون 16/4/9۵

Food- Iranian National Quality Award واگاذار  های صنایع غاذایی ایارانبه کانون انجمناین جایزه را (، دبیرخانه
 .نمودند

 لي کیفیت غذام جایزه
ی ایرانای باا هاساازمانبا توجه به شرای  اقتصادی، اجتماعی و فرهنوی کشور و همچنین ویژگای  غذاجایزه ملی کیفیت 

های تولیدی و خدماتی کاه قصاد دارناد ساطو بلاوغ کیفیات . سازماناست شدهیطراحبرداری از دانش روز مدیریت بهره
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بررسای کنناد. در ایان جاایزه شارکت  یابیخودارزها و نتایج مربوطه از طریق محصوالت یا خدمات خود را در کلیه فعالیت
در ایان مادل  شاود.، اطالق میهامنهموون از  یهاگروهکلمه محصول به انواع کاال و خدمات و  جایزه،در این کنند. می

 ، قیمت، تحویلان شامل مرغوبیتبه دنبال ایجاد ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان هستند. ارزش برای مشتری هاسازمان
هاای بنیاادی در مدل ملی جایزه ملی کیفیت عالوه بر اصاول هشاتوانه مادیریت کیفیات، ارزشخدمات است. و  موقعبه

موازی از دانش روز مدیریت کیفیت محصول با تعریاف  طوربهدر این مدل  وریدعبارتبههشتوانه سرممدی نیز جاری است، 
 شده است. یبرداربهرهرممدی سازمان با تعریف رضایت متوازن ذینفعان، مناسبت برای مصرف و س

 کیفیت غذا ملي جایزه مدل یهايژگیو 

صاول، ردی کیفیات مح، مادیریت راهبانفعانیذاز: تعادل در منافع  اندعبارتدارد  دیتأک هامنمواردی که طراحی مدل بر 
در مصرف مناابع،  یوربهره، نیتأمتوانمندسازی، مدیریت زنجیره  فرمیند گرایی، تضمین کیفیت، مشتری مداری، یادگیری و

 کوین تفصیلیت، طراحی مفهومی محصول، طراحی و یمورفنکه در فرمیندهای، توسعه  یطیمحستیزمسوولیت اجتماعی و 
، از یطیحمستیزر ساخت و تولید و تحویل محصول، خدمات و پشتیبانی پ  از فروش، عملکرد و رفتا یندهایفرممحصول، 
 .راحی محصول تا پایان دوره عمر منشروع ط

 )INQA -F(غذا  کیفیت ملي جایزه اهداف 

ود باه یشرفت و بهبا، با خود ارمغانی چون پاندگرفتهشکلای که در هر جامعه وکارکس های جوایز کیفیت و سرممدی نظام
را نیاز جهات  هاامنهای مدیریتی ها، مفاهیم و روشبا الوودهی به سازمان همچنین این جوایز توانسته است. همراه داشته
 ملای یزهجاا اهاداف از هایینمونه مقدمه، این با .دهدبهبود مستمر و رشد و تعالی سازمانی حرکت  یسوبهها را داده و من
 :شودمی ذکر محصول، کیفیت رویکرد با غذا کیفیت

  به من در سطو جامعه شیازپشیبافزایش مگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت و ضرورت توجه. 

  نظام مدیریت کیفیت جامع با در اختیار داشتن یک متدولوژی علمی یسوبهحرکت. 

 صولکیفیت مح های کشور بر اساس معیارهای علمی ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریتامکان ارزیابی سازمان. 

  ت باا تمرکاز و محوریا بهبودقابالهای و زمیناهها و شناخت نقاط قوت توس  سازمان مندنظامامکان خودارزیابی

 کیفیت محصول،

 یابیخودارزها برای انجام ها و تشویق سازمانمقایسه با سایر سازمان. 

 منظورباهها مانبه ساایر سااز هامنبهبود کیفیت و معرفی  نهیدرزمها امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمان 

 .الووبرداری

 دها( در ی و فرمیناها برای بهبود دائمی کیفیت )کیفیت محصوالت و خادمات تولیادازمانایجاد انویزه رقابت در س

 .گانههای محصولی دهگروه
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  باود کیفیات ها در راستای بهو ارج نهادن تالش سازمان دیتائو شناسایی و معرفی سازمانهای برترر ششرور

 .محصوالت

  هاا باا ری منالمللی و همچنین افزایش ساازگابین های کشور در سطو ملی وسازمان یریپذرقابتافزایش توان

 .المللیای و بینبازارهای منطقه

 سازمان  ت و خدماتها و الزامات اقتصادی حال و مینده کشور و لزوم افزایش کیفیت محصوالتوجه ویژه به ویژگی

 یالمللنیبدر جهت حضور در فضای ملی و 

  

 غذا کیفیت يمل جایزه در کنندهمشارکت یهاشرکت مزایای
 زمان غذا و داروسا هداشتیبای از اداره کل امور غذایی، مرایشی و های صنایع غذایی ایران در اولین گام مصوبهکانون انجمن

کنناد در  فاتیات غاذا دریااز جایزه ملای کیف که گواهینامه اشتهار به کیفیت و یا اهتمام را ییهاشرکتبرای تا  هاخذ نمود

 تعلق گیرد. امتیاز 40و  60ترتیب  به هامن به PRPSنیازی پیشارزیابي های برنامه

 
 شمول دامنه

 واحدهای صنعتی و صنفی تولید و عرضه کننده مواد خوراکی و مشامیدنی  از جمله: 

 و .مرغ  و تخم فراورده های غذایی با منشاء دامی : انواع لینیات ، فراورده های گوشت مرغ ، شیالت.. 

 مردی ، قند، ی غالت ،رده هابا منشاء گیاهی : انواع فراورده های میوه و سبزی از جمله فراو فراورده های غذایی 

 قنادی ، کمپوت و کنسرو ، انواع س  ، ترشیجات ، روغن ، و....

 ... بسته بندی مواد غذایی از جمله خشکبار ومجیل و خرما و ادویه جات 

  و ....فراورده های مب ، مبمیوه و نوشیدنی ها و عرقیات 

 .... رستوران ها ، هتل ها ، کیترینگ ها و 

 نندگان مواد کد تولید ی ماننو سایر واحدهای تولید یا عرضه کننده مواد غذایی در سراسر زنجیره تامین مواد غذای

 .اولیه صنایع غذایی و زنجیره پخش مواد غذایی
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 جایزه سطوح
توانند تاا زماان می های متقاضیشرکت .است 1فی مطابق با جدول مختل جایزه ملی کیفیت غذا دارای سطوح بلوغ کیفیت

 استفاده نمایند. موردنظرمحصول  های جایزه در تبلیغاتاز نشان )دو سال( زهیاعتبار جا

 سطوح جایزه ملي کیفیت غذا -1جدول 

 شرای  و امتیاز سطو جایزه

 اهتمام به کیفیت

 امتیاز ندارد 
  اثربخش مرتب  با صنعت غذادارا بودن سیستم مدیریت کیفیت 
 م بایاد شاواهدی در ماورد تعهاد مادیریت باه کیفیات، انجاا متقاضی در این ساطو یهاشرکت

یت های بهبود کیفبه روش مدون و تعریف و اجرای پروژه یابیخودارزهای اثربخش، انجام مموزش
 ارائه دهند.

 اشتهار به کیفیت
 یک ستاره

  350تا  300امتیاز 
 مدیریت کیفیت اثربخش مرتب  با صنعت غذا دارا بودن سیستم 
 یهاازشمموباید شواهدی در ماورد تعهاد مادیریت باه کیفیات، انجاام  متقاضی در این سطو یهاشرکت 

 .ائه دهندبهبود کیفیت ار یهاپروژهبه روش مدون و تعریف و اجرای  یابیخودارزاثربخش، انجام 

 اشتهار به کیفیت
 دوستاره

  400تا  350امتیاز 
 را بودن سیستم مدیریت کیفیت اثربخش مرتب  با صنعت غذادا 
 یهاازشمموباید شواهدی در ماورد تعهاد مادیریت باه کیفیات، انجاام  متقاضی در این سطو یهاشرکت 

 .ائه دهندبهبود کیفیت ار یهاپروژهبه روش مدون و تعریف و اجرای  یابیخودارزاثربخش، انجام 

 اشتهار به کیفیت
 سه ستاره

 450تا  400 امتیاز 

 دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت اثربخش مرتب  با صنعت غذا 

 یهاازشمموباید شواهدی در ماورد تعهاد مادیریت باه کیفیات، انجاام متقاضی در این سطو  یهاشرکت 
 ائه دهند.بهبود کیفیت ار یهاپروژهبه روش مدون و تعریف و اجرای  یابیخودارزاثربخش، انجام 

 اشتهار به کیفیت
 هار ستارهچ

  500تا  450امتیاز 

 دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت اثربخش مرتب  با صنعت غذا 

 هاای وزشباید شواهدی در ماورد تعهاد مادیریت باه کیفیات، انجاام مممتقاضی در این سطو  یهاشرکت
 ائه دهندبهبود کیفیت ار هایپروژهبه روش مدون و تعریف و اجرای  خودارزیابیاثربخش، انجام 

باید  نامثبتشود بنابراین در فرم شرکت اعطا می منتخ  محصوالت یا خدمات که گفته شد این جایزه برای گروه طورانهم

موری مشابه و یا بازار یکساانی گروه محصوالت مشخص شود. بدیهی است محصوالتی که دارای خ  تولید مشترک و فن
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مراتا  از  یاا خادمت ورت وجود ابهام در مورد انتخااب محصاولتوانند در یک گروه محصول قرار گیرند. در صهستند می

 شود.دبیرخانه استعالم 

 نامثبت مراحل
متقاضی  هایشرکت است. شدهمشخص 1تا مراسم جایزه طی شکل  نامثبتدر جایزه از  متقاضیان شرکت گامبهگاممراحل 

من توسا   تائیادایت جایزه دانلود کرده و پ  از تکمیل و را از س نامثبتپ  از مطالعه و مشنایی با مراحل جایزه ابتدا فرم 

و با توجه باه ساطو بلاوغ  نمودهپرداخت مربوطهدر جدول  شدهمشخصرا مطابق با تعرفه  نامثبتشرکت، وجه  مدیرعامل

های متقاضای در ، مدیران تعالی سازمانی شرکتنامثبتنمایند. پ  از تهیه و به دبیرخانه ارسال  مقرراظهارنامه را در موعد 

های الزم را دریافت خواهند کرد. پا  از تکمیال توجیهی که زمان من اعالم خواهد شد شرکت نموده و راهنمایی همایش

پ  از بررسی کیفیت اظهارنامه مطابق با تمپلیت، کمیته ارزیابی  و شدهارسالتوس  شرکت متقاضی به دبیرخانه  1اظهارنامه

ارزیابی اظهارنامه را مطالعاه نماوده و پا  از ارزیاابی  گروهشرکت اعالم خواهد کرد. سپ  به ارزیابی را مشخص و  گروه

 روز 1نفر ارزیاب، به مدت  2اند ی که در سطو اهتمام شرکت نمودههایشرکتبازدید از محل را تعیین و برای  سؤاالتاولیه، 

 تحلیال شاواهد و بازدید کارده و پا  از شرکت تروز برای بررسی شواهد از سای 2نفر ارزیاب به مدت  4و سطو اشتهار 

گذاری، طی مراسمی با حضور مقام وزارت جایزه امتیاز شرکت و سطو بلوغ را مشخص نموده و پ  از صحهارزیابان، اجماع 

 شود.اعطا می

                                                                 
 است. دهشقرار دادهتعداد صفحات، فونت، محتوا و غیره است در سایت جایزه  رندهیدربرگتمپلیت اظهارنامه که  1
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 شرکت در جایزه گامبهگامفرمیند  -1شکل 
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 ۸ صفحه

 نامثبت هزینه

 است. 2طبق جدول  نامثبتهزینه 

 تومان( میلیون به ارقام) نامثبت هزینه -2 جدول

 سطح نفر ۵۰سازمان کوچک تا  نفر ۲۰۰ – ۵۱ متوسط سازمان نفر ۲۰۱سازمان بزرگ بیش از 

 اهتـمام 4 ۵ 6

 اشتـهار 7 9 ۱۲

ون بانک پاسارگاد به نام کان 290-8100-11938979-1 حساببهرا  نامثبتمتقاضی باید وجه  هایشرکت *
 ایمیل نمایند. نامثبتبه دبیرخانه انجمن همراه فرم  رسید من را واریز و ع غذایي ایرانهای صنایانجمن

 

 جایزه در شرکت برای هاشرکت آمادگي نحوه
رای این بکت نمایند. در سطو اهتمام به کیفیت شر شودیمپیشنهاد  کنندیمکه برای اولین بار در جایزه شرکت  ییهاشرکت

اهباری رچناین کمیتاه مدیر تعالی کیفیت منصوب نماید و هم عنوانبهرا  مندعالقهجد شرای  و کار شرکت باید یک فرد وا

یار زا باه شارح رهای مربوط به مادل تعالی کیفیت را مرک  از معاونین و مدیران ارشد شرکت تشکیل دهد. سپ  مموزش

 مدیران برگزار نماید.برای 

 مموزش مشنایی با مدل و منطق رادار 

 خودارزیابی یهاروشی با مموزش مشنای 

شاامل نقااط قاوت،  خودارزیاابینماید. خروجی  خودارزیابی 2معمول یهاروشیکی از  یریکارگبهدر مرحله بعد، شرکت با 

و  شادهفیتعربهباود  هاایپروژه، شادهییشناسابهباود  یهافرصاتبهبود و امتیاز اسات. ساپ  بار اسااس  یهافرصت

 .ردیپذیمصورت  هامن 3بندیاولویت

مپلیتی که در تمه مطابق با اظهارنادر اظهارنامه ارائه شود.  هامنسازی پروژه بهبود باید تشریو و شواهدی از جاری 3حداقل 

 دبیرخانه ارسال شود. یمقرر برادر موعد تهیه و  شدهارائهجایزه  تیساوب

 

                                                                 
 شودکه در ابتدای راه هستند روش پرسشنامه و یا کارگاه پیشنهاد می ییهاشرکتبرای  معموالً 2

 شودیماستفاده  یبندتیاولواز روش مثار و تالش برای  معموالً 3
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 9 صفحه

 مدل معرفي
زیار  1۷ار و معیا 4ارای داست. حوزه توانمند سازها  شدهلیتشکی توانمند سازها و نتایج مدل جایزه کیفیت غذا از دو حوزه

که ساازمان  است ییهانامهبرنکته راهنما در معیارهای توانمند سازهاست. حوزه توانمند سازها مجموعه از  ۸۰حدود معیار و 

و خشای ول زماان اثربدر ط نموده و یسازیجارو... تعریف و  هادستورالعملاجرایی،  یهاروش، هانظامدر قال  رویکردها، 

کاه  اساتنکته راهنماا  12۰زیر معیار و حدود  ۸دارای  ؛ تحلیل و بهبود داده است. بخش نتایجیریگاندازهرا  هامن ییکارا

ارها در شاکل از معی کیر ه. معیارهای مدل و امتیاز کندمیو تحلیل  یریگاندازهنتایج حاصل از رویکردهای توانمند ساز را 

 است. شدهدهدانشان  2

 
 ملی کیفیت غذا زهیجامدل  -2شکل 
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 1۰ صفحه

 رهبری و مدیریت - 1معیار 

 شدهيیاساشن نفعانيذنيازهاي حال و آينده مشتريان و ساير كه  دينمایماطمينان حاصل  مديران ارشد سازمان

راي بدالزم  مدديريتی هايسيستمو  ي سازمانیهاارزش .گرددیمو بر اساس آن راهبرد سازمان تدوين و جاري 

تيابی بده مدديريت ارشدد دسد نمايدد.گيري و بازنگري میرا تعريف، اندازه گوناگون كيفيت محصول ارتقاء ابعاد

 نمايد.و پشتيبانی می تسهيل شخصاً خودرفتارهاي  و كيفيت محصول و استمرار آن را از طريق اقدامات

 فرآیندها - 2معیار 

احدی و طر بده نحدوي نفعانيذو انتظارات  هاخواستهد را مبتنی بر فرآيندها و محصوالت خو موفق هايسازمان

 .نمايند ايجاد ارزش هاآن براي جلب و را نفعانيذ ساير و كه رضايت مشتريان بخشندیم بهبود نموده و مديريت

 منابع سازمانی -3معیار 
و  محصدول كيفيدت اهبردهداير از حمايدت بدراي را درونی منابع و كنندگاننيتأم ها،شراكت موفق، هايسازمان

 .كنندیم مديريت و يزيرطرح ،ربطيذ فرايندهاي مؤثر عملكرد

 کارکنان - 4 اریمع

گرفته و  كامل به كار طوربه یو سازمان یگروه ،يكاركنان خود را در سطح فرد يموفق استعدادها يهاسازمان

ات ه و اقدامكرده و توانمند ساخت قيو تشو بيمحصول، ترغ تيفيارتقاء ك يو آنان را در راستا كنندیم تيريمد

 .آورندیم به عمل صولمح تيفيها در بهبود كو مشاركت آن زهيانگ شيالزم را جهت افزا

 کنندگانو مصرف انیمشتر جینتا -5 اریمع
 جیو باه نتاا یریگانادازه کنندگانمصرفو  انیخود را در ارتباط با مشتر یهاتیفعال جیمستمر نتا طوربهموفق  یهاسازمان

 .ابندییدست م یابرجسته

 و جامعه ستیزطیمحنتایج  -6معیار 

و باه نتاایج  یریگاندازه ستیز یمحمستمر نتایج و مثار فرمیندها و محصوالت خود را بر جامعه و  طوربههای موفق سازمان

 .ابندییمدست  یابرجسته

 نتایج عملکردی -7معیار 
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 11 صفحه

نفعاان مناافع ذی دی و نتایج منابع انسانی خاود را باا توجاه باه بهباود کیفیات محصاول وهای موفق نتایج عملکرسازمان

شافاف  طوربه نتظار داردا. سازمان باید مواردی را که در حوزه کیفیت محصول ابندییمگیری و به نتایج برجسته دست اندازه

 .و روشن در راهبردهای کیفیت محصول بیان کند

 خودارزیابی یهاروش

کاه  جایزه کیفیت غاذا اساتمدل  بر اساس ج،یو نتا هاتیو منظم فعال سامانمندجامع،  یبازنور کیعبارت از  زیابیخودار

 3بایاد صاورت گیارد. شاکل  مندنظامبه شکل  مرحله ۸طی  خودارزیابی معموالًبهبود شود.  هایپروژهو  منجر به اقدامات

 .دهدیماین فرمیند را نشان  گامبهگاممراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يابیخودارزمراحل  -3شکل 

 که شامل موارد زیر است: ردیگیمچهار روش صورت  به خودارزیابی

 ل پرسشانامهو شیوه تکمی و مدل شوندیمدر این روش تعدادی از مدیران و کارشناسان انتخاب روش پرسشنامه:  -1

اسات. ساپ   یابیدساتقابلجاایزه  تیسااوبدر  از فرم پرسشانامه یانمونه. شودیمتشریو  هامنبرای  روزصفهدر یک ن

را د و اقادامات بهباو یریگمیتصامبهبود  یهافرصتتعالی سازمانی در مورد نقاط قوت و  گروهشده و  یبندجمعپرسشنامه 

 .شودیماد پیشنه استفاده از من ی که در ابتدای راه هستندهایشرکت. این روش ساده است و برای کندمیتعریف 

 گذرانادنو پا  از  شادهلیتشکدر این روش تیمی از مدیران و سرپرستان و تسهیل گران )مشااور( ه: روش کارگا -2

ار امتیاازدهی ز منطق رادامعیارها و با استفاده  برحس  ، شرکت راهای مموزشی مرتب  که در باال ذکر شد. همه مدیراندوره

ین روش، ا. برخی از محاسن کنندمی اجراتعریف و  بوطه رامربهبود، اقدامات  یهافرصتنموده و پ  از تعیین نقاط قوت و 

 .شودیماغراق  در امتیازدهی معموالًاما ؛ و رواج کار تیمی است خودارزیابیمشارکت مدیران در تعریف و اجرای 

1مرحله   

ایجاد و حفظ 

 تعهد

2مرحله   

ایجاد و 

سازی جاری

استراتژی 

ارتباطات برای 

8تا  3مراحل   

3له مرح  

 یزیرطرح

 خودارزیابی

4مرحله   

گزینش و 

آموزش افرادی 

که مستقیماً در 

این فرآیند 

 مشارکت دارند

5مرحله   

خودارزیابی را 

 انجام دهید

6مرحله   

بررسی نتایج و 

 هااولویت

7مرحله   

تعریف و 

 اجرای

 یهاپروژه

 بهبود

پایش پیشرفت و بازنگری فرآیند  - 8مرحله 

 خودارزیابی

 



 

 نمای متقاضیانراه
 جایزه ملی کیفیت غذا

 1396سال 

 F-INQA-Pro-01کد مدرک:

 

 12 صفحه

و هر یک از اعضای  شدهلیتشکمعیارهای مدل  برحس تعالی کیفیت در این روش، کمیته تخصصی  :پر فرماروش  -3

پار م ستفاده از فار. سپ  با اگذرانندیمرا  خودارزیابی یهاروشتخصصی مشنایی با مدل، منطق رادار و  یهامموزش هگرو

ختیاار مساووالن او در  ودهنم ت مربوط به معیارهای توانمند ساز و نتایج گردموریاکه مبتنی بر منطق رادار است اطالع فرما

. دهنادیما انجام ر یازدهیامترا بررسی و  پر فرما یهابرگهتخصصی  یهاوهگر. مسووالن دهندمیهر کمیته تخصصی قرار 

ه باباا توجاه  طورمعمولباه. پاذیردصورت میمبتنی بر شواهد بیشتری  خودارزیابییکی از مزایای این روش این است که 

 :شودپیشنهاد می زیر های تخصصیپیچیدگی و اندازه سازمان کمیته

 کمیته رهبری و استراتژی 

 کمیته منابع انسانی 

 کمیته تحقق محصول و تولید 

 کمیته بازاریابی و فروش 

  نیتأمکمیته مدیریت 

 کمیته مالی 

 ستیز یمحو  کمیته مدیریت ساختمان و تجهیزات، مواد، انرژی 

 کمیته طراحی محصول 

  و دانش یمورفنکمیته مدیریت 

 های نتایجکمیته شاخص 

هارناماه در اداماه اظ منتهاا؛ شاودانجاام می پر فرماامامی مراحل روش در این روش ت: جایزه یسازهیشبروش  -4

کت را مشخص امتیاز شر ، اظهارنامه را مطالعه وداخلی و بیرون سازمان دهیدمموزشو گروهی متشکل از ارزیابان  شدههیته

 .کنندمیو اجرا  یبندتیاولوتعریف،  بهبود را هایپروژه شدهییشناسابهبود  یهافرصتبر اساس  و

. شاودیماا روش کارگاه ترکی  شود. روش تلفیقای حاصال ب فوق یهاروشهر یک از  کهیدرصورت: روش تلفیقي -5

 کارگاه-کارگاه و شبیه سازی-کارگاه، پرفرما -همانند روش پرسشنامه 
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 RADARمنطق رادار 

ملکرد سازمان ع درباره پرسش برای افتهیتارساخمنطق رادار چارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمندی است که روشی 

 ارد:دکند که سازمان به موارد ذیل نیاز منطق رادار بیان می ،سطو نیتریعالکند. در می ارائهرا 

 (Result) شود.گذاری شان، هدفبخشی از استراتژی عنوانبهتعیین نتایجی که برای دستیابی به من  •

 سازد.ا محقق رینده می از رویکردهای مناس  که نتایج الزم در زمان حال و اریزی و توسعه مجموعه یکپارچهطرح •

(Approach) 

 (Deploy) مندی به کار گیرد.سازی رویکردهای مذکور، روش نظامحصول اطمینان از جاری منظوربه •

ح بی و اصالارزیا های یادگیریو فعالیت ممدهدستبهنتایج  لیوتحلهیتجزرا بر اساس پایش،  شدهیجاررویکردهای  ن

 (Assess & Refine) کند.

ارزیابی  گروهتوس   که) ارزیابی چه در و 4خودارزیابیفرمیند چه در  -سطو بلوغ تعالی کیفیت  گیریمعیار اندازهمنطق رادار 

 است. -(شودیمانجام جایزه 

 :دهدیممنطق رادار را نشان  یهایژگیوعناصر و  4شکل 

 
 منطق رادار یهايژگیوعناصر و  -4شکل 

 

                                                                 
 .شودیماز این منطق استفاده  یسازهیشبو  پر فرمابه روش کارگاه،  یابیخودارزدر  4
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 ملي کیفیت غذا ارکان جایزه

 :از اندعبارتاست که  شدهلیتشکرکن  ۷ ارکان جایزه کیفیت غذا

 رئی  جایزه 

  راهبری جایزهکمیته اعضای 

  جایزه مجریمسوول دبیرخانه و 

  ارزیابی و مموزشکمیته مسوول 

  کمیته اجراییمسوول 

 ارزیاب ارشد 

 ارزیاب 

 

 

 در جایزهشرکت  یبندزمانبرنامه 

 است. 3شرکت در جایزه ملی کیفیت غذا به شرح جدول  یبندزمان

 96جایزه در سال  یبندزمانبرنامه  -3جدول 

 زمان اقدامشرح  ردیف

 96مرداد و شهریور  نامثبتشروع  1

 96شهریور  1۵ نامثبتپایان مهلت  2

 96شهریور و مهر  شروع فرمیند ارزیابی 3

 96ه مامهر مراسم پایانی 4
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 1۵ صفحه

 سایر موارد

 

یافات در دید از محالمشاهدات در باز و در قال  اظهارنامهو دبیرخانه  گروهاعضای کلیه اطالعاتی که اصل محرمانگي: 

 شوند که این اصل را رعایت کنند.ارزیابی مکلف می گروهمحرمانه تلقی شده و اعضای  کنندمی

 

و  ذکرشادهنماا ه متقاضیان باید از من مگاه باشند در ایان راهتمامی مواردی ک احتمالي: یهادرخواسترسیدگي به 

های مادون لهاا و دساتورالعمهای ارزیابی، فرمیند ارزیابی و امتیازدهی بر اساس روش، انتخاب گروهنامثبتتمامی مراحل 

 حاالنیدرع. ذیردپاصاورت مینظارت مستمر بر حسن انجاام کاار  ،فرمیند تضمین کیفیت جایزهبا استفاده از و  شدهانجام

یزه کیفیات غاذا و یرخاناه جاامن را به دب توانند کتباًای در مورد فرمیند ارزیابی داشته باشند میمتقاضیان نکته کهیدرصورت

 اعالم کنند.

 

باان باه محال ایااب و ذهااب ارزیا یهانهیهزطبق روش اجرایی برگزاری جایزه کلیه هزینه ایاب و ذهاب و اسکان: 

 شهرستان به عهده متقاضی است. دری در زمان ارزیابی و اسکان احتمالی شرکت و پذیرای

 

 تماس با ما

 آدرس دبیرخانه:

نون انجمن های صنایع غذایی کا  3۰۷برج نوین مفریقا واحد  ۸۸تهران خیابان مفریقا باالتر از چهارراه جهان کودک پالک 
 غذا جایزه ملی کیفیت دبیرخانه ، ایران

     ۸۸۸۸1369تلفن :    
               ۸۸۸۸193۸نمابر:  

 1969۷346۵3کد پستی:  
                                                   info@ifif.ir   درس الکترونیکی:م

 www.ifif.ir: تیساوب

 


