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 زیرمعیارها و نکات راهنمای(-)معیارها مدل
 جایزه ملی کیفیت غذا

 F-INQA-Pro-03کد مدرک:

 

 

 1صفحه 

 

 

 

 همان جایزه ملی کیفیت ایران است.معیارها، زیر معیارها و نکات راهنمای مدل جایزه ملی کیفیت غذا عیناً 

  ییهاتمسیسها، اقدامات رویکردها و ای از برنامهمجموعه توانمند سازهااست.  شدهلیتشکاین مدل از دو حوزه اصلی توانمند سازها و نتایج 

سازمان    ست که  شن، مطابق با نیاز ذینفعان و با فرآیندهای  ا سو با     گامبهگامها با منطقی رو شخص و هم ستراتژ م سایر     یهایا سازمان و 

را ارزیابی و با  هاآنمنمم اثربخشککی و کارایی  طوربهنموده و  یسککازیجارمند در همه نواحی مرتبط ریزی و به شکککل نمامرویکردها، طرح

 17معیار و  4مدل دارای  کنند.یبرای بهبود این رویکردها ارائه و این بهبودها را به شکککل نوآورانه اجرا م ییهاحلراهاسککتفاده از تیلیل نتایج 

سازها و  زیر معیار و سوی دیگر   در بخش توانمند  شاخص مجموعه نتایجاز  شتی و عملکردی  ای از  ست که     اعتمادقابلهای بردا صییح ا و 

شیوه    شش داده و به  سب بخش نکات راهنمای مدل را پو شده ای منا شاخص بندی    ،مثبت و پایدار ساله سه ها دارای روند اند و همچنین این 

شنی هدف  شده و اهداف  مبتنی بر منطق رو شرکت با    افتهیتیققگذاری  ست. در بخش نتایج همچنین  سه کرده و   یالگوهاا برتر خود را مقای

   .کندیمرابطه علت و معلولی بین نتایج و توانمند سازها را درک 
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 2صفحه 

 

 حوزه توانمند سازها

 رهبری و مدیریت 1معیار 

و بر اساس آن راهبرد سازمان  شدهییشناسا نفعانیذنیازهای حال و آینده مشتریان و سایر که  دینمایماطمینان حاصل  سازمانمدیران ارشد 

گیری و را تعریف، اندازه گوناگون کیفیت میصول ابعاد 1ارتقاءالزم برای  مدیریتی هایو سیستم ی سازمانیهاارزش .گرددیمتدوین و جاری 

شتیبانی و پ تسهیل شخصاً خودرفتارهای  و مدیریت ارشد دستیابی به کیفیت میصول و استمرار آن را از طریق اقدامات .نمایدبازنگری می

 نماید.می

 

که در آن کیفیت  وکارکسباخالق  و های سازمانیر ارزشمدیریت ارشد تعهد خود را به فرهنگی مبتنی ب -1-1

 .دهدآشكار نشان می طوربهرجسته شده است، محصول ب

و راهبردها و در میان گذاشتن آن با کارکنان، در حوزه ارتقاء کیفیت  تیمأمورانداز، در تدوین چشم شخصاًمدیریت ارشد سازمان -1-1-1

 مشارکت فعال دارد.میصول، 

نقش و پاسخگویی کارکنان در امور  یسازشفاف، وکارکسبهای سازمانی و اخالق مدیران ارشد با ایفای نقش الگو در ارزش -1-1-2 

 .دهندیمکیفیت، فرهنگ کیفیت را در سرتاسر سازمان توسعه 

 .ندینمایم توانمند میصول کیفیت ارتقاء هایفعالیت در مشارکت برای کارکنان را مدیران ارشد -1-1-3 

 کلیدی فرایندهای و میصول بهبود مستمر کیفیت باهدف سازمان سطوح کلیه در هاگروه و افراد هایتالش مدیریت ارشد از -1-1-4

 .دینمایم پشتیبانی و قدردانی موقعبه و آشکار طوربهآن  بر مؤثر

 

توسعه و بهبود  را محصولکیفیت  ارتقاء و تضمین برای الزم ها و فرآیندهای کلیدیارشد سیستم مدیریت -1-2

 .دهدمی

 یابند.توسعه و بهبود می میصول کیفیت ارتقاء و تضمین راهبردهای تیقق برای الزم یهاستمیس -1-2-1

میصول مبتنی بر اطالعات واقعی و  کلیدی دستاوردهای بهبود و بازنگری ،یریگاندازه فرایندهای یریکارگبه و از ایجاد -1-2-2

 ...شودیم اطمینان حاصل اعتمادقابل

 شوندمی اجرا ریزی وطرح شناسایی، نوآوری خالقیت و یادگیری، یریکارگبه با میصول کیفیت ارتقاء هایفعالیت -1-2-3

 .شوندیم تعیین شفاف طوربه مسئولیت پاسخگویی، میصول و تیفیباکفرآیندهای مرتبط  مالکین -1-2-4

 

 .هستو محیط بیرونی  نفعانیذ آینده و حال انتظارات و نیازها سازمان مبتنی بر کیفیت یمشخطو  راهبرد -1-3
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 گردآوری و تیلیل آینده، و در حالبازارهای هدف بالقوه  رقابتی میصول در هایمزیت تعریف و درک برای الزم اطالعات -1-3-1

 .شوندمی

شناسایی  ستیزطیمیجامعه و  ،شرکاو  کنندگاننیتأم کارکنان، سهامداران،مشتریان،  شامل ،نفعانیذآینده  و حال انتمارات و نیازها -1-3-2

 .شوندیم ینیبشیپ و

 .شوندیم ینیبشیپ و درک شناسایی، رقبا، فعالیت ازجمله بازار هایپیشرفت تغییرات و -1-3-3

 .شوندیم لیوتیلهیتجز مرتبط قانونی و ایمنی ،یطیمیستیز اجتماعی، مسائل به مربوط مدتکوتاه و بلندمدت تغییرات -1-3-4

 

فرآیندهای کلیدی مرتبط با محصول  عملكرد یریگاندازه از حاصل اطالعات و ها برداده راهبردهای سازمان -1-4

 استوار است.

 ارتقا و تضمین تولید، فرایندهای طراحی، اثربخشی و کارایی یریگاندازه و بررسی شامل یسازماندرون عملکرد از حاصل نتایج -1-4-1

 .شوندیم تیلیل میصول کیفیت

گوی های با ال تیفیباک، عملکرد و نتایج فرآیندهای کلیدی مرتبط بهبودقابل یهاحوزهشناخت و مقایسه نقاط قوت و  منموربه -1-4-2

 شوند.مرتبط و مناسب بهینه کاوی می

 میصول عملکرد بر یکار دیجد یهاروش و وکارکسب الگوهای و هافناوری تأثیر تعیین منموربه اطالعات و هاداده -1-4-3

 .شوندیم مدیریت و شناسایی هاآن با مرتبط هایریسک و شدهلیتیل

 .شوندیم مدیریت و شناسایی موفقیت در حوزه کیفیت کلیدی عوامل -1-4-4

 

 .شوندیمجاری  کلیدی فرآیندهای و در شدهنیتدو محصول کیفیت ارتقاء راهبردهای -1-5

 .شوندمی یروزآوربهتدوین، بازنگری و  میصول کیفیت همسو با راهبردهای کالن سازمان، راهبردهای مشخصی برای ارتقاء -1-5-1

 .شودیم یسازیجارمرتبط با ارتقاء کیفیت میصول در چارچوب فرآیندهای کلیدی  یراهبردها -1-5-2

 شود.می یرساناطالع نفعانیذبه  مشخصی ارتباطی با استفاده از سازوکار تیفیباکراهبردها و اهداف مرتبط  -1-5-3

 

 فرآیندها 2معیار 

 بخشندیم بهبود نموده و طراحی و مدیریت نیوی به نفعانیذو انتمارات  هاخواستهمبتنی بر  فرآیندها و میصوالت خود را موفق هایسازمان

 .نمایند ایجاد ارزش هاآن برای جلب و را نفعانیذ سایر و که رضایت مشتریان

 .ابندییمو بهبود  شوندیمتحقق محصول و ارائه خدمات مدیریت  فرایندهای طراحی، تكوین و -2-1 

 منموربه انتمارات فعلی و آتی مشتریان و نیازها تعیین برای بازخورد اشکال سایر و مشتریان از نمرسنجی و بازار تیقیقات از -2-1-1

 .شودیم استفاده و ارتقاء کیفیت میصول یسازنهیبهنوآوری، 

 .یابندمی دیگر توسعه بازارهای به دستیابی و فعلی شدهتیتثب بازارهای برای جدید میصوالت -2-1-2
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 .یابندو توسعه می شدهیطراحبرای مشتریان  افزودهارزشایجاد  منموربه کنندگاننیتأممیصوالت جدید با همراهی مشتریان و  -2-1-3

 شدهیطراح نفعانیذمشتریان و سایر  برای ارزش ایجاد منموربهو کارکنان  کنندگاننیتأم همراهی مشتریان، با جدید میصوالت -2-1-4

 .یابندمی توسعه و

و  تهقرارگرف موردتوجهمیصوالت  یسازنهیبهو ایمنی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی در فرآیند طراحی و  یطیمیستیزپیامدهای  -2-1-5

 شوند.مرتبط شناسایی و مدیریت می یهاجنبههای ریسک

 

 .شودمی تقویت و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت برای نوآوری خالقیت و -2-2

 .شودیم حاصل اطمینان هابرنامهو  هاپروژه فرایندها، میصول، در و نوآوری خالقیت مورد در روشن هایمسئولیت وجود از -2-2-1

 .شوندمی مدیریت هدایت و مندنمام طوربهنوآوری  خالقیت و فرایندهای -2-2-2

 .دارد وجود مدیریتی یهاستمیس و هاروش خالقیت و نوآوری از حمایت رایب -2-2-3

 .شوداستفاده می هانیبهتر با مقایسه و بازنگری طریق از فرآیندها میصول و )به کاوی( برای نوآوری ترازیابی از -2-2-4

 .شوندداده می بهبود راهبردی اهداف به دستیابی برای میصول کیفیت بر رگذاریتأث فرایندهای ابلیت -2-2-5

 

 شود.تولید، تحویل، پشتیبانی و چرخه عمر محصول، مدیریت می -2-3

 شود.می مدیریت نفعانیذ و انتمارات هاخواسته با همسو میصول کیفیت ارتقاء و تضمین های مرتبط بانمام -2-3-1

 شوند.یصوالت برای برآورده ساختن نیازها و انتمارات مشتریان و الزامات کیفیتی و فراتر از آن، تولید، تیویل و پشتیبانی میم -2-3-2

 .گرددچرخه عمر میصول مدیریت می و ایمنی در سرتاسر یطیمیستیز اجتماعی، الزامات -2-3-3

 برای ارائه میصول باکیفیت به مشتریان، شناسایی و ازیموردنشایستگی کارکنان، قابلیت تجهیزات و ابزار، فرآیندها و اطالعات  -2-3-4

 گردد.ایجاد می

 

 .شوندمی تقویت و مدیریت مشتری، با روابط فرایندهای -2-4

 شوند.میصول شناسایی، تیلیل و پاسخ داده می تیفیباکهای مختلف مشتریان مرتبط گروه بلندمدتنیازها و انتمارات روزمره و  -2-4-1

های ارتباطی تعامل فعال شده و از طریق کانال رسیدگی شکایات(، ازجمله)مشتری با روزمره هایتماس از حاصل بازخورد به -2-4-2

 دارند.

بازخورد  سایر اشکال و منمم هایسنجی ازنمر ارتقاء سطح رضایت مشتریان و برداشت و تجربه مشتریان یریگاندازه منموربه -2-4-3

 .شودمی استفاده

 .شودمی ارائه میصول از مسئوالنه استفاده درباره های الزمها و آگاهیراهنمایی مشتریان به -2-4-3
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 5صفحه 

 

 منابع 3معیار 

یذ یندهایآفر مؤثر و عملکرد میصول کیفیت راهبردهای از حمایت برای را درونی منابع و کنندگاننیتأم ها،شراکت موفق، هایسازمان

 .کنندیم مدیریت و یزیرطرح ،ربط

مدیریت  برای مشتریان و ارتقا کیفیت محصول افزودهارزشدر جهت ایجاد  کنندگاننیتأمها و شراکت -3-1

 شوند.می

ها، در راستای راهبردهای سازمان، های تقویت و توسعه متقابل شراکتو فرصت کنندگاننیتأمها و های کلیدی شراکتقابلیت -3-1-1

  .شودشناسایی و مدیریت می

 .شوندیممشارکت داده  میصول توسعه کیفیت فرآیندهای در کنندگاننیتأم و هاشراکت -3-1-2

 .وجود دارد ییافزاهم /مشترینیتأمبهبود فرآیندها و افزودن ارزش به زنجیره  منموربهدر همکاری متقابل  -3-1-3

 .است افتهیاستقرار کنندگاننیتأمها و از عملکرد شراکت یگزارش دهسازوکارهای ارزیابی و  -3-1-4

 

  د.شونارتقا کیفیت محصول مدیریت میمنابع مالی جهت  -3-2

 اجرا و ایجاد، میصول کیفیت بهبود جهت مالی منابع بهینه ، تخصیص و استفادهنیتأم منموربه مالی فرایندهای و راهبردها -3-2-1

 .یابندمی توسعه

 .شودو اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت میصول استفاده می ییکار آبرای حصول اطمینان از  ز سازوکارهای مالی -3-2-2

 .شوندیم مدیریت و شناسایی کیفیت مدیریت سیستم بر مؤثر مالی مخاطرات -3-2-3

 .شودیمبهبود مستمر از اطالعات مالی استفاده  منموربه -3-2-4

 

 برای افزودهارزش ایجاد جهت (کار طیمحمواد، انرژی و  تجهیزات، ابزار، ها،)ساختمان ازجملهها زیرساخت -3-3

 .شوندمحصول مدیریت می کیفیت ارتقا و مشتریان

 شوند.و مدیریت می یزیربرنامهدر راستای راهبردهای سازمان  کار طیمیها، تجهیزات، مواد، انرژی و ساختمان -3-3-1

 .شوندمی مدیریت میصول کیفیت و کار طیمیبر  مؤثر مواد و تجهیزات ها،ساختمان به مربوط مخاطرات -3-3-2

ضایعات  بازیافت و هااتالف کاهش انرژی، مصرف ،هایموجود یسازنهیبهمیانی و نهایی در زمینه  میصوالت و هیمواد اول -3-3-3

 شوند.می مدیریت و ، پایشیریگاندازه

 شوندگیری، پایش و مدیریت میاندازه نفعانیذزیست و آثار مخرب آن بر پیامدهای عملیات بر سالمت عمومی، ایمنی و مییط -3-3-4

 شود.نفعان مدیریت میوری در جهت ارتقا کیفیت محصول و منافع ذیآفن -3-4

  .یابدمیصول تعریف و توسعه می تیفیباکتقویت فرایندهای مرتبط  منموربهوری آراهبردهای مدیریت فن -3-4-1

و از رده خارج  یبرداربهرهانتخاب، اکتساب،  ارزیابی، شناسایی، میصول کیفیت ارتقاء راهبردهای به توجه با مختلف هایوریآفن -3-4-2

 شوند.می
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 .شودمی مدیریت میصول ارتقاء کیفیت منموربه ارتباطات و اطالعات وریآفن -3-4-3

 .شودبینی میهای جدید در کیفیت میصول شناسایی و پیشوریآامکانات بالقوه و تأثیر فن -3-4-4

 .شونددر مسیر ارتقا کیفیت محصول مدیریت می یادگیری سازمانی و دانش گروهی و فردی -3-5

 ،هاداده مدیریت ساختاردهی و ،یآورجمع برای الزم میصول راهبرد و سازوکارهای کیفیت ارتقا راهبرد و یمشخط راستای در -3-5-1

 .یابندمی توسعه و ایجاد دانش، و اطالعات

 منموربهو  شدهتیریمد، تیلیل و یگذارصیه، یبنددستهشناسایی،  میصول کیفیت بر مؤثر دانش و اطالعات ،هاداده -3-5-2

 .شودیمدر حوزه مدیریت کیفیت میصول استفاده  موقعبهو  مؤثرگیری تصمیم

 .یابندمی بهبود و شدهتیریمد اطالعات و هاداده امنیت و یکپارچگی درستی، میرمانه بودن، در دسترس بودن، -3-5-3

یم تالش و گروهی فردی سطح در میصول کیفیت ارتقا جهت در دانش از مؤثر استفاده و یگذاراشتراکبه  اکتساب، در جهت -3-5-4

 .شود

 

 کارکنان 4معیار 

ر کنند و آنان را دکامل به کار گرفته و مدیریت می طوربههای موفق استعدادهای کارکنان خود را در سطح فردی، گروهی و سازمانی سازمان

هبود کیفیت ها در براستای ارتقاء کیفیت میصول، ترغیب و تشویق کرده و توانمند ساخته و اقدامات الزم را جهت افزایش انگیزه و مشارکت آن

 .آورندمی به عملمیصول 

 .شودو حفظ می افتهیتوسعه، شدهییشناساهای کارکنان برای ارتقاء کیفیت محصول قابلیت -4-1

هم سو با راهبردهای  میصول کیفیت ارتقاء جهت در کارکنان شغلی ریزیطرح و جابجایی ،یریکارگبه جذب، فرآیندهای -4-1-1

 شود.سازمان مدیریت می

 کیفیت برای ارتقاء الزم هایشایستگی کارکنان اینکه از اطمینان حصول برای انسانی منابع توسعه و آموزشی یهابرنامه -4-1-2

 شوند.مدیریت می ،رادارند میصول

 شدهیابیارز میصول، کیفیت ارتقاء فرآیندهای و راهبردها راستای در انسانی، توسعه منابع و آموزشی یهابرنامه کلیه اثربخشی -4-1-3

 .یابدمی بهبود و

اطمینان حاصل  دریابند هاآنتوانند نقش خود را در کنند و میسازمان را درک می مشی و راهبردهای کیفیتاز اینکه کارکنان خط -4-1-4

 شود.می

 مربوط هایفعالیت در خود عملکرد بهبود برای هاآن از اهداف فردی و گروهی کارکنان هم سو با اهداف کیفیتی سازمان تعیین و -4-1-5

 .شودیم حمایت میصول کیفیت به

 .شودیمهای دریافت بازخورد از کارکنان، برای مدیریت کیفیت میصول استفاده ها و سایر روشاز نمرسنجی -4-1-6

 



 

 زیرمعیارها و نکات راهنمای(-)معیارها مدل
 جایزه ملی کیفیت غذا

 F-INQA-Pro-03کد مدرک:

 

 

 7صفحه 

 

 .شودهای الزم داده میکارکنان در جهت ارتقاء کیفیت محصول مشارکت کرده و به آنان اختیارات و مسئولیت -4-2

 .شوندیمشناسایی و مدیریت  سازمان و کارکنان بین دوسویه ارتباط سازوکارهای -4-2-1

 .شوداز کارگروهی برای بهبود و ارتقاء کیفیت میصول استفاده می -4-2-2

 شود.مدیریت می میصول کیفیت بهبود هایفعالیت در مشارکت برای هاگروه و توانمندسازی کارکنان -4-2-3

 ترغیب هایریادگی انتقال و میصول کیفیت به مربوط اطالعات لیوتیلهیتجز برای گروهی، و فردی صورتبه کارکنان، -4-2-4

 .شوندمی

 .شودمی قدردانی حمایت، تشویق و محصول کیفیت بهبود برای کارکنان تالش -4-3

 .شودمی کیفیت میصول ارزیابی اهداف راستای در کارکنان عملکرد -4-3-1

 .شوندسازمان مدیریت می کارکنان در راستای راهبردهای ییافزاتوان در جهتها، مزایا و سایر امور رفاهی و استخدامی پاداش -4-3-2

 .شوندنمام مراقبت، حمایت، تشویق و تقدیر کارکنان در راستای اهداف کیفیت مدیریت می -4-3-3

 شود.ارتقاء کیفیت میصول ایجاد می منموربهمییط سالم و ایمن برای کارکنان  -4-3-4



 

 زیرمعیارها و نکات راهنمای(-)معیارها مدل
 جایزه ملی کیفیت غذا

 F-INQA-Pro-03کد مدرک:

 

 

 8صفحه 

 

 نتایجحوزه 

 کنندگانمشتریان و مصرف نتایج - 5معیار 

 دست یاهبرجستو به نتایج  یریگاندازه کنندگانمصرفخود را در ارتباط با مشتریان و  یهاتیفعالمستمر نتایج  طوربههای موفق سازمان

 یابند.می

 برداشتی هایشاخص -5-1

وجه به آیند. با تبندی فروشندگان، تقدیرها و شکایات به دست میهای نمونه، رتبهگروه های مشتری،ها با توجه به نمرسنجیاین شاخص

 تواند شامل موارد زیر باشد:می هاشاخصهایی از این ماهیت سازمان نمونه

 سازمان: تصویر

 قابلیت دسترسی؛ 

 ارتباطات؛ 

 شفافیت؛ 

 ؛یریپذانعطاف 

 ؛نگرندهیآر رفتا 

 ؛ییگوپاسخ 

 

 :از فروشفروش و پشتیبانی پس 

 ؛ها و رفتار کارکنانتوانایی 

 ؛توصیه و پشتیبانی 

  برای شدههیتهمتون و مستندات فنی 

 ؛مشتری

 ؛رسیدگی به شکایات 

  ؛میصول یریکارگبهآموزش 

 ؛زمان پاسخگویی 

 ؛پشتیبانی فنی 

  نیتضمتدارک ضمانت و. 

 :میصوالت و خدمات

 ؛کیفیت 

 ؛ارزش 

 ؛قابلیت اطمینان 

 رسیدگی به شکایات؛ 

 ؛نوآوری در طراحی 

 ؛تیویل 

 ؛یطیمیستیزهای جنبه 

 ها و گارانتی.ارائه ضمانت 

 وفاداری: 

  خرید مجدد؛تصمیم به 

  میصوالت و سایر تمایل به خرید

 سازمان؛ خدمات

  تمایل به معرفی و توصیه سازمان به

 دیگران.

 

 های عملكردیشاخص -5-2



 

 زیرمعیارها و نکات راهنمای(-)معیارها مدل
 جایزه ملی کیفیت غذا

 F-INQA-Pro-03کد مدرک:

 

 

 9صفحه 

 

های داشتبینی برو بهبود عملکرد سازمان و پیش ینیبشیپها برای پایش، شناخت، سازمانی هستند که سازمان از آنهای درونها شاخصاین

 تواند شامل موارد زیر باشد:می هاشاخصهایی از این کند. با توجه به ماهیت سازمان نمونهمشتریان بیرونی استفاده می

 سازمان: تصویر 

 و نامزدی برای  انمشتری هایتقدیرنامه عدادت

 جوایز؛

  ی.ارسانهپوشش 

 :ت و خدماتمیصوال

 ؛یریپذرقابت 

  ؛یجوعو مر خطا، عیوبنرخ 

 ؛مییطیهای زیستو نشان هاهیدییتأ 

 ؛دارک ضمانت و گارانتیت 

 ؛اتشکای 

 ؛های لجستیکیشاخص 

 ؛چرخه عمر میصول 

 نوآوری در طراحی؛ 

 .زمان ارائه میصول به بازار 

 پس از فروش: پشتیبانیفروش و 

 ؛های مرتبطآموزش 

 رسیدگی به شکایات؛ 

 ؛گوییپاسخ نرخ 

 وفاداری: 

 طول مدت ارتباط؛ 

 مؤثر؛ یهاهیتوص 

  ؛هاسفارشتناوب/ ارزش 

 طول مدت ارتباط؛ ارزش 

  هاو قدردانیتعداد شکایات 

 ؛رفتهازدستجدید و یا  یوکارهاکسب 

 گهداری مشتری.ن 

 

 و جامعه ستیزطیمحنتایج  -6معیار 

دست  یابرجستهو به نتایج  یریگاندازه ستیزطیمیمستمر نتایج و آثار فرآیندها و میصوالت خود را بر جامعه و  طوربههای موفق سازمان

 .ابندییم

 های برداشتیشاخص -6-1



 

 زیرمعیارها و نکات راهنمای(-)معیارها مدل
 جایزه ملی کیفیت غذا

 F-INQA-Pro-03کد مدرک:

 

 

 10صفحه 

 

ها، مقاالت مطبوعاتی، جلسات عمومی، نمایندگان ها، گزارشهای برداشتی جامعه از سازمان هستند )که برای مثال، از نمرسنجیها شاخصاین

شفاف و روشن در راهبردهای  طوربهانتمار دارد  را که در حوزه کیفیت میصول (. سازمان باید مواردیندیآیممردم و مقامات دولتی به دست 

 ت میصول بیان کند.کیفی

 تواند شامل موارد زیر باشد:می هاشاخصهایی از این با توجه به ماهیت سازمان نمونه

 وجهه سازمان: 

  دهی به انتمارات پاسختمایل به

 یک عنوانبهو جامعه  یطیمیستیز

 عضو جامعه.

 

 عملکرد اجتماعی:

 اطالعات مربوط به  آوری و تیلیلجمع

 ؛ستیزطیمیجامعه و 

  میلی ستیزطیمیتأثیر بر اقتصاد و ،

 ای، ملی و جهانی؛منطقه

 .رفتار اخالقی 

 منابع: یداریو پاکمک به حفظ های گزارش فعالیت

 ؛بر جامعه ونقلحملهای شور ریتأث 

  ؛یشناختبومتأثیرات 

 ؛یبندبستهو  ضایعات کاهش 

  ؛دیگرهای ا ورودییجایگزینی مواد اولیه 

  عمومی مانند گاز، آب، برق؛استفاده از خدمات نیوه 

  بازیافتمدیریت 

 

طی چرخه عمر  مییطییستز هاییبآس هش و جلوگیری ازکا 

 :ت و خدمات سازمانمیصوال

 های بهداشتی و حوادث؛ریسک 

 :صدا و بو 

 مخاطرات )ایمنی(؛ 

 آلودگی و انتشار مواد سمی؛ 

 زنجیره تأمین؛ مخاطرات در تیلیل 

 ؛و چرخه عمر یطیمیستیزیابی عملکرد شارز 

 

که سازمان در آن فعالیت  یاجامعهمشارکت در  

 :کندیم

 ؛یطیمیستیزهای مشارکت در فعالیت 

 مشارکت در نهادهای اجتماعی؛ 

  ؛های فرهنگی و ورزشیفعالیتحمایت از 

 های داوطلبانه و بشردوستانه.فعالیت 

 

 عملكردیهای شاخص -6-2

های جامعه تبینی برداشبینی و بهبود عملکرد آن و پیشسازمانی هستند که توسط سازمان برای پایش، شناخت، پیشهای درونها شاخصاین

شفاف و روشن در راهبردهای کیفیت  طوربهانتمار دارد  را که در حوزه کیفیت میصول سازمان باید مواردی .روندبه کار می ستیزطیمیو 

 میصول بیان کند.



 

 زیرمعیارها و نکات راهنمای(-)معیارها مدل
 جایزه ملی کیفیت غذا

 F-INQA-Pro-03کد مدرک:

 

 

 11صفحه 

 

 تواند شامل موارد زیر باشد:می هاشاخصهایی از این با توجه به ماهیت سازمان نمونه

 :بر دیتأکوجه و میزان ت

 ؛هاگواهی 

 ؛مجوزها 

 ؛واردات/صادرات 

 ؛مالیات 

 اشتغال. 

 تمجیدها و جوایز دریافت شده: 

  های مناسب در روشتبادل اطالعات در رابطه با

مییطی، از طریق ممیزی و مسئولیت اجتماعی و زیست

 گزارش به جامعه؛

 مییطی و جامعه.میزان رسیدگی به انتمارات زیست 

 

 



 

 زیرمعیارها و نکات راهنمای(-)معیارها مدل
 جایزه ملی کیفیت غذا

 F-INQA-Pro-03کد مدرک:

 

 

 12صفحه 

 

 نتایج عملكردی  -7معیار 

و به نتایج برجسته  یریگاندازههای موفق نتایج عملکردی و نتایج منابع انسانی خود را با توجه به بهبود کیفیت میصول و منافع ذینفعان سازمان

 شفاف و روشن در راهبردهای کیفیت میصول بیان کند. طوربهانتمار دارد  را که در حوزه کیفیت میصول . سازمان باید مواردیابندییمدست 

 نتایج مالی -7-1

 تواند شامل موارد زیر باشد:می هاشاخصهایی از این با توجه به ماهیت سازمان نمونه

 :های کلیو داده مرتبط با بازارهای داده 

 فروش؛ 

 سهم بازار؛ 

 .و غیره 

 :ی حاصل از محصولسودآور 

 ؛سود ناخالص 

 درآمد هر سهم 

 درآمد قبل از کسر بهره و مالیات 

 درآمد نهایی. 

 و غیره 

 :های مرتبط با محصولگذاریها و سرمایهدارایی اطالعات

 ؛گذاری شدهبازده سرمایه سرمایه 

  ؛های خالصداراییبازده 

  ؛کاررفتهبهبازده سرمایه 

 و غیره. 

 :بندی محصولهبودج ازنظر عملكرد 

 عملکرد در برابر بودجه سازمان یا واحد 

 افزودهارزش. 

 یرمالیغنتایج  -7-2

 تواند شامل موارد زیر باشد:می هاشاخصهایی از این با توجه به ماهیت سازمان نمونه

 :موادها، تجهیزات و ساختمان

 میزان معایب؛ 

 گردش موجودی؛ 

 یبرداربهره. 

 وری:آفن

 نرخ نوآوری؛ 

  ؛مالکیت فکریارزش 

 هاحق امتیاز، 

  .حق تألیف 

 اطالعات و دانش: 

 قابلیت دسترسی؛ 

 ؛درستی 

  فکری. یهاهیسرماارزش 

 



 

 زیرمعیارها و نکات راهنمای(-)معیارها مدل
 جایزه ملی کیفیت غذا

 F-INQA-Pro-03کد مدرک:

 

 

 13صفحه 

 

 برداشتی نتایج کارکنان هایشاخص -7-3

، مندمنماهای های متمرکز، مصاحبه و ارزیابیها، گروههای برداشتی کارکنان از سازمان هستند )برای مثال از طریق نمرسنجیها شاخصاین

 آیند.(به دست می

 ایجاد انگیزه: 

 آموزش و توسعه توانمندی کارکنان؛ 

 ارتباطات و اطالع رسانی؛ 

 قدرت و اختیار دادن؛ 

 های برابر؛فرصت 

 مشارکت؛ 

 رهبری؛ 

 فرصت برای یادگیری و موفقیت؛ 

 تأیید و قدردانی؛ 

 تنمیم و ارزیابی اهداف؛ 

 ها، مأموریت، بینش، خط مشی و راهبرد ارزش
 ارتقا کیفیت میصول.

 رضایت:

 مدیریت کیفیت میصول در سازمان 

 شرایط استخدامی؛ 

 تسهیالت و خدمات؛ 

 ؛شرایط بهداشت و ایمنی 

 امنیت شغلی؛ 

  مزایا؛حقوق و 

  ؛همترازانروابط 

 مدیریت تغییر در جهت ارتقا کیفیت میصول؛ 

 تأثیرات زیست مییطی سازمان؛ 

 نقش سازمان در جامعه؛ 

 .مییط کار 

 های عملكردی مرتبط با نتایج کارکنانشاخص -7-4 

، مندمنماهای های متمرکز، مصاحبه و ارزیابیها، گروههای برداشتی کارکنان از سازمان هستند )برای مثال از طریق نمرسنجیها شاخصاین

 آیند.(به دست می

 دستاوردها:

 های موجود؛در برابر قابلیت ازیموردنهای قابلیت 

 ؛یوربهره 

 میزان موفقیت آموزش و توسعه برای تیقق اهداف؛ 

 .جوایز و قدردانی از سوی عوامل خارج از سازمان 

 ایجاد انگیزه و مشارکت:

 بهبود؛ هایمشارکت در گروه 

 رضایت:

 غیبت و بیماری؛ سطح 

 حوادث؛ سطح 

 ها؛اعتراض و شکایت 

 روندهای استخدامی؛ 

 و وفاداری کارکنان؛ وانتقالنقل 

 .استفاده از تسهیالت و مزایای سازمان 

  پیشنهادها؛ طرحمشارکت در 

 سطح آموزش و توسعه؛ 

  کار گروهی؛ یریگاندازهقابلمزایای 

 ها؛قدردانی از افراد و گروه 

 های کارکنان.برابر نمرسنجی میزان پاسخ در 

 :ن سازمانبه کارکنا شدهارائهخدمات 

 دقت و درستی اداره کارکنان؛ 

  ؛یرساناطالعاثربخشی ارتباطات و 

 ها؛سرعت پاسخ به پرسش 

 .ارزشیابی آموزش 

 


