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 غذا جایزه ملی کیفیت و ارکان نامهنظام

 هدف

رزیابی ا فرآیندبرای  ازیموردن یهاتیفعالاسنت  این سنند کلی    غذا  کیفیتملی  ارکان جایزه یدهسنازمان هدف از این سنند  

ساختار سازمانی مورد نیاز برای انجام کارها را مشخص و شرح وظایف و مسئولیت های هر یک از ارکان       جایزه را تشریح و  

 را تشریح نموده است 

 دامنه کاربرد

 شود ملی کیفیت غذا را شامل میهای جایزه این سند کلی  فعالیت

 تعاریف 

ست ک   جایزه:  (F-INQA- Food- Iranian National Quality Award)جایزه ملی کیفیت غذا تعریف  سال  در ای ا

س  1395 شماره   سیتأ سازمان غذا و دارو ب  کانون   16/4/95مورخ  62986/655و طی ابالغی   معاون محترم وزیر و رئیس 

صنایع غذایی ایران انجمن شده مجری  عنوانب  های  ست   واگذار این جایزه تحت اعتبار جایزه ملی کیفیت ایران و زیر نظر  ا

، کرشده ذجایزه ملی کیفیت ایران ک  در مورد جوایز بخشی   نام امنظشده و کلی  مصوبات    یاعتبار دهسازمان ملی استاندارد   

 در مورد این جایزه نیز کاربرد دارد 

 ارکان جایزه ملی کیفیت غذاتشریح 

سط     ست تو شکل   ؛ ک شود رکن انجام می 5کلی  اموری ک  مربوط ب  جایزه ا ست  1در  شرح وظایف هر یک در   ؛ وآمده ا

 است  آمدهادام  
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 ارکان جایزه ملی کیفیت غذا -1شکل 

 شورای راهبری جایزه

ب  ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان   های جایزه و ، نظارت و حمایت از فعالیتیگذاراست یس  باهدفشورای راهبری جایزه  

 شود:تشکیل میو اعضای زیر غذا و دارو 

 سازمان غذا و دارو سیو رئ ریمعاون وز 

 یو بهداشت یدنیآشام ،ییغذا عیامور صنا رکلیمد 

 ییغذا عیصنا یهاانجمنکل کانون  ریدب 

 ییغذا عیصنا یهاکانون انجمن رهیمدئتیه یاز اعضا یکی 

 رانیا تیفیک یمل زهیجا یفن ت یکم ندهینما 

 زهیجا ریب  انتخاب دب ییغذا عیصنا نیدو نفر از متخصص 

 زهیو آموزش جا یابیارز ت یمسئول کم 
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   یسازفرهنگو  یرساناطالعمسئول کمیت 

 غذا تیفیک یمل زهیجا دبیر 

سات      دوره صورت ب این کمیت   ستور جل س  داده و در مورد د شکیل جل  شده نییتعای و با دعوت دبیر جایزه ملی کیفیت غذا ت

 کند گیری میها تصمیمدر چارچوب شرح وظایف و مسئولیت

 شورای راهبریشرح وظایف و مسئولیت 

   جایزهتعیین اهداف کالن و ساالن 

 مدل جایزه ملی کیفیت غذا معیارها، زیر معیارها و نکات راهنمای یبازنگردر مورد پیشنهاد  یریگمیتصم 

  هاشرکتو امتیازات نتایج ارزیابی  دییتأو  یگذارصح 

  صم ساالن ، برنام    یریگمیت صویب گزارش عملکرد     نامثبت، تعرف  یبندزماندر مورد بودج   سطوح مختلف جایزه و ت

 االن  جایزهس

 های جایزه در سننطوح راه کارهای تشننوی ی برای حمایت از دارندگان گواهینام و ارائ  پیشنننهاد در مورد  یریگمیتصننم

 مختلف

 جایزه ملی کیفیت ایران در مورد کم و کیف برگزاری جایزه ملی کیفیت غذا یگذاراستیسگویی ب  شورای پاسخ 

  اجرایی مرتبط با جایزه یهاروشتصویب 

 زهیجا ریدبو  دبیرخانه

 زهیجا ریدبو  شنندهمنصننوبدبیر جایزه مسننئولیت کلی  امور اجرایی جایزه را ب  عهده دارد و از سننوی شننورای راهبری جایزه 

 زهیجا ریدب  کندیمو مسننئول دبیرخان  را تعیین  یسننازفرهنگو  یرسنناناطالعمسننئول کمیت  ارزیابی و مسننئول کمیت   

 است در قبال شورای راهبری  پاسخگوی اصلی در م ابل کم و کیف برگزاری جایزه

  دبیرخان  زیر نظر شود یمارزیابی و برقراری ارتباطات رسمی با مت اضی تشکیل     فرآیندپشتیبانی اداری از   منظورب دبیرخان  

 دبیر جایزه واگذار شود  جزب ب  فردی تواند میکند و مسئولیت آن دبیر جایزه فعالیت می

 دبیرخانه یهاتیو مسئولشرح وظایف 

 مت اضی یهاشرکتاز سوی  شدهارائ  سؤاالتها و ، ایمیلمکاتبات ها،پاسخگویی ب  درخواست 

 انجام مکاتبات مرتبط با جایزه 
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   ا ب  آن برای ارزیابان   توزیعو آنها مطابق تا تمپلیت      کنترلو  ، نگهداری مت اضنننی   یها شنننرکت  های اظهارنام     دریافت

 و محرمانگی یدارامانترعایت 

  ارزیابی در محل مناسب فرآینددر  ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات ارزیابانبرنام 

 های مت اضیانجام پشتیبانی اداری و مکاتبات رسمی با شرکت 

 سوابقآن در نگهداری و ارزیابی  اعضای گروه ازترونیکی کال ارزیابی کتابچ  دریافت 

 جایزه تیساوب یروزرسانب  برای انجام امور اجرایی 

  با هماهنگی واحد مالی نامثبتارزیابان، دریافت هزین   الزحم حقپیگیری برای پرداخت 

  ارزیابی گروه عملکردنظرسنجی در مورد  درج  360تکمیل فرم ارزیابی 

   برای مدعوین مراسم پایانی جایزه نام دعوتتهی 

  و مستندات جزوات ریتکثدبیرخان  و  ازیموردنتهی  وسایل و امکانات 

  ب  شهرستان برای عزیمت  ارزیابی یهاگروهبرای هماهنگی برای ایاب و ذهاب 

 و انجام امور اجرایی و هماهنگی مراسم مراسم یبرگزار یتدارک محل مناسب برا 

 یانیدر مراسم پا کنندهشرکتب  افراد  نام دعوتو ارسال   یته 

 امور  انجامVIP مهمانان خاص یبرا 

 ارزیابی و آموزشکمیته 

ست         کامالًارزیابی  فرآینددر جایزه ملی کیفیت غذا،  سئول کمیت  ارزیابی و آموزش ا سئولیت آن ب  عهده م ست ل و م ین ام

فنی نتایج ارزیابی  یگذارصح  ارزیابی و  فرآیندو وظیف  نظارت بر  شود یمتشکیل   باساب   کمیت  از گروهی از ارزیابان ارشد  

زه کمیت  ارزیابی کامالً مست ل بوده و سایر ارکان جای  ارزیابی نیز هست    فرآیندمسئول کمیت  ارزیابی مالک  را ب  عهده دارد  

 یذارگصح  نتایج را  توسط کمیت  ارزیابی  شده  یتهها ندارند  تنها شورای راهبری بر اساس گزارش   دخالتی در انجام ارزیابی

 کمیت  ارزیابی است ب  عهده مسئول  ب  شورای راهبری نتایج ارزیابی در قبالپاسخگویی  درهرصورتکند  می

 های مسئول کمیته ارزیابی و آموزششرح وظایف و مسئولیت

 برای انجام اثربخش ارزیابی ازیموردنهای اطالعاتی و بانک هافرم، هادستورالعمل ،های اجراییتهی  روش 

 ( برای گزینش ارزیابا در صورتتدوین معیارهای گزینش ارزیابان و انجام مصاحب  تخصصی یا برگزاری آزمون )ننیاز 

  هاآنبررسی سوابق و تشکیل بانک اطالعاتی ارزیابان و امتیازدهی 
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  سطح       های شرکت گروه ارزیابان ب  های ارزیابی و تخصیص  دهی گروهسازمان سب با  شکل متوازن و متنا ضی ب   مت ا

 ای ارزیابانها و سوابق حرف بلوغ سازمان

  ارزیابی فرآیندسازی برای همسان هاآنبرگزاری جلس  کالیبراسیون ارزیابان و آموزش 

  هاآنمشکالت فنی احتمالی بین  وفصلحلبرقراری ارتباط با گروه ارزیابی و مدیر تعالی شرکت مت اضی و 

 های تخصننصننی مرتبط با زیر معیارهای مدل برای های آموزشننی مربوط ب  مدل و همچنین دورهو اجرای دوره طراحی

 مت اضی یهاشرکتت ویت دانش ارزیابان و 

 جلس  ورتص همانند کتابچ  ارزیابی انفرادی،  فرآیندمستندات مربوط ب  تضمین کیفیت جایزه در حین اجرای    یآورجمع 

 ارزیابی یهاگروهدرج  و    از  360بی ارزیا یهافرماجماع، 

  سط گروه  شده  یتهکنترل کیفی گزارش بازخورد صت     های ارزیابیتو سایی فر شنا های های بهبود آن و ابالغ ب  گروهو 

 ارزیابی مطابق با دستورالعمل مربوط 

   360رویدادهای ارزیابی، کیفیت گزارش بازخورد، ارزیابی        از قبیل حضنننور در های ارزیابی   امتیازدهی ب  عملکرد گروه 

 درج  و    و تعیین گرید ارزیابان

 ها در شورای راهبری و همچنین مراسم پایانیارائ  گزارش ارزیابی 

   با مت اضی )در صورت درخواست( رودرروحضور در جلسات ارائ  گزارش بازخورد 

 یسازفرهنگو  یرساناطالعکمیته  

ستراتژی ارتباطات بین ارکان جایزه و ترویج جایزه را در جامع  و  این کمیت ذا ب  فعال در حوزه غ یهاشرکت   وظیف  تدوین ا

  این کمیت  متشکل از مسئول کمیت ، مسئول روابط عمومی     شود یمعهده دارد  مسئول این کمیت  توسط دبیر جایزه تعیین   

  شودیمل یو رسان  تشک یرساناطالعتحت پوشش کانون، یک نفر کارشناس  یهاانجمنکانون، دو نفر از نمایندگان 

 یسازفرهنگو  یرساناطالعکمیته  یهاتیمسئولشرح وظایف و 

  در مورد جایزه ملی کیفیت غذا نفعانیذتدوین استراتژی ارتباطات با 

  یرساناطالع، پلتفرم و ابزارهای هارسان تهی  برنام  عملیاتی برای ترویج و تبلیغات جایزه با استفاده از 

 یوربهرهها برای شرکت در جایزه و حرکت ها برای ترغیب شرکتبررسی و ارائ  پیشنهاد مزایا و مشوق 

  نفعان جایزههای ارتباطی با ذیکانال اثربخشی لیوتحل یتجزبررسی و 

  در شورای راهبری و مراسم پایانی سازیاطالع رسانی و فرهنگ کمیت  یهاتیفعالارائ  گزارش 
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  در جایزه هاآنصنفی تحت پوشش و معرفی جایزه برای ترغیب شرکت  یهاانجمنبرقراری ارتباط با 

  برتر در جایزه یهاسازمانبرگزاری تورهای تعالی و اشاع  رویکردهای موفق 

 ل کمیت  ارزیابی و آموزشبا همکاری مسئو واردتازه یهاشرکتبرای  یرساناطالع یهاشیهما یبرگزار 

  ربطیذرویدادهای جایزه با مبادی  یارسان و هماهنگی برای پوشش  یزیربرنام 

  تیساوبخبری رویدادهای جایزه در  و پوشششرکت و تغذی  اخبار  تیساوبطراحی 

  برای مثال درج گزارش دسننتاوردهای )برنده در جایزه  یهاشننرکتتهی  طرح عملیاتی برای نحوه تبلیغات محصننوالت

 جایزه( تیساوبسازمان در 

 طراحی پوستر، تراکت، کتابچ  از نتایج ارزیابی 

 انجام کلی  امور تبلیغاتی جایزه  

 ارزیابی گروه

شد، ارزیاب  گروه صنعت   ارزیابی مرکب از ارزیاب ار صص  شاهده و  ، متخ ست    گرم صلی     گروها سئولیت ا  ندفرآیارزیابی م

سئول کمیت  ارزیابی تعیین     گروهارزیابی را ب  عهده دارد  این  سوی م ضای  شود یماز  شرح   گروه  اهم وظایف اع ارزیابی ب  

 زیر آمده است:

شد  شد  : ارزیاب ار سئول   عنوانب ارزیاب ار ست    کندیمارزیابی ایفای ن ش  گروهم سخگو ا و  و در م ابل کمیت  ارزیابی پا

 وی ب  این شرح است: یهاتیمسئولشرح وظایف و 

 ارشد ابیارزشرح وظایف 

  ارزیابی و دبیرخان  گروهارزیابی و اعضای  زمانهماهنگی با شرکت مت اضی برای تعیین 

 انجام ارزیابی انفرادی همانند سایر اعضاء 

  ارزیابی و توزیع آن بین اعضاء گروهکتابچ  انفرادی اعضای  یبندجمعدریافت و 

   بازدید از محل با مشارکت شرکت مت اضی جزئی یبندزمانتهی  برنام 

 بازدید از محل سؤاالتفایل  یبندجمع 

 و برگزاری جلسات اجماع قبل و بعد از بازدید از محل انجام کار تیمی 

 گروه اعضایارزیابی معیارهای مدل بین  کارمیت س 
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  ارزیابی فرآینددر  گروهجلب مشارکت هم  اعضای 

 بندی و رسیدن ب  اجماعها، جمعارزیابی برای گردآوری صحیح داده گروهگری مدیریت، هدایت و مربی 

  درج  360ارزیابی بر اساس پرسشنام   گروهارزیابی عملکرد اعضای 

  ارزیابی گروهمسئولیت برگزاری جلس  افتتاحی  و اختتامی  با مشارکت دادن سایر اعضای 

   مسئول کمیت  ارزیابیو ارسال آن برای امتیاز نهایی  جلس صورتمسئول تهی 

 رعایت نکات رازداری و اصول محرمانگی 

ضو   عنوانب ارزیاب : ارزیاب شرکت کمک       کندیمارزیابی ایفای ن ش  گروهع شتر  شناخت بی یمو مبتنی بر کار تیمی ب  

 وی ب  شرح زیر است  یهاتیمسئول  شرح وظایف و کند

 ابیارزشرح وظایف 

  در جلس  کالیبراسیون ارزیابان، جلسات قبل از بازدید از محل موقعب حضور 

 اطالعات مناسب برای ارزیابی شرکت ب  هنگام بازدید از محل یگردآور 

  درج  برای ارزیاب و ارزیاب ارشد 360تکمیل فرم ارزیابی 

 اجماع جلس صورت دییتأ 

   نکات بازدید از محل و و، امتیاز بهبودقابلهای های مت اضنیان و اسنتخراج ن اط قوت، زمین   اظهارنام  یابیو ارزمطالع 

 تکمیل کتابچ  ارزیابی

  ادعاهای مت اضیان  وس مصحتانجام بازدید از محل و بررسی  

 ها و بازدید از محلدر خصوص وضعیت ارزیابی اظهارنام  نظراتفاق 

 های مت اضیکتحفظ اسرار و اطالعات شر 

 و آموزشاز سوی کمیت  ارزیابی  شدهنییتعهای ارزیابی نام رعایت آیین 

شاهده  ارزیابی ب  کارآموزی و کسننب تجرب  می فرآیندکند و در جایزه شننرکت می فرآیند: این فرد برای اولین بار در گرم

 انجام دهد تواند میارزیاب را  یهاتیفعالارزیاب ارشد هم   تشخیصبا  گرپردازد  مشاهده

 متخصص صنعت

شنا با      یهاگروهدر برخی از  صنعت ک  آ صص  ستانداردهای     فرآیندارزیابی یک نفر متخ شنا با ا صنایع غذایی و آ های تولید 

 و وظیف  ارائ  مشورت فنی ب  گروه ارزیابی را دارد  شودیممحصول و سیستمی رایج در حوزه صنایع غذایی همراه 


